รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565
ของ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม ชัน้ 22 อาคารทีพี
แอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด
องค์ประชุม
ณ เวลา 14.00 น. มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุม ณ เวลาเปิ ดประชุม ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ผูร้ บั มอบฉันทะมาร่วมประชุมแทน
รวม

จานวน 20 ราย
จานวน 18 ราย
จานวน 38 ราย

จานวนหุน้ รวม
จานวนหุน้ รวม
รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้

2,861,634,340 หุน้
78,114,458 หุน้
2,939,748,798 หุน้

ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและที่มอบฉันทะถือหุน้ รวมร้อยละ 69.0976 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชาระ
แล้ว นับรวมจานวนหุน้ ทัง้ หมดได้ 4,254,485,515 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดไว้ว่า
จะต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผูถ้ ือ
หุน้ ทัง้ หมด และต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์
3. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
5. ศาสตรจารย์ ดร. กาพล ปั ญญาโกเมศ
6. นายอภิชาติ ภูมิศขุ
7. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน จาก 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด
ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด
1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2. นางสาวสโรชา ทองสกุล
ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แคปปิ ตอลบ็อกซ์ คอนซัลติง้ จากัด
1. นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกลุ
เริ่มการประชุม
นางสาวนงนาฏ สุระพันธ์ ซึง่ รับหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุน้
และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 และได้ชีแ้ จงให้ทราบถึงข้อมูลเบือ้ งต้นของ
บริษัทฯ โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ใช้
ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการระบบ
E-AGM ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการจัด ประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ต่า ง ๆ ของส านัก งานพัฒ นาธุ ร กรรมผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูด้ าเนินการ
ประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยให้นบั 1 หุน้
ต่อ 1 เสียง
2. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ ถ้าผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออก
เสียงในระเบียบวาระใด ผูร้ บั มอบฉันทะจะเป็ นผูอ้ อกเสียงสาหรับระเบียบวาระนัน้ ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
3. สาหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
(1) วาระที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคานวณ
ฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” เท่านัน้ แต่ไม่นบั
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ “งดออกเสียง”
(2) วาระที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม จะ
คานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุมที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ
“งดออกเสียง”
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(3) วาระที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
4. ภายหลังที่ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยกดเลือกวาระที่ตอ้ งการลงคะแนนเสียง เพื่อทาการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน
เวลาที่กาหนด คือ 1 นาที ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเลือกตามวาระที่ตอ้ งการลงคะแนน
จากนัน้ ระบบจะแสดงปุ่ มการออกเสียงคะแนน ดังนี ้ ปุ่ มสีเขียว “เห็นด้วย”, ปุ่ มสีแดง “ไม่เห็นด้วย” หรือ ปุ่ มสีสม้ “งด
ออกเสียง”
ผู้ถื อ หุ้น และผู้ร ับ มอบฉัน ทะ สามารถเลือ กลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้อ งการการยกเลิกการ
ลงคะแนนเสียงล่าสุดให้ทาการกดปุ่ มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุด
ของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนาไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุม
กาหนด) และสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิ ดรับผลคะแนน
เมื่อได้กดออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์เรียบร้อยแล้ว ให้กดยืนยันการออกเสียงลงคะแนน และให้กดตกลง
เมื่อระบบแจ้งบันทึกการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้
ในระหว่างการเปิ ดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ
จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ มีมติอนุมตั ิในวาระนัน้ ๆ
5. ในกรณีของ Custodian ที่ได้สง่ เอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ ได้ดาเนินการ
รวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
6. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4-11

เป็ นวาระเพื่อรับทราบ
เป็ นวาระเพื่อรับรอง
เป็ นวาระเพื่อรับทราบ
เป็ นวาระเพื่ออนุมตั ิ

ทัง้ นี ้ ในวาระที่ 1 และ 3 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้ง และเพื่อ
รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
สาหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ คณะกรรมการที่ครบกาหนดวาระ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบาย
ข้างต้น
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7. การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จดั ส่งมาให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือว่าการลงคะแนนเป็ นโมฆะ หรือ
บัตรเสีย ซึง่ บริษัทฯ จะไม่นบั เป็ นคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ
(1) การลงคะแนนที่มีการทาเครือ่ งหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน: เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ จะได้รบั การคานวณคะแนนเฉพาะวาระที่ ท่านได้
เข้าร่วมประชุม หรือวาระที่ กาลังดาเนินการประชุม และวาระที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการประชุม ดังนัน้ จานวนผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลีย่ นแปลงและอาจไม่เท่ากัน
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ: บริษัทจะตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ หากมี
คาถามถูกส่งเข้ามาในระบบที่เป็ นจานวนมากหรือคาถามไม่ตรงกับวาระที่อยูร่ ะหว่างการนาเสนอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์
พิจารณาตามความเหมาะสมในการคัดเลือกเฉพาะคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ หรือจะพิจารณาตอบคาถามหรือ
บันทึกคาถามและคาตอบสาหรับคาถามดังกล่าวในรายงานการประชุม หรือชีแ้ จงผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมที่ตอ้ งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุ ณาพิมพ์คาถามหรือความคิดเห็นของท่าน
โดยคลิกเมนู “การส่งคาถาม” ซึง่ สามารถรองรับคาถามได้ทงั้ รูปแบบการพิมพ์คาถามและการส่งข้อความเสียง
การประกาศคะแนนเสียง: บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ก่อน
การเริม่ การพิจารณาวาระการประชุมในลาดับถัดไป
จากนัน้ นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานกรรมการซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าว
เปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัทฯ และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ
ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรือ่ งพอร์ตการลงทุนของบริษัท ว่าบริษัทยังคงมีแผนการ
เติบโตในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการประเภทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตัง้ บนหลังคา (Solar Rooftop) และแบบติดตัง้ บนพืน้ ดิน (Solar Farm) รวมถึงการเข้าซือ้ กิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทมี่ ีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าอยูเ่ ดิม ทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ โฟกัสในตลาดเอเชียใต้ นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีกลยุทธ์
การเติบโตเป็ นผูใ้ ห้บริการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Solution Provider) เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC),
ธุรกิ จให้คาปรึกษาและบริการด้านการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิ ภาพสูงสุด (Energy Efficiency), ธุรกิ จนวัตกรรม
(Innovation Platform), ธุรกิจการค้าอุปกรณ์โซลาร์แบบครบวงจร (Trading Business) ซึ่งมีแผนการตลาดทัง้ กลุม่ ลูกค้า
B2B และ B2C อีกด้วย
ที่ประชุมรับทราบเรื่องพอร์ตการลงทุนของบริษัท และกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทตามทีป่ ระธานแจ้ง
หน้า 4 จาก 29
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

ผูด้ าเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
29 เมษายน 2564 โดยมี สาเนารายงานการประชุม ตามที่ ได้จัดส่งมาพร้อ มพร้อ มหนังสือ เชิ ญประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้
ประจาปี 2565 (สิ่งที่สง่ มาด้วย 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามที่กฏหมายกาหนดแล้ว พร้อมทัง้ เผยแพร่สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็ นที่เรียบร้อย
ผูด้ าเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องนี ้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (43ราย)

จานวน (เสียง)
3,403,922,980
0
0
0
3,403,922,980

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ ไม่นบั คะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน (“รองประธานฯ”) แถลง
ต่อที่ประชุมให้ทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
ซึ่งได้จัดส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ซึง่ สาระสาคัญสามารถสรุปได้ดงั นี ้
หน้า 5 จาก 29
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ได้รบั การจดทะเบี ยนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยในปั จจุ บนั บริษัทฯ มีกาลังผลิตติดตัง้ ทัง้ หมด 294.8 เมกะวัตต์
โดยแบ่ง ออกเป็ น
 กาลังผลิตติดตัง้ ของกลุม่ Solar farm และ Solar rooftop แบบสัญญาซือ้ ขายไฟกับภาครัฐ จานวน 287.9 เมกะ
วั ต ต์ ซึ่ ง มี ส่ ว นที่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ นเจ้ า ของทั้ง หมดจ านวน 201.6 เมกะวั ต ต์ (ก าลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ง ที่ COD แล้ว
78.9 เมกะวัตต์) และ
 กาลังผลิตติดตัง้ ของกลุม่ Solar Rooftop แบบสัญญาซือ้ ขายไฟระหว่างเอกชนกับเอกชน (Private PPA) จานวน
6.9 เมกะวัตต์
ภาพรวมโครงการของบริษัทฯ แบ่งเป็ นโครงการในประเทศไทย 140.4 เมกะวัตต์, โครงการในประเทศญี่ปนุ่ 24.3 เมกะ
วัตต์, โครงการในไต้หวัน 53.08 เมกะวัตต์ และโครงการในประเทศกัมพูชา 77 เมกะวัตต์
สาหรับแหล่งทีม่ าของรายได้ในปี 2564 นัน้ สามารถจาแนกได้เป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ รายได้จากส่วนแบ่งกาไรในบริษัท
ร่วม (การขายไฟฟ้าแบบ Adder ในประเทศไทย) จานวนร้อยละ 35.4, รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าจานวนร้อยละ 40.3,
รายได้ธรุ กิจใหม่จานวนร้อยละ 21.7 และรายได้อนื่ ๆ อีกร้อยละ 2.9

รายได้จาก 3 ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ คิดเป็ นจานวนร้อยละ 21.71 ของรายได้รวมทัง้ หมดของบริษัททัง้ หมดในปี 2564 ได้แก่
ธุรกิจรับเหมาติดตัง้ ระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop EPC), ธุรกิจขายไฟฟ้าให้เอกชนด้วยระบบโซลาร์บนหลังคา
(Solar Rooftop Private-PPA) และธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน (Power-related Material and
Equipment Trading)
โดยบริษัทฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้รอ้ ยละ 13.35 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึง่ ส่วนหนึง่ มาจากการเติบโตของรายได้จาก
3 ธุรกิจใหม่ขา้ งต้นที่มีรายได้เติบโตจาก 148 ล้านบาท เป็ น 200ล้านบาท และมีส่วนที่มาจากส่วนแบ่งกาไรบริษัทร่วม
รวมถึงรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้า
หน้า 6 จาก 29
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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ในด้านของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรือ D/E Ratio นัน้ ได้ขยับจาก 1.07 มาเป็ น
1.09

ในส่วนของการสรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 นัน้ บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 919 ล้านบาท ซึง่ คานวนจาก
รายได้หลักจากการขายไฟฟ้าและส่วนแบ่งกาไรของบริษัทร่วม เมื่อหักกลบลบต้นทุนขาย ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารแล้วนัน้ บริษัทฯ มีกาไรก่อนภาษี เงินได้ทงั้ สิน้ 250 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ 140 ล้านบาท

โดยอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญในปี 2564 นัน้ สะท้อนถึงการทากาไรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนของบริษัทฯ เทียบ
กับกลุม่ อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งได้แก่อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) ร้อยละ 2, อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (Return on Equity: ROE) ร้อยละ 5 และอัตรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 15
หน้า 7 จาก 29
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ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ ป็ นเรือ่ งที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ผูด้ าเนินการประชุมสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องนี ้ พิจารณาแล้วเห็น ว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณารับทราบ
รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงิน สาหรับรอบปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึง่ ได้จดั ส่ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2)
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ นาเสนอข้อมูลงบการเงินที่สาคัญของบริษัทฯ ปี 2564 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล
งบการเงินของบริษัทฯ ปี 2563 ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
ข้อมูลงบการเงินที่สาคัญ

ปี 2563

ปี 2564

เปลี่ยนแปลง
(จานวน)

รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)

5,838

6,450

612

เปลี่ยนแปลง
(%)
10.5%

รวมหนีส้ นิ (ล้านบาท)

3,021

3,364

343

11.4%

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ล้านบาท)

2,817

3,086

269

9.6%

รายได้รวม (ล้านบาท)

811

919

108

13.4%

กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

303

140

(163)

(53.7)%

กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)

288

130

(158)

(54.8)%

กาไรสุทธิตอ่ หุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

0.068

0.031

(0.037)

(54.4)%

ผูด้ าเนินการประชุมสรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มี
ส่วนได้เสียในเรือ่ งนี ้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับ
ปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
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จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
นายสอง ศรีสคุ นั ธพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2564 จานวน 212 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากปี 2563 ประมาณ 100 ล้านบาท จึงสอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางหรือแผนการทางธุรกิจในการเพิ่มรายได้เพื่อให้สอด
รับกับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้ หรือลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร อย่างไรบ้าง
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่าค่าใช้จ่ายในการบริหาร เกิดขึน้ จากผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
ทางการเงินซึง่ ถูกรวมอยูใ่ นรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่แสดงในงบการเงิน กล่าวคือเป็ นการขายโครงการในประเทศ
ญี่ปนที
ุ่ ่บริษัทได้รว่ มลงทุนกับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด (“บ้านปู”) ซึง่ มีผพู้ ฒ
ั นาโครงการคือ Smart Solar ชื่อโครงการโอ
นามิ ซึ่งประสบปั ญหาไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ทาให้บริษัทและบ้านปู ผูร้ ่วมลงทุน เห็นชอบในการยกเลิกการลงทุน
รายการนี ้ และเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึน้ จาก Smart Solar และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีขอ้ ตกลงกับบ้านปูในการขาย
โครงการที่รว่ มลงทุนกับบ้านปูอีกโครงการหนึ่ง ทัง้ นี ้ โครงการโอนามิที่เกิดค่าใช้จ่ายในทางลบ เป็ นการลงทุนที่มีมลู ค่า
ประมาณ 677 ล้านเยน (หรือคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท) อีกทัง้ ยังมีสญ
ั ญาที่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจาก
Smart Solar ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการได้ประมาณ 300 ล้านเยน (หรือคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 86 ล้านบาท) ส่วนต่างจึงเป็ นส่วนที่
บริษัทฯ ตัดจาหน่ายในทางบัญชี (Write-off) จึงเกิดเป็ นรายการที่ติดลบ 106 ล้านบาทซึง่ ถูกบันทึกอยูใ่ นรายการค่าใช้จา่ ย
ในการบริหาร อย่างไรก็ตามการบริหารบริษัทฯ ได้บริหารอย่างเข้มงวด ไม่ได้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานฯ ชีแ้ จงว่าที่ผ่านมาในปี 2564 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพิ่มที่ชดั เจนอีก 2 ธุรกิจคือ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ติดตัง้ ระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) และตัง้ บริษัทขึน้ มารองรับ คือ บริษัท ไพร์ม
อัลเทอร์เนทีฟ วิช่นั ส์ จากัด (PAV) และในธุรกิจนวัตกรรม คือบริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จากัด ซึง่ การตัง้ บริษัทใหม่ขนึ ้ 2 บริษัทนีม้ ี
ส่วนทาให้มีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ ซึง่ บริษัททัง้ สองยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย แต่ในปี 2565 นีจ้ ะเริม่ เห็น
ว่า 2 ธุรกิจนีเ้ ริ่มมีรายได้เข้ามา และขอเรียนชีแ้ จงท่านผูถ้ ือหุน้ ว่าบริษัทไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่ คาดหวังการเพิ่มขึน้ ของ
รายได้
นายสอง ศรีสคุ นั ธพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินซึง่ เกิดจากโครงการที่ไม่
สามารถพัฒนาต่อได้ จานวน 107 ล้านบาท ว่าในอนาคตจะมีโอกาสเกิดขึน้ ได้อีก หรือไม่ และบริษัทฯ จะมีมาตรการอะไร
ในการควบคุมไม่ให้เกิดอีก
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่าในโครงการลักษณะนี ้ ขอให้พิจารณาว่าเป็ นข้อยกเว้นของโครงการใน
ประเทศญี่ปนที
ุ่ ่บริษัทฯ พัฒนาจานวน 5 โครงการ มีโครงการนีเ้ พียงโครงการเดียวที่ประสบปั ญหา โดยปั ญหาที่เกิดขึน้
บริษัทฯ ได้ดาเนินการด้านการควบคุมความเสีย่ ง บริหารปั ญหาในภาพใหญ่ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา และพยายามอย่างเต็มที่
ในการควบคุมความเสียหาย ทาให้ทงั้ บริษัทฯ และบ้านปู เห็นตรงกันว่าก่อนการตัดจาหน่ายในทางบัญชี (Write-off) ได้มี
ดาเนินการทุกด้านในการแก้ไขปั ญหาแล้ว และเห็นว่าในอนาคตปั ญหาลักษณะนีม้ ีโอกาสเกิดขึน้ ได้นอ้ ย ซึ่งบริษัทมีความ
พยายามในการบริหารไม่ให้มีปัญหาลักษณะนีเ้ กิดขึน้ อีก
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เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (44 ราย)

จานวน (เสียง)
3,404,422,980
0
0
0
3,404,422,980

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ ไม่นบั คะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564

ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการ
หักทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยให้อานาจ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูพ้ ิจารณา ทัง้ นี ้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อ
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
อย่ า งไรก็ ดี ตามที่ ป รากฏในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การประจ าปี 2564 สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษั ท ฯ มี ผ ล
ประกอบการขาดทุนสะสมจานวน 384.64 ล้านบาท ทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เพื่อเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ ซึ่งเป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
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ผูด้ าเนินการประชุมสรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึ งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องนี ้ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิการไม่จดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการไม่จดั สรร
กาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการไม่จัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)
3,401,868,080
2,596,975
0
0
3,404,465,055

คิดเป็ นร้อยละ
99.92
0.08
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ ไม่นบั คะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อ
และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ

ผูด้ าเนินการประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี ้ นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์, พลอากาศเอก
สุรศักดิ์ มีมณี และนายอภิชาต ภูมิศขุ กรรมการทัง้ 3 ท่านที่ครบกาหนดตามวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 นี ้ ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนีจ้ นกว่าที่ประชุมจะทาการพิจารณาแล้วเสร็จ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3
ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารง
ตาแหน่งใหม่ก็ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
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ที่

ชื่อ

1

รองประธานกรรมการ

2

นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์
พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

3

นายอภิชาต ภูมิศขุ

กรรมการอิสระ

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็ น
กรรมการ
2 สิงหาคม 2562

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดในปี 2564
11 ครัง้ จาก 11 ครัง้

30 กรกฎาคม 2562

11 ครัง้ จาก 11 ครัง้

2 สิงหาคม 2562

11 ครัง้ จาก 11 ครัง้

โดยบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ สาหรับการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ รวมทัง้ บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3 และ 4 ตามลาดับ)
ผูด้ าเนินการประชุม สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทัง้ หมดที่ครบกาหนด
วาระในครัง้ นีแ้ ล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระใน
ครัง้ นี ้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็น ว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุม พิจารณารับทราบรายชื่ อ
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการเสนอชื่ อและแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จาก
ต าแหน่ง ตามวาระ โดยขอให้ที่ ป ระชุมออกเสีย งลงคะแนนในการแต่ง ตัง้ กรรมการที่ ค รบก าหนดวาระแต่ละคนเป็ น
รายบุคคล
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ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายชื่อกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และมีมติดว้ ยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเสนอชื่อและแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์, พลอากาศเอกสุรศักดิ์
มีมณี และ นายอภิชาต ภูมิศขุ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ – กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)
3,404,465,055
0
0
0
3,404,465,055

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี –กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)
3,403,965,055
500,000
0
0
3,404,465,055

คิดเป็ นร้อยละ
99.99
0.01
0.00
100.00

3. นายอภิชาต ภูมิศขุ – กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)
3,404,465,055
0
0
0
3,404,465,055

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00
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หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ ไม่นบั คะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565

ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2565 ซึง่ ได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจ
ที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 พิ จ ารณาอนุมัติ ก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการบริษั ท ฯ และกรรมการชุด ย่อ ย ประจ าปี 2565 ในวงเงิ น ไม่เ กิ น
5,000,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตัง้ แต่ปีปฏิทิน 2565 จนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ตามตารางดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ
ชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัท

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครัง้

ปี 2564 (ปี ที่ผา่ นมา)
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครัง้

 ประธานฯ

25,000

15,000

25,000

15,000

 รองประธานฯ

17,500

15,000

17,500

15,000

 กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

12,500

15,000

12,500

15,000

25,000

-

25,000

-

15,000
 กรรมการ
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 ประธานฯ

-

15,000

-

25,000

-

25,000

-

20,000

 ประธานฯ

20,000
 กรรมการ
3 .ค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์อื่น ทั้ ง นี ้ค่ า ตอบแทนในรู ปของเงิ น
นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ รางวัลประจาปี จะเริ่มคานวณจาก
เบีย้ ประชุม
ผลประกอบการของรอบปี บญ
ั ชี ซึ่ง
สิน้ สุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไม่มี
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ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนหรื อ สวั ส ดิ ก ารในรู ป แบบอื่ น หรื อ ผลประโยชน์อื่ น ใดให้กั บ กรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริหารนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
โดยแยกเป็ นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้ทราบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี แบบ 56-1 One Report ของ
บริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี ผ้ ูด้ าเนินการประชุม ได้เ สนอให้ผูถ้ ื อ หุน้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็ น ผูจ้ ัด สรรค่าตอบแทนให้แ ก่
กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายและเชื่ อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการดาเนินงานของ
กรรมการแต่ละท่าน
ผูด้ าเนินการประชุมสรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่นาเสนอ
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผูถ้ ื อหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจาปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)
3,404,465,055
0
0
0
3,404,465,055

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับ คะแนนของผู้ถื อ หุน้ ในวาระนี ้ จะนับ คะแนนเสีย ง “เห็ น ด้ว ย” “ไม่เ ห็ น ด้ว ย” “งดออกเสีย ง” รวมถึง
“บัตรเสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน

หน้า 15 จาก 29
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ผูส้ อบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิ ภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี
ปี 2565 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จากัด (“PwC”) ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อ
ตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2565 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผูส้ อบบัญชี จากเดิมที่ได้ส่งข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เป็ นดังนี ้
1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2) นายไพบูล ตันกูล
3) นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร

ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 4483

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
รวมถึงผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผสู้ อบบัญชีคนใดที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเกิน
กว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด นอกจากนี ้ PwC ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี
2565 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในประเทศของบริษัทฯ
ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นแทนได้ และ
กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 จานวน 1,200,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนในปี 2564
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส
รวม

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
600,000 บาท

ปี 2564
600,000 บาท

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
-

600,000 บาท

600,000 บาท

-

1,200,000 บาท

1,200,000 บาท

-

ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีขา้ งต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
พร้อมกันนี ้ เสนอให้มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบ
การเงิ นและตรวจสอบงบการเงิ นของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิ จการร่วมค้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลและ
ติดตามให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
ผูด้ าเนินการประชุมสรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มี
ส่ว นได้เ สี ย ในเรื่ อ งนี พ้ ิ จ ารณาแล้ว เห็ น ควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณา อนุมัติ ก ารแต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี จ าก
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บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ เป็ น
ผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี 2565 ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี 2565 ดังต่อไปนี ้
1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2) นายไพบูล ตันกูล
3) นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร

ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 4483

2. กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 จานวน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่า
สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบการเงิ นและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ ระหว่างปี
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ การมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
กิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ ระหว่างปี
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมั ติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ การมอบอานาจ
ให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับการสอบทานงบการเงิ นและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ ระหว่างปี ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)
3,404,465,055
0
0
0
3,404,465,055

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00
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หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ ไม่นบั คะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ
และพนั ก งานของบริ ษั ท ย่ อ ย (PRIME ESOP) รวมทั้ ง การมอบอ านาจในการด าเนิ น การที่
เกี่ยวข้อง

ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์จะจัดทาโครงการ PRIME ESOP ซึ่งมีระยะเวลาโครงการไม่
เกิน 5 ปี มีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย และเสริมสร้าง
ก าลัง ใจในการท างานและการมี ส่ว นร่ว มในความเป็ น เจ้า ของบริ ษั ท ฯ อัน เป็ น การสร้า งแรงจูง ใจให้พ นัก งานเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานให้ดียิ่งขึน้ อันจะก่อประโยชน์สงู สุดในแก่บริษัทฯ ต่อไป ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศ
เกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่ พนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย (PRIME ESOP) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้ถือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 6) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
ประเภท:

หุน้ สามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงาน

จานวน:

ไม่เกิน 140,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นประมาณร้อยละ 3.29 ของจานวน
หุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ

อายุโครงการ:

เป็ นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ จะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2570

ระยะเวลา
การเสนอขาย:

บริษัทฯ จะเสนอขายครัง้ แรกภายใน 1 ปี นบั แต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

การจัดสรร:

1. บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน แต่ไม่รวมถึง พนักงาน (ก)ที่ดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการของบริษัท ฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่ น ในคณะกรรมการของ
บริษัทฯ โดยมีจานวนหุน้ ในโครงการ PRIME ESOP ทัง้ หมดไม่เกิน 140,000,000 หุน้
 ส่ ว นที่ ห นึ่ ง : จ านวนไม่เกิ น 70,000,000 หุ้น ให้ค ณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ
บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจพิจารณาจัดสรร
และกาหนดจานวนหุน้ สามัญ ให้ผทู้ ี่ยงั คงสถานภาพเป็ นพนักงาน ในปั จจุบนั โดยให้
พิจารณาตามความเหมาะสมจากตาแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การท างาน ผลงาน รวมถึ ง ผลประโยชน์ที่ จ ะน ามาสู่บ ริษั ท ฯ หรือ บริษั ท ย่อ ยใน
อนาคต
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 ส่ ว นที่ ส อง: จ านวนไม่เ กิ น 70,000,000 หุ้น ให้ค ณะกรรมการของบริษั ทฯ หรือ
บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจพิจารณาจัดสรร
ให้แก่ผทู้ ี่มีสถานภาพเป็ นพนักงานในปั จจุบนั หรือในอนาคตตามความเหมาะสม
2. ในกรณีที่เป็ นการจัดสรรให้แก่พนักงานรายใดรายหนึง่ เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ สามัญที่จะ
เสนอขายภายใต้โครงการนี ้ ให้คณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิภายใต้
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนั กงาน
รวมทัง้ ประกาศหรือข้อกาหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว
3. ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จานวนหุน้ ที่ พนักงานแต่ละรายจะได้รบั จัดสรร ไม่จาเป็ นต้องมีจานวน
เท่ากัน
ราคาและ
1. ส่วนที่หนึ่ ง: จานวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ
ระยะเวลาการใช้
จานวนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด พนักงานที่ได้รบั การจัดสรร
สิทธิ:
หุน้ สามัญตามโครงการนี ้ สามารถใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญในจานวนและราคาการเสนอขายที่ครบ
กาหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาดังนี ้ โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถัดไป ตลอดอายุของโครงการ
ราคาเสนอขาย
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
จานวนหุ้นที่สามารถใช้
ต่อหุ้น (บาท)
สิทธิ
1.86
วันที่เสนอขายหุน้ สามัญ –
10% ของที่ได้รบั จัดสรร
28 เมษายน 2570
2.05

28 เมษายน 2567 –
28 เมษายน 2570

15% ของที่ได้รบั จัดสรร

2.26

28 เมษายน 2568 –
28 เมษายน 2570

20% ของที่ได้รบั จัดสรร

2.49

28 เมษายน 2569 –
28 เมษายน 2570

25% ของที่ได้รบั จัดสรร

2.74

1 เมษายน 2570 –
28 เมษายน 2570

30% ของที่ได้รบั จัดสรร

2. ส่วนที่สอง: จานวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจพิจารณากาหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ
จานวนหุน้ ที่สามารถใช้สิทธิ และจัดสรรหุน้ สามัญตามความเหมาะสมต่อไป โดยให้นาราคา
เสนอขายต่อหุน้ ตามตารางข้างต้นมาใช้กบั การเสนอขายหุน้ ในส่วนที่สองนี ้
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กาหนดการใช้
สิทธิซอื้ หุน้
สามัญ:

พนักงานที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญตามโครงการนี ้ สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครัง้ ทุกวันทาการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม นับจากวันใช้สิทธิครัง้ แรก เว้นแต่การ
ใช้สทิ ธิในครัง้ สุดท้าย พนักงานสามารถใช้สทิ ธิได้ในวันที่ 28 เมษายน 2570

ผูด้ าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า โครงการ PRIME ESOP มีการกาหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิ ในกรณีต่างๆ ของ
พนักงาน ดังต่อไปนี ้
• กรณีท่ัวไป - ต้องดารงสถานะเป็ นพนักงานของบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทย่อย ณ ขณะที่มีการใช้สิทธิ
และพนักงานที่ได้รบั สิทธิตามโครงการ ไม่รวมถึง (ก) พนักงานที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการของ
บริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ
• กรณีโอนย้ายสังกัด - หากพนักงานรายดังกล่าวยังคงเป็ นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้พนักงานราย
นัน้ สามารถใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ที่ได้รบั จัดสรรทัง้ หมดนัน้ ได้จนครบอายุโครงการ
• กรณีพนักงานเกษียณอายุ - ให้สามารถใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินถัดไป
• กรณี อื่ น ๆ เช่น เสียชี วิ ต ลาออก ถูกให้ออก ก่อนหรือในวันใช้สิทธิ ให้พนักงานรายนัน้ หมดสิทธิ ซื อ้ หุน้ ตาม
โครงการ และให้ถือว่าหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรที่เหลืออยูเ่ ป็ นอันถูกยกเลิกและสิน้ ผลในทันที
• ข้อกาหนดอื่นๆ ที่สาคัญ
-

เมื่อพ้นวันใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่พนักงานที่ได้รบั จัดสรรไม่ใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือ
มิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการใช้สทิ ธิที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนภายในวันสิน้ สุดอายุโครงการ ให้ถือว่าพนักงาน
ดังกล่าวสละสิทธิการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ที่เหลือและไม่มีสทิ ธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ

-

บริษัทฯ สามารถนาหุน้ ที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ อันเนื่องมาจากการลาออก การเกษี ยณอายุ หรือ
พ้น สภาพจากการเป็ น พนัก งาน โดยให้ค ณะกรรมการของบริษั ท ฯ หรือ บุค คลที่ ได้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจจัดสรรหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วให้แก่พนักงานรายอื่นต่อไปได้ตามความ
เหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดสรรหุน้ ในโครงการนี ้

-

เงินค่าภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาที่ผใู้ ช้สิทธิ ซือ้ หุน้ ต้องรับภาระจากการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ ผูใ้ ช้ สิทธิ ซือ้ หุน้ ต้อง
ชาระเงินค่าภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับการชาระเงินตามจานวนการใช้สทิ ธิ

-

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจพิจารณากาหนด
รายชื่อพนักงานที่ได้รบั การจัดสรร จานวนหุน้ ที่จะจัดสรร วันเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการ
ปรับราคาการใช้สทิ ธิ และจานวนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่
ไม่ขดั กับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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-

ในกรณี ที่ มี ก ารปรับ ราคาการใช้สิท ธิ และจ านวนหุ้น ที่ ได้ร ับ การจัด สรร (ถ้า มี ) จะไม่ส่ง ผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้รบั จัดสรรหุน้ ตามโครงการนี ้ กล่าวคือ จะต้องไม่เป็ นการเพิ่มหรือลดสิทธิ ที่
พนักงานได้รบั อยูเ่ ดิม

สาหรับเรือ่ งราคาการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ของพนักงาน ราคาใช้สทิ ธิที่ครบกาหนดจะเป็ นไปตามที่กาหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา
โดยราคาการใช้สทิ ธิดงั กล่าวจะไม่เปลีย่ นแปลงไปตามราคาการใช้สิทธิในครัง้ ถัดไปตลอดอายุโครงการ ทัง้ นีก้ ารเสนอขาย
หุ้น สามัญ ให้แ ก่ พ นัก งาน ในครั้ง นี ไ้ ม่ เ ข้า ข่ า ยเป็ นการเสนอขายหุ้น แก่ พ นัก งาน ในราคาต่ า ตามนัย ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ่ กรรมการหรือพนักงาน (ตามที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาการใช้สิทธิคานวณจากราคาปิ ดของหุน้ ของบริษัทฯ ที่ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก 14 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึง่ มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิโครงการ PRIME
ESOP กล่าวคือ ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 10 มีนาคม 2565 ซึง่ มีราคาเฉลีย่ อยูท่ ี่ 1.69 บาท
ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์การจัดสรรหุน้ ในโครงการ PRIME ESOP จะเป็ นไปตามรายละเอียดภาพรวมโครงการที่นาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ข้างต้น
ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าหากมีการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ของพนักงาน ทัง้ จานวน 140,000,000 หุน้ และผูใ้ ช้สทิ ธิ
ดังกล่าวไม่ใช่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ภายหลังจากการจัดสรรหุน้ สามัญ ดังนี ้
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ร้อยละ 3.1858

การลดลงของราคา (Price Dilution)

ร้อยละ -1.7907

การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)

ร้อยละ 3.1858

ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการคัดค้านการเสนอขายหุน้ ต่อพนักงาน ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อ 9 ของ
ประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ พนักงาน ต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ ซึง่ ถือ
หุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ ตาม
โครงการดังกล่าว
ในการดาเนินการตามแผนของโครงการ PRIME ESOP ผูด้ าเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจกาหนด และ/หรือแก้ไข
เพิ่มเติม เนือ้ หา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ PRIME ESOP ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ
และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นที่เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษัทฯ และ
การเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ผูด้ าเนินการประชุมสรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ PRIME ESOP เหมาะสมในการตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่
มุ่งมั่นทางานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯจนประสบความสาเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกาลังใจในการทางานและการมีสว่ น
ร่วมในความเป็ นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานให้ดียิ่งขึน้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิโครงการ PRIME ESOP รวมทัง้
การมอบหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิโครงการเสนอ
ขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทัง้ การ
มอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุน้ ตามโครงการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิโครงการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
ให้แ ก่ พ นัก งานของบริษัทฯ และพนัก งานของบริษัท ย่อ ย (PRIME ESOP) รวมทั้ง การมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องตามที่เสนอ และไม่มีผถู้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ ตามโครงการ PRIME ESOP ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)
3,403,965,055
500,000
0
0
3,404,465,055

คิดเป็ นร้อยละ
99.99
0.01
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับ คะแนนของผู้ถื อ หุ้น ในวาระนี ้ จะนับ คะแนนเสีย ง “เห็ น ด้ว ย” “ไม่เ ห็ น ด้ว ย” “งดออกเสีย ง” รวมถึง
“บัตรเสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2564 ซึง่ ได้อนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน
1,275,514,485 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความ
รวดเร็วในการระดมทุน และเป็ นการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนา
ธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ไว้แล้วให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด บริษั ทจึ ง ขอให้ผู้ถื อหุ้นพิ จารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนจากเดิมที่เป็ นการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่ วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึง่ บริษัทได้จดั ส่งรายละเอียดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 7) ซึง่ เสนอให้ให้เปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนจากเดิมเป็ นดังนี ้
แบบการเพิ่มทุน
แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

ไม่เกิน 1,135,514,485 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )
1.00

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน (เพื่อรองรับการเสนอขาย
หุน้ ในโครงการ PRIME ESOP)

ไม่เกิน 140,000,000 หุน้

1.00

จานวนหุน้ สามัญ

รวม
(บาท)
1,135,514,485
140,000,000

ผูด้ าเนินการประชุมสรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้ว เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนตามที่เคยได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุน และเป็ นการใช้ประโยชน์จาก
การจดทะเบียนเพิ่มทุนที่บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ไว้แล้วให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ถื อ หุ้น ท่า นใดซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ผู้ด าเนิ น การประชุม จึ ง ขอให้ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ การ
เปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หน้า 23 จาก 29
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติ ดว้ ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รบั
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)
3,404,463,401
1,654
0
0
3,404,465,055

คิดเป็ นร้อยละ
99.99
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับ คะแนนของผู้ถื อ หุ้น ในวาระนี ้ จะนับ คะแนนเสีย ง “เห็ น ด้ว ย” “ไม่เ ห็ น ด้ว ย” “งดออกเสีย ง” รวมถึง
“บัตรเสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคย
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 โดยทาการจัดสรรใหม่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส่ วนหนึ่ ง และเป็ นหุ้นเพิ่มทุ นเพื่อรองรั บการใช้สทิ ธิ ใน
โครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของ
บริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง
ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2565 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการยกเลิกการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) ที่เคยได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึง่ ได้อนุมตั ิ
การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 1,275,514,485 บาท โดย
การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด โดยทาการจัดสรรใหม่ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่านพร้อ ม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 7) สรุปได้ดงั นี ้
1. จั ด สรรเป็ นหุ้น เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) จ านวนไม่ เ กิ น 1,135,514,485 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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จัดสรรให้แก่
1. ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering)
2. ประชาชนทั่วไป
(Public Offering)
3. บุคคลในวงจากัด
(Private Placement)

จานวนหุ้นสามัญ (หุน้ )

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว1/

หมายเหตุ

ไม่เกิน 1,135,514,485 หุน้

26.69

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านล่าง

ไม่เกิน 850,897,103 หุน้

20

ไม่เกิน 425,448,551 หุน้

10

1/

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มี มติให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับ 4,254,485,515 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ น 4,254,485,515 บาท

หมายเหตุ
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,135,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ผถู้ ือ
หุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering: RO) ซึง่ คิดเป็ น ร้อยละ 26.69 (ไม่เกินร้อยละ 30)
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์
ในการเพิ่มทุน
(2) จัดสรรหุน้ สามัญ เพิ่มทุนจานวนไม่เกิ น 850,897,103 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 20 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
(3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 425,448,551 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คล
ในวงจากัด (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในวงจากัด
จะต้องไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาต่าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลใน
วงจากัด และในการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ใ ห้แก่บคุ คลในวงจากัดจะต้องเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะ
ตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ซึง่ จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28
ตุลาคม 2558 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญ
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ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ เพื่อจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนในแต่ละครัง้
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แล้ว ทุนชาระแล้วใน
ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ต้ อ งไม่ เ กิ นกว่ า 1,135,514,485 หุ้ น ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.69 (ไม่ เ กิ นร้ อ ยละ 30) ของทุ น
จดทะเบี ย นช าระแล้ว ของบริ ษั ท ฯ ณ วัน ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ ใ ห้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงวัต ถุป ระสงค์ใ น
การเพิ่มทุน
โดยหากจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (2) และ (3) ทุนชาระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 850,897,103
หุน้ ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 20 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติให้มีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
2. จัดสรรเป็ นหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึง่ จานวนไม่เกิน 140,000,000 หุน้ โดยมีรายละเอียด
สรุปย่อจากวาระที่ 9 ดังนี ้
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตาม
โครงการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษัทฯ
ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษั ท
ย่อย) PRIME ESOP)
รวม

ไม่เกิน 140,000,000 หุน้
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ (1)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
โปรดพิจารณาหมาย
เหตุ (2)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่าหุ้น
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ (3)

ไม่เกิน 140,000,000 หุน้

หมายเหตุ
(1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ พนักงานของบริษั ทฯ แต่ไม่รวมถึง พนักงาน (ก)Prime ที่ดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจานวนหุน้ ใน
โครงการ PRIME ESOP ทัง้ หมดไม่เกิน 140,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ใน
โครงการ PRIME ESOP
ก. ส่ วนที่ หนึ่ ง จ านวนไม่เกิ น 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษั ทฯ หรือผู้ที่ ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจพิจารณาจัดสรรและกาหนดจานวนหุน้ สามัญ ให้แก่ให้ผทู้ ี่ยงั คงสถานภาพ
เป็ นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปั จจุบนั ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการ
เสนอขายหุน้ สามัญของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ (มหาชน)
บริษัทย่อย )PRIME ESOP)
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ราคาเสนอขายต่อหุน้ (บาท)
1.86

ระยะเวลาการใช้สิทธิ
วันที่เสนอขายหุน้ สามัญ –
28 เมษายน 2570

จานวนหุ้นที่สามารถใช้สทิ ธิ*
10% ของที่ได้รบั จัดสรร

2.05

28 เมษายน 2567 –
28 เมษายน 2570

15% ของที่ได้รบั จัดสรร

2.26

28 เมษายน 2568 –
28 เมษายน 2570

20% ของที่ได้รบั จัดสรร

2.49

28 เมษายน 2569 –
28 เมษายน 2570

25% ของที่ได้รบั จัดสรร

2.74

1 เมษายน 2570 –
28 เมษายน 2570

30% ของที่ได้รบั จัดสรร

ข. ส่ วนที่ สอง จ านวนไม่ เกิ น 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริ ษั ทฯ หรื อผู้ที่ ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจพิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ผทู้ ี่มีสถานภาพเป็ นพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ในปั จจุบนั หรือในอนาคตตามความเหมาะสม
(2) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจานวนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญตามโครงการนีส้ ามารถใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญใน
จานวนและราคาการเสนอขายที่ครบกาหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา ดังตารางข้างต้น โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะ
ไม่เปลีย่ นแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถัดไป ตลอดอายุของโครงการ
(3) ทุกวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม นับแต่วนั ใช้สทิ ธิครัง้ แรก เว้นแต่การใช้สิทธิ
ในครัง้ สุดท้าย พนักงาน Prime สามารถใช้สทิ ธิได้ในวันที่ 28 เมษายน 2570
ในการนีท้ ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มี
อานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง
1. พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย จานวนที่จดั สรร ระยะเวลา
การเสนอขาย การชาระค่าหุน้ การเสนอขายเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
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หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
4. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ผูด้ าเนินการประชุมสรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการยกเลิกการ
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
โดยทาการจัดสรรใหม่เป็ นหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหนึ่ง และเป็ นหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย
(PRIME ESOP) อีกส่วนหนึง่ ตามที่เสนอทุกประการ
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการยกเลิกการ
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
โดยทาการจัดสรรใหม่เป็ นหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหนึ่ง และเป็ นหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย
(PRIME ESOP) อีกส่วนหนึง่
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติ ดว้ ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิอนุมตั ิการยกเลิกการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
ทั่ว ไป (General Mandate) ที่ เ คยได้ร ับอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือ หุน้ ประจาปี 2564 โดยทาการ
จัดสรรใหม่เป็ นหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหนึ่ง และเป็ นหุน้ เพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ
พนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง ตลอดจนอนุมัติ มอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)
3,404,463,401
1,654
0
0
3,404,465,055

คิดเป็ นร้อยละ
99.99
0.00
0.00
0.00
100.00
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หมายเหตุ
การนับ คะแนนของผู้ถื อ หุ้น ในวาระนี ้ จะนับ คะแนนเสีย ง “เห็ น ด้ว ย” “ไม่เ ห็ น ด้ว ย” “งดออกเสีย ง” รวมถึง
“บัตรเสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนีเ้ ป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่
กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายกาหนด
ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กาหนดไว้วา่ เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ
ระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาส ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ น
การล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง
บริษัทได้แจ้งผูถ้ ือหุน้ ผ่านช่องทางสือ่ สาร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ แต่ปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ
ดังนัน้ จึงสรุ ป ได้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่ได้กาหนดในหนังสือเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565
ครบถ้วนทุกวาระแล้ว
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลามาร่วมประชุม และได้รว่ มเสนอข้อคิดเห็น
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 16.00 น.

(นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์)
ประธานที่ประชุม
รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

(นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์)
กรรมการ

(นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์)
กรรมการ
หน้า 29 จาก 29
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