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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่  

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที่ 29 

เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ณ หอ้งประชุม ชัน้ 22 อาคารทีพี

แอนดท์ี เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ตามหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน 

และเง่ือนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุ ณ เวลาเปิดประชมุ ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 20 ราย จ านวนหุน้รวม 2,861,634,340 หุน้ 

ผูร้บัมอบฉนัทะมารว่มประชมุแทน จ านวน 18 ราย จ านวนหุน้รวม 78,114,458 หุน้ 

รวม จ านวน 38 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 2,939,748,798 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและที่มอบฉนัทะถือหุน้รวมรอ้ยละ 69.0976 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกช าระ

แลว้ นับรวมจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้4,254,485,515 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไวว้่า

จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อ

หุน้ทัง้หมด และตอ้งถือหุน้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

2. นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์ รองประธานกรรมการ / รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายบญัชีการเงิน 

3. นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

4. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

5. ศาสตรจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

6. นายอภิชาติ ภมูิศขุ กรรมการอิสระ 

7. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ กรรมการอิสระ 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีกรรมการเขา้รว่มประชุม 7 คน จาก 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด  

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร ์เอบีเอเอส จ ากัด  

1. นายวเิชียร  ก่ิงมนตร ี  

2. นางสาวสโรชา ทองสกลุ  

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซัลติง้ จ ากัด 

1. นายณฐัสทิธ์ิ เทิดสทิธิกลุ  

เร่ิมการประชุม 

นางสาวนงนาฏ สรุะพนัธ ์ซึง่รบัหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กลา่วตอ้นรบัและขอบคณุผูถื้อหุน้

และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นที่เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และไดชี้แ้จงใหท้ราบถึงขอ้มลูเบือ้งตน้ของ

บริษัทฯ โดยการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ในครัง้นี ้บริษัทฯ ไดใ้ช้

ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบ  

E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)  

เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูด้  าเนินการ

ประชมุ ไดแ้จง้วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยใหน้บั  1 หุน้

ตอ่ 1 เสยีง 

2. ในการลงคะแนนเสียง การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ ถา้ผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออก

เสยีงในระเบียบวาระใด ผูร้บัมอบฉนัทะจะเป็นผูอ้อกเสยีงส าหรบัระเบียบวาระนัน้ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร  

3. ส าหรบัการนบัผลการลงคะแนนเสยีง แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

(1) วาระที่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะค านวณ

ฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะเสียงของผูถื้อหุน้ที่ออกเสียง “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” เท่านัน้ แต่ไม่นบั

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสยีง”  

(2) วาระท่ีตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ จะ

ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสยีงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุที่ออกเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ 

“งดออกเสยีง” 

 



  
 
 

หนา้ 3 จาก 29 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 

(3) วาระที่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุ และมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนนที่ออกเสยีง “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” 

4. ภายหลงัที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดร้บัทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแลว้ ขอใหล้งคะแนนเสยีงผา่นระบบการ

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์โดยกดเลอืกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสยีง เพื่อท าการลงคะแนนในแตล่ะวาระภายใน

เวลาที่ก าหนด คือ 1 นาที ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถเลือกลงคะแนนในแตล่ะวาระ โดยเลือกตามวาระที่ตอ้งการลงคะแนน 

จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มการออกเสยีงคะแนน ดงันี ้ปุ่ มสเีขียว “เห็นดว้ย”, ปุ่ มสแีดง “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื ปุ่ มสสีม้ “งด

ออกเสยีง”  

ผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะ สามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการการยกเลิกการ

ลงคะแนนเสียงลา่สดุใหท้ าการกดปุ่ มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนลา่สดุ

ของท่านจะเท่ากบัการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถกูน าไปรวมกบัคะแนนเสียงที่การประชมุ

ก าหนด) และสามารถแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนนไดจ้นกวา่ระบบจะปิดรบัผลคะแนน 

เมื่อไดก้ดออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคเ์รียบรอ้ยแลว้ ใหก้ดยืนยนัการออกเสียงลงคะแนน และใหก้ดตกลง 

เมื่อระบบแจง้บนัทกึการลงคะแนนเสยีงเสรจ็สิน้ 

ในระหว่างการเปิดใหล้งคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ 

จะถือวา่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ มีมติอนมุตัิในวาระนัน้ๆ 

5. ในกรณีของ Custodian  ที่ไดส้ง่เอกสารใบมอบฉนัทะ พรอ้มระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ลว้ บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการ

รวบรวมคะแนนเสยีงดงักลา่วไวใ้นระบบเรยีบรอ้ยแลว้ 

6. ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  

วาระท่ี 1 เป็นวาระเพื่อรบัทราบ 

วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อรบัรอง 

วาระท่ี 3 เป็นวาระเพื่อรบัทราบ 

วาระท่ี 4-11 เป็นวาระเพื่ออนมุตัิ 

ทัง้นี ้ในวาระที่ 1 และ 3 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบเรื่องที่ประธานแจง้ และเพื่อ

รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2564 

ส าหรบัวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้คณะกรรมการที่ครบก าหนดวาระ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา

แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัที่อธิบาย

ขา้งตน้ 
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7. การลงคะแนนในใบมอบฉนัทะที่ไดจ้ดัสง่มาใหบ้รษัิทฯ แลว้ ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนเป็นโมฆะ หรอื

บตัรเสยี ซึง่บรษัิทฯ จะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ  

(1) การลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายมากกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณี Custodian 

(2) การลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเวน้กรณี Custodian 

คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน: เนื่องจากการทยอยเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะ คะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บัการค านวณคะแนนเฉพาะวาระที่ท่านได้

เขา้ร่วมประชุม หรือวาระที่ก าลงัด าเนินการประชุม และวาระที่ยงัไม่ไดด้  าเนินการประชุม ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้รว่ม

ประชมุในแตล่ะวาระจึงอาจมีการเปลีย่นแปลงและอาจไมเ่ทา่กนั 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ: บรษัิทจะตอบค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้หากมี

ค าถามถกูสง่เขา้มาในระบบที่เป็นจ านวนมากหรอืค าถามไมต่รงกบัวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการน าเสนอ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิ

พิจารณาตามความเหมาะสมในการคดัเลือกเฉพาะค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระ หรือจะพิจารณาตอบค าถามหรือ

บนัทกึค าถามและค าตอบส าหรบัค าถามดงักลา่วในรายงานการประชมุ หรอืชีแ้จงผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท  

บริษัทขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาพิมพค์ าถามหรือความคิดเห็นของท่าน

โดยคลกิเมน ู“การสง่ค าถาม” ซึง่สามารถรองรบัค าถามไดท้ัง้รูปแบบการพิมพค์ าถามและการสง่ขอ้ความเสยีง 

การประกาศคะแนนเสียง: บริษัทฯ จะแสดงและแจง้ผลการลงคะแนนของวาระการประชุมใหท้ี่ประชมุทราบ ก่อน

การเริม่การพิจารณาวาระการประชมุในล าดบัถดัไป  

จากนัน้ นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ ประธานกรรมการซึ่งท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ลา่ว

เปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุต่าง ๆ 

ที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบเรือ่งพอรต์การลงทนุของบรษัิท วา่บรษัิทยงัคงมีแผนการ

เติบโตในธุรกิจพลงังานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเนน้การพฒันาโครงการประเภทผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

แบบติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) และแบบติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm) รวมถึงการเขา้ซือ้กิจการโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตยท์ีม่ีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้อยูเ่ดิม ทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่โฟกสัในตลาดเอเชียใต้ นอกจากนีบ้รษัิทยงัมีกลยทุธ์

การเติบโตเป็นผูใ้หบ้รกิารธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Energy Solution Provider) เช่น ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง (EPC), 

ธุรกิจใหค้  าปรึกษาและบริการดา้นการจัดการพลงังานใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด (Energy Efficiency), ธุรกิจนวัตกรรม 

(Innovation Platform), ธุรกิจการคา้อปุกรณโ์ซลารแ์บบครบวงจร (Trading Business) ซึ่งมีแผนการตลาดทัง้กลุม่ลกูคา้ 

B2B และ B2C อีกดว้ย 

ที่ประชุมรับทราบเร่ืองพอรต์การลงทุนของบริษัท และกลยุทธก์ารเติบโตของบริษัทตามที่ประธานแจ้ง 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี  

29 เมษายน 2564 โดยมีส  าเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพรอ้มพรอ้มหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 (สิ่งที่สง่มาดว้ย 1) ซึ่งบริษัทฯ ไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชุมดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ตามที่กฏหมายก าหนดแลว้ พรอ้มทัง้เผยแพรส่  าเนารายงานการประชมุดงักลา่วทางเว็บไซตข์องบรษัิทเป็นท่ีเรยีบรอ้ย 

ผูด้  าเนินการประชมุ สรุปความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มี

สว่นไดเ้สียในเรื่องนี ้พิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชุมดงักลา่วไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น ที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

จึงสมควรท่ีจะรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,403,922,980 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (43ราย) 3,403,922,980 100.00 

หมายเหตุ 

การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์รองประธานกรรมการ / รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายบญัชีการเงิน (“รองประธานฯ”) แถลง

ตอ่ที่ประชมุใหท้ราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

ซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2)  

ซึง่สาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี ้
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บริษัท ไพรม ์โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัการจดทะเบียนเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

ทรพัยากร หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค โดยในปัจจุบนั บริษัทฯ มีก าลงัผลิตติดตัง้ทัง้หมด 294.8 เมกะวตัต ์ 

โดยแบง่ ออกเป็น  

 ก าลงัผลิตติดตัง้ของกลุม่ Solar farm และ Solar rooftop แบบสญัญาซือ้ขายไฟกบัภาครฐั จ านวน 287.9 เมกะ

วัตต์ ซึ่งมีส่วนที่บริ ษัทฯ เ ป็นเจ้าของทั้งหมดจ านวน 201.6 เมกะวัตต์ (ก าลังผลิตติดตั้งที่  COD แล้ว  

78.9 เมกะวตัต)์ และ 

 ก าลงัผลติติดตัง้ของกลุม่ Solar Rooftop แบบสญัญาซือ้ขายไฟระหวา่งเอกชนกบัเอกชน (Private PPA) จ านวน 

6.9 เมกะวตัต ์

ภาพรวมโครงการของบริษัทฯ แบ่งเป็นโครงการในประเทศไทย 140.4 เมกะวตัต,์ โครงการในประเทศญ่ีปุ่ น 24.3 เมกะ

วตัต,์ โครงการในไตห้วนั 53.08 เมกะวตัต ์และโครงการในประเทศกมัพชูา 77 เมกะวตัต ์

ส าหรบัแหลง่ทีม่าของรายไดใ้นปี 2564 นัน้ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ รายไดจ้ากสว่นแบง่ก าไรในบรษัิท

รว่ม (การขายไฟฟ้าแบบ Adder ในประเทศไทย) จ านวนรอ้ยละ 35.4, รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟา้จ านวนรอ้ยละ 40.3, 

รายไดธุ้รกิจใหมจ่ านวนรอ้ยละ 21.7 และรายไดอ้ืน่ ๆ อีกรอ้ยละ 2.9  

 
รายไดจ้าก 3 ธุรกิจใหมข่องบรษัิทฯ คิดเป็นจ านวนรอ้ยละ 21.71 ของรายไดร้วมทัง้หมดของบรษัิททัง้หมดในปี 2564 ไดแ้ก่ 

ธุรกิจรบัเหมาติดตัง้ระบบโซลารบ์นหลงัคา (Solar Rooftop EPC),  ธุรกิจขายไฟฟ้าใหเ้อกชนดว้ยระบบโซลารบ์นหลงัคา 

(Solar Rooftop Private-PPA) และธุรกิจขายวสัดุอุปกรณเ์ก่ียวกับอุตสาหกรรมพลงังาน (Power-related Material and 

Equipment Trading) 

โดยบรษัิทฯ มีอตัราการเติบโตของรายไดร้อ้ยละ 13.35 เมื่อเทียบกบัปี 2563 ซึง่สว่นหนึง่มาจากการเติบโตของรายไดจ้าก 

3 ธุรกิจใหม่ขา้งตน้ที่มีรายไดเ้ติบโตจาก 148 ลา้นบาท เป็น 200ลา้นบาท และมีส่วนที่มาจากสว่นแบ่งก าไรบริษัทรว่ม 

รวมถึงรายไดจ้ากการจ าหนา่ยไฟฟา้ 
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ในดา้นของฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้หรอื D/E Ratio นัน้ ไดข้ยบัจาก 1.07 มาเป็น 

1.09  

 
ในสว่นของการสรุปผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในปี 2564 นัน้ บรษัิทฯ มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 919 ลา้นบาท ซึง่ค านวนจาก

รายไดห้ลกัจากการขายไฟฟา้และสว่นแบง่ก าไรของบรษัิทรว่ม เมื่อหกักลบลบตน้ทนุขาย ตน้ทนุทางการเงินและคา่ใชจ้่าย

ในการบรหิารแลว้นัน้ บรษัิทฯ มีก าไรก่อนภาษีเงินไดท้ัง้สิน้ 250 ลา้นบาท และมีก าไรสทุธิ 140 ลา้นบาท 

 
โดยอตัราสว่นทางการเงินที่ส  าคญัในปี 2564 นัน้สะทอ้นถึงการท าก าไรอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืนของบริษัทฯ เทียบ

กบักลุม่อตุสาหกรรมพลงังานสะอาด ซึ่งไดแ้ก่อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์(Return on Asset: ROA) รอ้ยละ 2, อตัรา

ผลตอบแทนตอ่สว่นผูถื้อหุน้ (Return on Equity: ROE) รอ้ยละ 5 และอตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) รอ้ยละ 15 
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Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นเรือ่งที่รายงานเพื่อทราบจึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

ผูด้  าเนินการประชมุสรุปความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มี

ส่วนไดเ้สียในเรื่องนี  ้พิจารณาแลว้เห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณารบัทราบ

รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบรายงานผล

การด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ผูด้  าเนินการประชมุน าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทฯ ไดจ้ดัท างบการเงิน ส าหรบัรอบปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ได้

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง 

รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่ไดจ้ดัสง่

ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) 

นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์รองประธานฯ น าเสนอขอ้มลูงบการเงินท่ีส าคญัของบรษัิทฯ ปี 2564 โดยเปรยีบเทียบกบัขอ้มลู

งบการเงินของบรษัิทฯ ปี 2563 ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้

ข้อมูลงบการเงนิที่ส าคัญ ปี 2563 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 
(จ านวน) 

เปลี่ยนแปลง 
(%) 

รวมสนิทรพัย ์(ลา้นบาท) 5,838 6,450 612 10.5% 

รวมหนีส้นิ (ลา้นบาท) 3,021 3,364 343 11.4% 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 2,817 3,086 269 9.6% 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 811 919 108 13.4% 

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 303 140 (163) (53.7)% 

ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ (ลา้นบาท) 288 130 (158) (54.8)% 

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน )บาท(  0.068 0.031 (0.037) (54.4)% 

ผูด้  าเนินการประชมุสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ี

สว่นไดเ้สยีในเรือ่งนี ้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบั

ปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

นายสอง ศรีสคุนัธพฤกษ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2564 จ านวน 212 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้

จากปี 2563 ประมาณ 100 ลา้นบาท จึงสอบถามวา่บรษัิทฯ มีแนวทางหรอืแผนการทางธุรกิจในการเพิ่มรายไดเ้พื่อใหส้อด

รบักบัคา่ใชจ้่ายในการบรหิารที่เพิ่มขึน้ หรอืลดคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร อยา่งไรบา้ง 

นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์รองประธานฯ ไดชี้แ้จงวา่คา่ใชจ้่ายในการบริหาร เกิดขึน้จากผลขาดทนุจากการขายสินทรพัย์

ทางการเงินซึง่ถกูรวมอยูใ่นรายการคา่ใชจ้่ายในการบริหารที่แสดงในงบการเงิน กลา่วคือเป็นการขายโครงการในประเทศ

ญ่ีปุ่ นท่ีบรษัิทไดร้ว่มลงทนุกบั บรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั (“บ้านปู”) ซึง่มีผูพ้ฒันาโครงการคือ Smart Solar ช่ือโครงการโอ

นามิ ซึ่งประสบปัญหาไม่สามารถพฒันาต่อไปได ้ท าใหบ้ริษัทและบา้นปู ผูร้่วมลงทุน เห็นชอบในการยกเลิกการลงทนุ

รายการนี ้และเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึน้จาก Smart Solar และในขณะเดียวกนับริษัทฯ ยงัมีขอ้ตกลงกบับา้นปใูนการขาย

โครงการที่รว่มลงทุนกบับา้นปอูีกโครงการหนึ่ง ทัง้นี ้โครงการโอนามิที่เกิดค่าใชจ้่ายในทางลบ เป็นการลงทุนที่มีมลูค่า

ประมาณ 677 ลา้นเยน (หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 200 ลา้นบาท) อีกทัง้ยงัมีสญัญาที่สามารถเรียกรอ้งค่าเสยีหายจาก 

Smart Solar ผูพ้ฒันาโครงการไดป้ระมาณ 300 ลา้นเยน (หรอืคิดเป็นมลูคา่ประมาณ 86 ลา้นบาท) สว่นตา่งจึงเป็นสว่นท่ี

บรษัิทฯ ตดัจ าหนา่ยในทางบญัชี (Write-off) จึงเกิดเป็นรายการท่ีติดลบ 106 ลา้นบาทซึง่ถกูบนัทกึอยูใ่นรายการคา่ใชจ้า่ย

ในการบรหิาร อยา่งไรก็ตามการบรหิารบรษัิทฯ ไดบ้รหิารอยา่งเขม้งวด ไมไ่ดม้ีการเพิ่มคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการ 

นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ ประธานฯ ชีแ้จงว่าที่ผ่านมาในปี 2564 บริษัทฯ ไดข้ยายธุรกิจเพิ่มที่ชดัเจนอีก 2 ธุรกิจคือ

ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง (EPC) ติดตัง้ระบบโซลารบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) และตัง้บริษัทขึน้มารองรบั คือ บริษัท ไพรม์ 

อลัเทอรเ์นทีฟ วิชั่นส ์จ ากดั (PAV) และในธุรกิจนวตักรรม คือบรษัิท ไพรม์ เอ็กซ ์จ ากดั ซึง่การตัง้บรษัิทใหมข่ึน้ 2 บรษัิทนีม้ี

สว่นท าใหม้ีคา่ใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ ซึง่บรษัิททัง้สองยงัมีรายไดไ้มเ่พียงพอตอ่คา่ใชจ้่าย แตใ่นปี 2565 นีจ้ะเริม่เห็น

ว่า 2 ธุรกิจนีเ้ริ่มมีรายไดเ้ขา้มา และขอเรียนชีแ้จงทา่นผูถื้อหุน้ว่าบริษัทไมไ่ดเ้พิ่มคา่ใชจ้่ายโดยไม่คาดหวงัการเพิ่มขึน้ของ

รายได ้

นายสอง ศรีสคุนัธพฤกษ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัผลขาดทนุจากการขายสินทรพัยท์างการเงินซึง่เกิดจากโครงการที่ไม่

สามารถพฒันาตอ่ได ้จ านวน 107 ลา้นบาท ว่าในอนาคตจะมีโอกาสเกิดขึน้ไดอ้ีกหรือไม ่และบริษัทฯ จะมีมาตรการอะไร

ในการควบคมุไมใ่หเ้กิดอีก 

นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์รองประธานฯ ไดชี้แ้จงวา่ในโครงการลกัษณะนี ้ขอใหพ้ิจารณาวา่เป็นขอ้ยกเวน้ของโครงการใน

ประเทศญ่ีปุ่ นที่บริษัทฯ พฒันาจ านวน 5 โครงการ มีโครงการนีเ้พียงโครงการเดียวที่ประสบปัญหา โดยปัญหาที่เกิดขึน้

บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการดา้นการควบคมุความเสีย่ง บรหิารปัญหาในภาพใหญ่ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา และพยายามอยา่งเต็มที่

ในการควบคมุความเสยีหาย ท าใหท้ัง้บรษัิทฯ และบา้นป ูเห็นตรงกนัวา่ก่อนการตดัจ าหนา่ยในทางบญัชี (Write-off)  ไดม้ี

ด  าเนินการทกุดา้นในการแกไ้ขปัญหาแลว้ และเห็นวา่ในอนาคตปัญหาลกัษณะนีม้ีโอกาสเกิดขึน้ไดน้อ้ย ซึ่งบริษัทมีความ

พยายามในการบรหิารไมใ่หม้ีปัญหาลกัษณะนีเ้กิดขึน้อีก 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบ

การเงินรวมของบรษัิทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

อนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง 

ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,404,422,980 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (44 ราย) 3,404,422,980 100.00 

หมายเหตุ 

การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงนิปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจากการ

หกัทนุส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจกระแสเงิน

สดของบริษัทฯ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และขอ้พิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยใหอ้ านาจ

คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูพ้ิจารณา ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบรษัิทฯ ที่อนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถกูน าเสนอเพื่อ

ขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมตัิให้

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2564 สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผล

ประกอบการขาดทนุสะสมจ านวน 384.64 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเพื่อเป็นทนุส ารอง

ตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซึ่งเป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 



  
 
 

หนา้ 11 จาก 29 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 

ผูด้  าเนินการประชมุสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ี

สว่นไดเ้สียในเรื่องนี ้พิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิการไม่จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

และอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการไมจ่ดัสรร

ก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

อนุมตัิการไม่จัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2564 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,401,868,080 99.92 

ไมเ่ห็นดว้ย 2,596,975 0.08 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (45 ราย) 3,404,465,055 100.00 

หมายเหตุ 

การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อ
และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี ้นายสรุเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์, พลอากาศเอก 

สรุศกัดิ ์มีมณี และนายอภิชาต ภมูิศขุ กรรมการทัง้ 3 ทา่นที่ครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัผู้

ถือหุน้ประจ าปี 2565 นี ้ ขอไมเ่ขา้รว่มการประชมุในวาระนีจ้นกวา่ที่ประชมุจะท าการพิจารณาแลว้เสรจ็ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 15 ก าหนดไวว้่าในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 

ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้ง

ออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป

ใหก้รรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารง

ต าแหนง่ใหมก็่ได ้ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้



  
 
 

หนา้ 12 จาก 29 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง วันที่เร่ิมเป็น
กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท 
ทั้งหมดในปี 2564 

1 นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์ รองประธานกรรมการ 2 สงิหาคม 2562 11 ครัง้ จาก 11 ครัง้ 

2 พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี กรรมการอิสระ/  

กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

30 กรกฎาคม 2562 11 ครัง้ จาก 11 ครัง้ 

3 นายอภิชาต ภมูิศขุ กรรมการอิสระ 2 สงิหาคม 2562 11 ครัง้ จาก 11 ครัง้ 

โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ส าหรบัการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ระหวา่งวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 โดยเผยแพรผ่า่นทางเว็บไซตข์อง

บริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 

ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิทฯ 

ทัง้นี ้ประวตัิโดยย่อและขอ้มูลของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึง่ รวมทัง้บทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 และ 4 ตามล าดบั) 

ผูด้  าเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

พิจารณาและกลั่นกรองคณุสมบตัิ คณุวฒุิ ประสบการณ ์ทกัษะ และความเช่ียวชาญ ของกรรมการทัง้หมดที่ครบก าหนด

วาระในครัง้นีแ้ลว้ เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

แต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จึงเห็นควร

เสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระใน

ครัง้นี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นได้

อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารบัทราบรายช่ือ

กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการเสนอช่ือและแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จาก

ต าแหน่งตามวาระ โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดวาระแต่ละคนเป็น

รายบคุคล 



  
 
 

หนา้ 13 จาก 29 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้รบัทราบรายช่ือกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และมีมติดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการเสนอช่ือและแต่งตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ ทัง้ 3 ทา่น ไดแ้ก่ นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท,์ พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์

มีมณี และ นายอภิชาต ภมูิศขุ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ชดุยอ่ยตา่ง ๆ ของบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์– กรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,404,465,055 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (45 ราย) 3,404,465,055 100.00 

2. พลอากาศเอกสรุศกัดิ์ มีมณี  –กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,403,965,055 99.99 

ไมเ่ห็นดว้ย 500,000 0.01 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (45 ราย) 3,404,465,055 100.00 

3. นายอภิชาต ภมูิศขุ – กรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,404,465,055 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (45 ราย) 3,404,465,055 100.00 

  



  
 
 

หนา้ 14 จาก 29 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 

หมายเหตุ 

การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชมุวา่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ส าหรบัปี 2565 ซึง่ไดพ้ิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรบัผิดชอบ

และผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ การขยายตวัของธุรกิจ ผลการด าเนินงาน

ของบรษัิทฯ และขอ้มลูเปรยีบเทียบอา้งอิงกบับรษัิทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจ

ที่ใกลเ้คียงกัน โดยเห็นสมควรใหเ้สนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2565 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 

5,000,000 บาทตอ่ปี โดยใหม้ีผลตัง้แตปี่ปฏิทิน 2565 จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามตารางดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ
ชดุยอ่ย 

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 (ปีที่ผา่นมา) 
รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 

1. คณะกรรมการบรษัิท     

 ประธานฯ 25,000 15,000 25,000 15,000 

 รองประธานฯ 17,500 15,000 17,500 15,000 

 กรรมการ 12,500 15,000 12,500 15,000 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

    

 ประธานฯ 25,000 - 25,000 - 

 กรรมการ 15,000 - 15,000 - 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 ประธานฯ - 25,000 - 25,000 

 กรรมการ - 20,000 - 20,000 

3 .ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่น
นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ
เบีย้ประชมุ 

ทั้งนี ้ค่าตอบแทนในรูปของเ งิน
รางวลัประจ าปีจะเริ่มค านวณจาก
ผลประกอบการของรอบปีบญัชี ซึ่ง
สิน้สดุเมื่อวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

ไมม่ี 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการที่  

ไม่เป็นผูบ้ริหารนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 

โดยแยกเป็นรายบคุคลและประเภทค่าตอบแทนใหท้ราบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ า ปี แบบ 56-1 One Report ของ

บรษัิทฯ เพื่อความโปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

นอกจากนีผู้ด้  าเนินการประชุมไดเ้สนอให้ผูถื้อหุน้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูจ้ัดสรรค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดตาม

หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายและเช่ือมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการด าเนินงานของ

กรรมการแตล่ะทา่น 

ผูด้  าเนินการประชมุสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ี

ส่วนไดเ้สียในเรื่องนีพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน

กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนที่น าเสนอ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ 

ชดุยอ่ย ประจ าปี 2565 ในวงเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,404,465,055 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (45 ราย) 3,404,465,055 100.00 

หมายเหตุ 

การนับคะแนนของผู้ถือหุน้ในวาระนี ้จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง  

“บตัรเสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ ประวตัิ การปฏิบตัิหนา้ที่ของ

ผูส้อบบญัชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบัญชี 

ปี 2565 จึงเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เพื่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรช้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เพื่อ

ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2565 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูส้อบบัญชีจากเดิมที่ไดส้่งขอ้มูลไวใ้นหนังสือเชิญ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็นดงันี ้

1) นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรอื 

2) นายไพบลู ตนักลู   ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรอื 

3) นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร    ทะเบียนเลขที่ 4483 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 คน ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สยีกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้ที่

เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 

รวมถึงผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงัรายนามขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีคนใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ มาเกิน

กว่าระยะเวลาที่หลกัเกณฑต์ามประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด นอกจากนี ้PwC ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 

2565 ของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ในประเทศของบรษัิทฯ 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ให ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นแทนได ้และ

ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 จ านวน 1,200,000 บาท ซึ่งเป็นอตัราเดียวกนักบัค่าตอบแทนในปี 2564 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

รายการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 600,000 บาท 600,000 บาท - 

คา่ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส 600,000 บาท 600,000 บาท - 

รวม 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท - 

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีขา้งตน้ ไมร่วมคา่บรกิารอื่น ๆ และไมร่วมคา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  

พรอ้มกันนี ้เสนอใหม้อบอ านาจใหฝ่้ายจัดการเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัการสอบทานงบ

การเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมคา้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลและ

ติดตามใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

ผูด้  าเนินการประชมุสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ี

ส่วนได้เสียในเรื่องนีพ้ิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 
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บรษัิท ไพรช้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่เป็น

ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัปี 2565 ดงัตอ่ไปนี ้

1.  พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก PwC เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  า

การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัปี 2565 ดงัตอ่ไปนี ้

1) นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรอื 

2) นายไพบลู ตนักลู   ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรอื 

3) นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร    ทะเบียนเลขที่ 4483 

2. ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 จ านวน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่า

สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  

3. มอบอ านาจใหฝ่้ายจัดการเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบัการสอบทานงบการเงินและ

ตรวจสอบงบการเงินของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ที่เกิดขึน้ระหวา่งปี 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทัง้การมอบอ านาจใหฝ่้ายจดัการเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

กิจการรว่มคา้ที่เกิดขึน้ระหวา่งปี 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

อนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทัง้การมอบอ านาจ

ใหฝ่้ายจัดการเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบัการสอบทานงบการเงินและ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมคา้ที่เกิดขึน้ระหว่างปี ตามที่เสนอดว้ย

คะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,404,465,055 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (45 ราย) 3,404,465,055 100.00 
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หมายเหตุ 

การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ 
และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอ านาจในการด าเนินการที่

เกี่ยวข้อง 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงคจ์ะจดัท าโครงการ PRIME ESOP ซึ่งมีระยะเวลาโครงการไม่

เกิน 5 ปี มีวตัถปุระสงคเ์พื่อตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อย และเสรมิสรา้ง

ก าลังใจในการท างานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการท างานใหด้ียิ่งขึน้อนัจะก่อประโยชนส์งูสดุในแก่บรษัิทฯ ตอ่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศ

เก่ียวกบัโครงการเสนอขายหุน้สามญัของบรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ที่เสนอขายใหแ้ก่พนกังานของบรษัิทฯ 

และบริษัทย่อย (PRIME ESOP) ซึ่งบริษัทไดจ้ัดส่งรายละเอียดโครงการใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (สิง่ที่สง่มาดว้ย 6) สรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้

ประเภท: หุน้สามญัของบรษัิทฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่พนกังาน 

จ านวน: ไม่เกิน 140,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 3.29 ของจ านวน

หุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ  

อายุโครงการ: เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดย

บรษัิทฯ จะเสนอขายใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 28 เมษายน 2570 

ระยะเวลา 
การเสนอขาย: 

บรษัิทฯ จะเสนอขายครัง้แรกภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

การจัดสรร: 1. บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังาน แต่ไม่รวมถึง )ก (พนกังาน ที่ด  ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของ 

บรษัิทฯ โดยมีจ านวนหุน้ในโครงการ PRIME ESOP ทัง้หมดไมเ่กิน 140,000,000 หุน้  

 ส่วนที่หน่ึง: จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ

บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาจัดสรร

และก าหนดจ านวนหุน้สามญั ใหผู้ท้ี่ยงัคงสถานภาพเป็นพนกังาน ในปัจจบุนั โดยให้

พิจารณาตามความเหมาะสมจากต าแหน่ง หนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ 

หรอืบรษัิทยอ่ย อายงุาน ประสบการณ ์ความสามารถ ศกัยภาพและประสทิธิภาพใน

การท างาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะน ามาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใน

อนาคต 
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 ส่วนที่สอง: จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ

บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาจัดสรร

ใหแ้ก่ผูท้ี่มีสถานภาพเป็นพนกังานในปัจจบุนัหรอืในอนาคตตามความเหมาะสม 

2. ในกรณีที่เป็นการจดัสรรใหแ้ก่พนกังานรายใดรายหนึง่เกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้สามญัที่จะ

เสนอขายภายใตโ้ครงการนี ้ใหค้ณะกรรมการ เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิภายใต้

หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบบัลง

วนัที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 

รวมทัง้ประกาศหรอืขอ้ก าหนดอื่นที่แกไ้ขเพิ่มเติม หรอืใชแ้ทนประกาศฉบบัดงักลา่ว 

3. ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จ านวนหุน้ที่พนกังานแต่ละรายจะไดร้บัจัดสรร ไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวน

เทา่กนั 

ราคาและ
ระยะเวลาการใช้
สิทธิ: 

1. ส่วนที่หน่ึง: จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ เวน้แต่กรณีที่มีการปรบัราคาการใช้สิทธิ และ

จ านวนหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรร ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ก าหนด พนกังานที่ไดร้บัการจดัสรร

หุน้สามญัตามโครงการนี ้สามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัในจ านวนและราคาการเสนอขายที่ครบ

ก าหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาดงันี ้โดยราคาเสนอขายดงักล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม

ราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถดัไป ตลอดอายขุองโครงการ 

ราคาเสนอขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ จ านวนหุ้นที่สามารถใช้
สิทธิ 

1.86 วนัท่ีเสนอขายหุน้สามญั – 

 28 เมษายน 2570 

10% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.05 

 

28 เมษายน 2567 –  

28 เมษายน 2570 

15% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.26 28 เมษายน 2568 –  

28 เมษายน 2570 

20% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.49 

 

28 เมษายน 2569 –  

28 เมษายน 2570 

25% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.74 

 

1 เมษายน 2570 –  

28 เมษายน 2570 

30% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2. ส่วนที่สอง: จ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หุน้  ใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบคุคลที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาก าหนดระยะเวลาการใชส้ิทธิ 

จ านวนหุน้ที่สามารถใชส้ิทธิ และจดัสรรหุน้สามญัตามความเหมาะสมต่อไป โดยใหน้ าราคา

เสนอขายตอ่หุน้ตามตารางขา้งตน้มาใชก้บัการเสนอขายหุน้ในสว่นท่ีสองนี ้ 
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ก าหนดการใช้
สิทธิซือ้หุน้
สามัญ: 

พนกังานที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัตามโครงการนี ้สามารถใชส้ิทธิไดปี้ละ 4 ครัง้ ทกุวนัท าการ

สดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม นบัจากวนัใชส้ิทธิครัง้แรก  เวน้แตก่าร

ใชส้ทิธิในครัง้สดุทา้ย พนกังานสามารถใชส้ทิธิไดใ้นวนัท่ี 28 เมษายน 2570 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการ PRIME ESOP มีการก าหนดเง่ือนไขการใชส้ิทธิในกรณีต่างๆ ของ

พนกังาน ดงัตอ่ไปนี ้

• กรณีทั่วไป - ตอ้งด ารงสถานะเป็นพนกังานของบริษัทฯ หรือพนกังานของบริษัทย่อย ณ ขณะที่มีการใชส้ิทธิ  

และพนกังานท่ีไดร้บัสทิธิตามโครงการ ไมร่วมถึง (ก) พนกังานที่ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในคณะกรรมการของ

บรษัิทฯ และ (ข) กรรมการทา่นอื่นในคณะกรรมการของบรษัิทฯ 

• กรณีโอนยา้ยสังกัด - หากพนกังานรายดงักลา่วยงัคงเป็นพนกังานของบริษัทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย ใหพ้นกังานราย

นัน้สามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรทัง้หมดนัน้ไดจ้นครบอายโุครงการ 

• กรณีพนักงานเกษียณอายุ - ใหส้ามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้ไดจ้นถึงวนัท าการสดุทา้ยของปีปฏิทินถดัไป 

• กรณีอื่นๆ เช่น เสียชีวิต ลาออก ถูกใหอ้อก ก่อนหรือในวันใช้สิทธิใหพ้นักงานรายนัน้ หมดสิทธิซือ้หุน้ตาม

โครงการ และใหถื้อวา่หุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรท่ีเหลอือยูเ่ป็นอนัถกูยกเลกิและสิน้ผลในทนัที 

• ข้อก าหนดอื่นๆ ที่ส าคัญ 

- เมื่อพน้วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยแลว้ แต่พนกังานที่ไดร้บัจดัสรรไม่ใชส้ิทธิซือ้หุน้ หรือใชส้ิทธิไม่ครบถว้น หรือ

มิไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขการใชส้ทิธิที่ก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นภายในวนัสิน้สดุอายโุครงการ ใหถื้อวา่พนกังาน 

ดงักลา่วสละสทิธิการใชส้ทิธิซือ้หุน้ท่ีเหลอืและไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งใด ๆ จากบรษัิทฯ 

- บริษัทฯ สามารถน าหุน้ท่ีเคยเสนอขายแลว้มาจดัสรรใหม่ อนัเนื่องมาจากการลาออก การเกษียณอาย ุหรือ

พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน โดยให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจจดัสรรหุ้นที่เคยเสนอขายแลว้ใหแ้ก่พนกังานรายอื่นต่อไปไดต้ามความ

เหมาะสม ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้ในโครงการนี ้

- เงินค่าภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาที่ผูใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้ตอ้งรบัภาระจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้ ผูใ้ช ้สิทธิซือ้หุน้ตอ้ง

ช าระเงินคา่ภาษีเงินได ้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่ายพรอ้มกบัการช าระเงินตามจ านวนการใชส้ทิธิ 

- ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มีอ  านาจพิจารณาก าหนด

รายช่ือพนกังานที่ไดร้บัการจดัสรร จ านวนหุน้ที่จะจดัสรร วนัเสนอขาย ระยะเวลาการใชส้ิทธิ เง่ือนไขการ

ปรบัราคาการใชส้ทิธิ และจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรร รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเทา่ที่

ไมข่ดักบักฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
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- ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจ านวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) จะไม่ส่งผลกระทบต่อ

ผลประโยชนข์องพนกังานที่ไดร้บัจัดสรรหุน้ตามโครงการนี ้  กลา่วคือ จะตอ้งไม่เป็นการเพิ่มหรือลดสิทธิที่

พนกังานไดร้บัอยูเ่ดิม 

ส าหรบัเรือ่งราคาการใชส้ทิธิซือ้หุน้ของพนกังาน ราคาใชส้ทิธิที่ครบก าหนดจะเป็นไปตามที่ก าหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา 

โดยราคาการใชส้ทิธิดงักลา่วจะไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามราคาการใชส้ิทธิในครัง้ถดัไปตลอดอายโุครงการ ทัง้นีก้ารเสนอขาย

หุ้นสามัญให้แก่พนักงาน  ในครั้งนีไ้ม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน  ในราคาต ่าตามนัยของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ตอ่กรรมการหรือพนกังาน (ตามที่

ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยราคาการใชส้ิทธิค านวณจากราคาปิดของหุน้ของบริษัทฯ ที่ท  าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2565 ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 ซึง่มีมติเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิโครงการ PRIME 

ESOP กลา่วคือ ตัง้แตว่นัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2565 ถึง 10 มีนาคม 2565 ซึง่มีราคาเฉลีย่อยูท่ี่ 1.69 บาท 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑก์ารจัดสรรหุน้ในโครงการ PRIME ESOP จะเป็นไปตามรายละเอียดภาพรวมโครงการที่น  าเสนอต่อที่

ประชมุผูถื้อหุน้ขา้งตน้ 

ผูด้  าเนินการประชมุรายงานตอ่ที่ประชมุวา่หากมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้ของพนกังาน ทัง้จ านวน 140,000,000 หุน้ และผูใ้ชส้ทิธิ

ดงักลา่วไมใ่ช่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ จะมีผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ภายหลงัจากการจดัสรรหุน้สามญั ดงันี  ้

การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) รอ้ยละ 3.1858 

การลดลงของราคา (Price Dilution) รอ้ยละ -1.7907 

การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) รอ้ยละ 3.1858 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงสิทธิของผูถื้อหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายหุน้ตอ่พนกังาน ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ตามขอ้ 9 ของ

ประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลกัทรพัยต์อ่พนกังาน ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไมม่ีผูถื้อหุน้ซึง่ถือ

หุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ตาม

โครงการดงักลา่ว 

ในการด าเนินการตามแผนของโครงการ PRIME ESOP ผูด้  าเนินการประชุมขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  านาจก าหนด และ /หรือแก้ไข

เพิ่มเติม เนือ้หา เง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ PRIME ESOP ตามที่เห็นสมควร ภายใตก้ฎระเบยีบ 

และประกาศขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง และด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นที่เก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้สามญัของบริษัทฯ และ

การเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง 
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ผูด้  าเนินการประชมุสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ี

สว่นไดเ้สียในเรื่องนีพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่โครงการ PRIME ESOP เหมาะสมในการตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานที่

มุ่งมั่นท างานและผลกัดนัธุรกิจของบริษัทฯจนประสบความส าเร็จ และเพื่อเสริมสรา้งก าลงัใจในการท างานและการมีสว่น

รว่มในความเป็นเจา้ของบริษัทฯ อนัเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหพ้นกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อย และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานใหด้ียิ่งขึน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิโครงการ PRIME ESOP รวมทัง้

การมอบหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิโครงการเสนอ

ขายหุน้สามญัที่ออกใหมข่องบรษัิทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทัง้การ

มอบอ านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไมม่ีผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่

รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีง คดัคา้นการเสนอขายหุน้ตามโครงการ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิโครงการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ 

ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอ านาจให้

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการด าเนินการที่

เก่ียวขอ้งตามที่เสนอ และไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ          

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ตามโครงการ PRIME ESOP ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,403,965,055 99.99 

ไมเ่ห็นดว้ย 500,000 0.01 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (45 ราย) 3,404,465,055 100.00 

หมายเหตุ 

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี ้จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง  

“บตัรเสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 



  
 
 

หนา้ 23 จาก 29 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 

เมษายน 2564 ซึง่ไดอ้นมุตัิการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จ านวน 

1,275,514,485 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 1,275,514,485 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ เพื่อช่วยเพิ่มความคลอ่งตวัและความ

รวดเรว็ในการระดมทนุ และเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากการจดทะเบียนเพิ่มทนุที่บรษัิทไดด้  าเนินการจดทะเบียนกบักรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไว้แลว้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด บริษัทจึงขอใหผู้้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง

วตัถุประสงคก์ารเพิ่มทุนจากเดิมที่เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ซึง่บรษัิทไดจ้ดัสง่รายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (สิง่ที่สง่มาดว้ย 7) ซึง่เสนอใหใ้หเ้ปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุจากเดิมเป็นดงันี ้

แบบการเพิ่มทุน จ านวนหุน้สามัญ 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
)บาทต่อหุน้(  

รวม 
)บาท(  

แบบมอบอ านาจทั่วไป  

(General Mandate) 

ไมเ่กิน 1,135,514,485 หุน้ 1.00 1,135,514,485 

แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้

เงินทนุ (เพื่อรองรบัการเสนอขาย 

หุน้ในโครงการ PRIME ESOP) 

 ไมเ่กิน 140,000,000 หุน้ 1.00 140,000,000 

ผูด้  าเนินการประชมุสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ี

สว่นไดเ้สียในเรื่องนีพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุตามที่เคยไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จะช่วยเพิ่มความคลอ่งตวัและความรวดเร็วในการระดมทุน และเป็นการใชป้ระโยชนจ์าก

การจดทะเบียนเพิ่มทุนที่บริษัทไดด้  าเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์วแ้ลว้ใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุน โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม ่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ด  าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การ

เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ ตามที่เคยไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



  
 
 

หนา้ 24 จาก 29 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ ตามที่เคยไดร้บั

อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,404,463,401 99.99 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,654 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (45 ราย) 3,404,465,055 100.00 

หมายเหตุ 

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี ้จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง  

“บตัรเสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคย
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 โดยท าการจัดสรรใหม่เป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหน่ึง และเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สทิธิใน
โครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของ
บริษัทยอ่ย (PRIME ESOP) อีกส่วนหน่ึง 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชมุวา่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่ 3/2565 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 

2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการยกเลิกการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) ที่เคยไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ซึง่ไดอ้นมุตัิ

การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จ านวน 1,275,514,485 บาท โดย

การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษัิทฯ ตามสดัสว่น เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั โดยท าการจดัสรรใหม่ ดงัมี

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งบริษัทไดจ้ัดส่งรายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้ม

หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (สิง่ที่สง่มาดว้ย 7) สรุปไดด้งันี ้

1. จัดสรรเป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 1,135,514,485 หุ้น โดยมี

รายละเอียดดงันี ้



  
 
 

หนา้ 25 จาก 29 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 

1/ รอ้ยละต่อทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหมี้การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ ซึ่งเท่ากับ 4,254,485,515 หุน้ 

มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็น 4,254,485,515 บาท 

หมายเหตุ 
(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,135,514,485 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหผู้ถื้อ

หุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering: RO) ซึง่คิดเป็น รอ้ยละ 26.69 (ไมเ่กินรอ้ยละ 30) 

ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหม้ีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์

ในการเพิ่มทนุ 

(2) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 850,897,103 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่

ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 20 (ไม่เกินรอ้ยละ 20) ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้

ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหม้ีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ 

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 425,448,551 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคล

ในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 10 (ไม่เกินรอ้ยละ 10) ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้

ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหม้ีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในสว่นท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชนทั่วไป หรอืบคุคลในวงจ ากดั 

จะตอ้งไม่เป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เรื่อง 

หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนในส่วนที่เก่ียวกับการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลใน

วงจ ากดั และในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ที่ออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะ

ตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ซึง่จะตอ้งไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 

ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญั

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้นสามัญ )หุน้(  ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว1/ หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ 
ตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(Rights Offering) 

ไมเ่กิน  1,135,514,485 หุน้ 26.69 โปรดพิจารณา 

หมายเหตุ

ดา้นลา่ง 

 
2. ประชาชนทั่วไป  

(Public Offering) 
ไมเ่กิน  850,897,103 หุน้ 20 

3. บคุคลในวงจ ากดั  
(Private Placement) 

ไมเ่กิน  425,448,551 หุน้ 10 



  
 
 

หนา้ 26 จาก 29 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร 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 

ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั และไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อน

วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพื่อจดัสรรหุน้เพิ่มทนุในแต่ละครัง้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แลว้ ทนุช าระแลว้ใน

ส่วนที่ เ พิ่ มต้อ ง ไม่ เ กิ นกว่า  1,135,514,485 หุ้น  ซึ่ ง คิ ด เ ป็น  ร้อยละ  26.69 (ไม่ เ กิ นร้อยละ  30) ของทุน 

จดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใน 

การเพิ่มทนุ  

โดยหากจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยวิธีการตาม (2) และ (3) ทนุช าระแลว้ในสว่นท่ีเพิ่มตอ้งไมเ่กินกวา่ 850,897,103 

หุน้ ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 20 (ไม่เกินรอ้ยละ 20) ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบรษัิทฯ 

มีมติใหม้ีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ 

2. จดัสรรเป็นหุน้เพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิในโครงการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมข่องบริษัทฯใหแ้ก่พนกังานของ

บรษัิทฯ และพนกังานของบรษัิทยอ่ย (PRIME ESOP) อีกสว่นหนึง่ จ านวนไมเ่กิน 140,000,000 หุน้ โดยมีรายละเอียด

สรุปยอ่จากวาระท่ี 9 ดงันี ้

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

ราคาขาย 
)บาทต่อหุ้น(  

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตาม

โครงการเสนอขายหุน้สามญัของบริษัทฯ 

ใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย  ) PRIME ESOP)  

ไมเ่กิน 140,000,000 หุน้ 

โปรดพิจารณา 

หมายเหต ุ(1) 

โปรดพิจารณาหมาย

เหต ุ(2) 

โปรดพิจารณา 

หมายเหต ุ(3) 

รวม ไมเ่กิน 140,000,000 หุน้  

หมายเหตุ 

(1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึง )ก (พนักงาน Prime ที่ด  ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจ านวนหุน้ใน

โครงการ PRIME ESOP ทัง้หมดไมเ่กิน 140,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้ใน

โครงการ PRIME ESOP  

ก. ส่วนที่หน่ึง จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาจดัสรรและก าหนดจ านวนหุน้สามญั ใหแ้ก่ใหผู้ท้ี่ยงัคงสถานภาพ

เป็นพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปัจจุบนั ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเก่ียวกบัโครงการ

เสนอขายหุน้สามญัของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั )มหาชน (ที่เสนอขายใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ และ

บรษัิทยอ่ย )PRIME ESOP)  
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ราคาเสนอขายตอ่หุน้ )บาท(  ระยะเวลาการใช้สิทธิ จ านวนหุ้นที่สามารถใช้สทิธิ* 

1.86 วนัท่ีเสนอขายหุน้สามญั –  

 28 เมษายน 2570 

10% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.05 

 

28 เมษายน 2567 –  

28 เมษายน 2570 

15% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.26 28 เมษายน 2568 –  

28 เมษายน 2570 

20% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.49 

 

28 เมษายน 2569 –  

28 เมษายน 2570 

25% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.74 

 

1 เมษายน 2570 –  

28 เมษายน 2570 

30% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

ข. ส่วนที่สอง จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูท้ี่มีสถานภาพเป็นพนกังานของบริษัทฯ 

และบรษัิทยอ่ย ในปัจจบุนัหรอืในอนาคตตามความเหมาะสม  

(2) เวน้แต่กรณีที่มีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และจ านวนหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรร ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ก าหนด 

พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัตามโครงการนีส้ามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญใน

จ านวนและราคาการเสนอขายที่ครบก าหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา ดงัตารางขา้งตน้ โดยราคาเสนอขายดงักลา่วจะ

ไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถดัไป ตลอดอายขุองโครงการ 

(3) ทกุวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม นบัแตว่นัใชส้ทิธิครัง้แรก เวน้แตก่ารใชส้ิทธิ

ในครัง้สดุทา้ย พนกังาน Prime สามารถใชส้ทิธิไดใ้นวนัที่ 28 เมษายน 2570 

ในการนีท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มี

อ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึง

แตไ่มจ่ ากดัเพียง 

1. พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่จดัสรร ระยะเวลา
การเสนอขาย การช าระคา่หุน้ การเสนอขายเป็นครัง้เดียวหรอืเป็นคราว ๆ  ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ 
ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

2. การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อัน
เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

3. ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว ตลอดจนการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่
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หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

4. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว 

ผูด้  าเนินการประชมุสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ี

สว่นไดเ้สียในเรื่องนีพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการยกเลิกการ

จดัสรรหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

โดยท าการจดัสรรใหมเ่ป็นหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) สว่นหนึ่ง และเป็นหุน้เพิ่มทนุเพื่อรองรบั

การใชส้ิทธิในโครงการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษัิทฯ และพนกังานของบรษัิทยอ่ย 

(PRIME ESOP) อีกสว่นหนึง่ ตามที่เสนอทกุประการ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการยกเลกิการ

จดัสรรหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

โดยท าการจดัสรรใหมเ่ป็นหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) สว่นหนึ่ง และเป็นหุน้เพิ่มทนุเพื่อรองรบั

การใชส้ิทธิในโครงการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษัิทฯ และพนกังานของบรษัิทยอ่ย 

(PRIME ESOP) อีกสว่นหนึง่ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิอนุมตัิการยกเลิกการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ

ทั่วไป (General Mandate) ที่เคยไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 โดยท าการ

จดัสรรใหม่เป็นหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) สว่นหนึ่ง และเป็นหุน้เพิ่มทนุเพื่อ

รองรบัการใชส้ิทธิในโครงการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ และ

พนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง ตลอดจนอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการ

บรษัิทฯ มีอ  านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั

เพิ่มทนุ ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,404,463,401 99.99 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,654 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (45 ราย) 3,404,465,055 100.00 
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หมายเหตุ 

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี ้จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง  

“บตัรเสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่

ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไวว้า่ เมื่อที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามล าดบั

ระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่

จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชมุพิจารณาเรือ่งอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได ้

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาส ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็น

การลว่งหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตัง้แต่วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง

บรษัิทไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ ผา่นช่องทางสือ่สาร ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แตป่รากฏวา่ไมม่ี

ผูถื้อหุน้ทา่นใด เสนอวาระการประชมุมายงับรษัิทฯ 

ดังนัน้จึงสรุปไดว้่า ที่ประชุมไดพ้ิจารณาวาระต่างๆ ที่ไดก้ าหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  

ครบถว้นทกุวาระแลว้ 

นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่มประชุมและไดร้ว่มเสนอขอ้คิดเห็น

ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชนก์บับรษัิท และกลา่วปิดประชมุในเวลา 16.00 น. 

 

 
(นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ)์ 

ประธานท่ีประชมุ 

  
รบัรองความถกูตอ้งของรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
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 กรรมการ  

 


