
      

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 

เวลา 14.00 น. 
 

 

โดยวิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น 
 

จาก ห้องประชุมบริษัท  

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16  ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 



 
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งแนวทางการเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียง
ลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-EGM) ได้ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้ รายละเอียดการเข้า
ร่วมประชุมแบบ E-EGM ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7 

ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM สำหรับการประชุมได้จาก 

 คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM: โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง 

 

 วิดีโอแนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน IR Plus AGM: สามารถรับชมวีดีโอได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 
https://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.asp 

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
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โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 

หน้า 1 

ท่ี EA : CS-EGM/2565 
วันท่ี 13 มกราคม 2565 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย 
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 
4. ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 
5. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 6.1, 6.2, 6.3 ตามลำดับ) 
7. ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM และคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM / วีดีโอ

แนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน (ข้อมูลถูกบนัทึกในรูปแบบ QR Code) 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของ บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังพิเศษท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุม 
เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. 
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดข้ึนในวันท่ี 23 เมษายน 2564 และบริษัทฯ ได้บันทึกจัดทำ
รายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกำหนด และสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2564 ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.energyabsolute.co.th) แล้ว ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมฯ เป็น เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: 

 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

การลงมติ: 

 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 

หน้า 2 

 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทุนเพ่ือบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ รวมถึงเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจสถานี 
อัดประจุไฟฟ้า และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงมีแผนในการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมี
มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 900 ล้านยูโร หรือเงินสกุลอ่ืนใดในจำนวนเทียบเท่า ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมทางเลือกในการระดมทุนให้แก่
บริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังพิเศษท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 (“ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ”)  
ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 900 ล้านยูโร หรือเงินสกุลอ่ืนใดในจำนวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดและข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้ 

1. ประเภทของหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้แปลงสภาพอาจเป็น
หุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ไม่มีประกัน และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และอาจเป็น
สกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอ่ืนใดก็ได้ 

2. จำนวนเงินรวม ไม่เกิน 900 ล้านยูโร หรือเงินสกุลอ่ืนใดในจำนวนเทียบเท่า  
3. ราคาเสนอขายและ

อัตราดอกเบี้ย 
ราคาเสนอขายและอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพ ซ่ึงจะกระทำโดยวิธีการสำรวจความต้องการซ้ือหลักทรัพย์ (Book Building) 
ในการนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย
เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายและอัตราดอกเบี้ย 

4. อายุ ไม่เกิน 5 ปี นับต้ังแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

5. อัตราส่วนการ 
แปลงสภาพ 

จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพในขณะนั้น 

6. ราคาแปลงสภาพ จะเป็นราคาซ่ึงจะกำหนด ณ เวลาท่ีมีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้น
ของบริษัทฯ ท่ีทำการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ในช่วง
ระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพบวกส่วนเพิ่ม (Premium) 

ท้ังนี้ ราคาแปลงสภาพสำหรับหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นของบริษัทฯ (ตามนิยามท่ีกำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง) ท่ีซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันท่ีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุน 

ในการนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย
เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาแปลงสภาพ 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 

หน้า 3 

นอกจากนี้ ราคาแปลงสภาพจะข้ึนอยู่กับการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์ท่ีกำหนดไว้ใน
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
เอกสารอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ (“ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ”) 
(รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “เหตุการณ์ท่ีบริษัทฯ จะต้องออกหุ้นใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ” ด้านล่างนี้) 

หมายเหตุ:  

ท้ังนี้ หากราคาแปลงสภาพสำหรับหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นของบริษัทฯ (ตามนิยามท่ีกำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง) ท่ีซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันท่ีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุน จะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าท่ี
ห้ามมิให้ผู้ลงทุนท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพออกขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวท้ังหมดภายในระยะเวลา 
1 ปี นับแต่วันท่ีผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจาก
วันท่ีผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบ 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูก
สั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท้ังหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

7. ระยะเวลาการใช้
สิทธิแปลงสภาพ 

ประมาณ 41 วัน ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงประมาณ 10 วัน ก่อนวันครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ยกเว้นในช่วงระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ 
อนึ่ง ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีระบุไว้ข้างต้นเป็นระยะเวลาโดยประมาณในเบื้องต้น
ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

8. จำนวนหุ้นสามัญท่ี
ออกเพ่ือรองรับการ
แปลงสภาพ 

ไม่เกิน 290,000,000 หุ้น (ท้ังนี้ เม่ือรวมกับจำนวนหุ้นท่ีจัดไว้เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในคร้ังอ่ืน (ซ่ึงไม่มี) จะเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวน
หุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

9. วิธีการจัดสรร อาจเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย และ/หรือ ผู้ลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยอาจออกและเสนอขายในคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้ และอาจ
เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (private placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ผู้ลงทุนท่ัวไป (public offering) โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อาจจองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ท้ังนี้ ตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน 

10. สิทธิในการไถ่ถอน
ก่อนวันครบกําหนด 

บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิไถ่ถอนหรือให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อน
วันครบกำหนดไถ่ถอนเม่ือเข้าเงื่อนไขตามท่ีจะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

11. ผลกระทบต่อ 
ผู้ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังหมด บริษัทฯ คาดว่าผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ถือหุ้นเดิมจะเป็นดังนี้ 
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ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

เนื่องจากราคาแปลงสภาพจะถูกกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ท่ีทำการ
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพบวก
ส่วนเพ่ิม (premium) ดังนั้น ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (price dilution) จะ
ยังไม่เกิดข้ึนทันทีหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีท่ีราคาตลาดของหุ้นมี
ราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซ่ึงทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (price dilution) จึงอาจค่อยๆ 
เกิดข้ึนตามการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว 

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังหมด จำนวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่
ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพท้ังหมดจะมีจำนวนไม่เกิน 290,000,000 หุ้น ดังนั้น สิทธิในการลงคะแนน
เสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมจะลดลงไม่เกิน 290,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 7.21 ของ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นสามารถคำนวณจากสูตรการคำนวณ 
ได้ดังนี้ 

 

จำนวนหุ้นสามัญท่ีออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ (290,000,000 หุ้น) 
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว (3,730,000,000 หุ้น) + จำนวนหุ้นสามัญท่ีออกเพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ 

(290,000,000 หุน้) 

=  ร้อยละ 7.21 

ท้ังนี้ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นข้างต้นถูกคำนวณบนสมมติฐานท่ีว่าบริษัทฯ 
จะไม่มีการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลอ่ืน ดังนั้น ผลกระทบดังกล่าว
จึงเป็นผลกระทบสูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ถือหุ้นเดิม อนึ่ง ผลกระทบจากการท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญต่อสิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดน้อยลงในกรณี
ท่ีบริษัทฯ มีการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลอ่ืน 

12. เหตุการณ์ ท่ีบริษัท
จะต้องออกหุ้นใหม่
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงสิทธิแปลงสภาพเพ่ือมิให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม (“เหตุปรับสิทธิ”) เม่ือมีเหตุการณ์
ดังต่อไปน้ี 

(1) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบง่แยกหุ้นหรือการเปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้น 

(2) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีต่ำกว่าราคาตลาดในขณะหรือในช่วง
ก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณราคาท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพ  
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(3) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของ
บริษัทฯ (Options) หลักทรัพย์อ่ืนใด หรือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีออกให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนโดย
กำหนดราคาของหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดในขณะหรือในชว่งก่อนการเสนอขาย
หลักทรัพย์นั้น และเป็นวิธีการคำนวณราคาท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(4) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

(5) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

(6) เม่ือบริษัทฯ ออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยถือว่าได้รับชำระเต็มมูลค่าจากกำไรหรือทุนสำรอง
ของบริษัทฯ (รวมถึงทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าของหุ้นของบริษัทฯ) หรือหุ้นดังกล่าวได้มีการ
ชำระเงินค่าหุ้นจากกำไรหรือทุนสำรองของบริษัทฯ (รวมถึงทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นของ
บริษัทฯ) ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(7) เม่ือบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงสิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์ซ่ึงอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ จนทำ
ให้ราคาของหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาด 

(8) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีทำให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าท่ีระบุไว้
ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(9) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับเหตุการณ์ใดข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) 
หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับ
เม่ือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี
ซ่ึงยังคงเป็นการต้องห้าม ถูกจำกัด หรือยังไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ภายใต้กฎหมาย
ไทยแต่เป็นเงื่อนไขปกติท่ีเป็นสากลท่ัวไปท่ีปรากฏในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลง
สภาพท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนและหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนอาจทำให้ผลประโยชน์
ต อ บ แทน ใดๆ ท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไป
กว่าเดิม 

- บริษัทฯ มีการซ้ือหุ้นคืนในราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด (ในกรณีนี้ การปรับสิทธิแปลงสภาพ
จะปรับโดยคำนึงถึงส่วนต่างระหว่างราคาตลาด และราคาซ้ือหุ้นคืน) 

- การท่ีบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือบริษัทอ่ืนออกหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอ่ืนใด 
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีสิทธิซ้ือหรือแปลงสภาพ
หลักทรัพย์นั้นเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ในราคาท่ีต่ำกว่าราคาตลาด (ในกรณีนี้ 
การปรับสิทธิจะปรับโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมาจากการออกหุ้นใหม่ดังกล่าว) และ 

- การท่ีบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือบริษัทอ่ืนให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ในการซ้ือทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีนี้ การปรับสิทธิจะปรับโดยคำนึงถึงมูลค่าสิทธิ
ท่ีให้แก่ผู้ถือหุ้น) และ 
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(10) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนใดในทำนองเดียวกัน
เกิดข้ึน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดข้ึนจากการกระทำของบริษัทฯ แต่เป็นผลมาจาก
ปัจจัยภายนอกซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ โดยราคาแปลงสภาพใหม่ใน
กรณีนี้ จะไม่ ต่ำกว่าราคาแปลงสภาพหักออกด้วยส่วนเพ่ิมของราคาแปลงสภาพ 
(Conversion Premium) ท้ังนี้ ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

อนึ่ง การปรับสิทธิในแต่ละกรณีต่างๆ ข้างต้นเป็นไปเพื่อรักษามูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพ และจะ
ดำเนินการตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ  

ในการนี้ คำว่า “ราคาตลาด” ตามที่ระบุไว้ในเหตุปรับสิทธิต่างๆ ข้างต้นจะคำนวณจากราคา
ตลาดเฉลี่ยย้อนหลังตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเหตุปรับสิทธิต่างๆ นั้น ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ 
ซ่ึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

ราคาแปลงสภาพ ณ วันท่ีเกิดเหตุปรับสิทธิ อาจเป็นราคาแปลงสภาพตามท่ีกำหนดไว้ในหัวข้อ 
“ราคาแปลงสภาพ” ข้างต้น หรือราคาแปลงสภาพที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนื่องมาจากเหตุ
ปรับสิทธิดังกล่าว 

เม่ือเกิดเหตุปรับสิทธิใดๆ ข้ึน อันเป็นเหตุให้จำนวนหุ้นสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ
คร้ังนี้มีจำนวนไม่เพียงพอ บริษัทฯ อาจดำเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเลือกท่ีจะชดเชยส่วนต่าง
เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีจะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

13. ข้อมูลอื่นๆ เพ่ิมเติม รายละเอียดท่ีระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
เบื้องต้น ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไข
สําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ  

ในการนี้ เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ อาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (private 
placement) การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนท่ัวไป (public offering) หรืออาจเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ต่อผู้ลงทุน
ต่างประเทศ โดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ อาจจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย และเพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ 
ท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือขออนุมัติ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ มีความ
จำเป็นและเหมาะสมตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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1. ท่ีมาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ และระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาเสนอขายและราคาสำหรับคำนวณอัตราแปลงสภาพจะเป็น
ราคาท่ีแน่นอน ซ่ึงราคาเสนอขายจะถูกกำหนดโดยวิธีการสำรวจความต้องการซ้ือหลักทรัพย์ (Book Building) และราคาสำหรับ
คำนวณอัตราแปลงสภาพจะอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ท่ีทำการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาก่อน 
วันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพบวกส่วนเพ่ิม (Premium) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและใช้การโดยท่ัวไปในการเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

2. วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงิน 

บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพ่ือบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้า ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า และธุรกจิอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ก) เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมีความจำเป็นและ
เหมาะสมเน่ืองจากเม่ือมีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีออกจะอยู่ท่ีราคาบวกส่วนเพ่ิม (premium) 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงจะเกิดข้ึนช้าและลดลง นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนี้จะเพ่ิมสภาพคล่องและ 
สร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ (ในกรณีท่ีมีการแปลงสภาพ) ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนต่างๆ เพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต อันเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

(ข) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายละเอียดของแผนการลงทุนของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า แผนการใช้เงิน
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้และจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้และกําไรให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้รับ
จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพ่ือบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงเพ่ือ
รองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า และธุรกิจอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ค) ความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีท่ีเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไม่
ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดท่ีต้องการใช้ในการดำเนินการตามโครงการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมท้ังแผนการลงทุน
ตามท่ีระบุข้างต้นมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเงินทุนท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องและสร้าง
ความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในขณะท่ีบริษัทฯ 
จะสามารถใช้เงินท่ีได้รับดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนต่างๆ ในอนาคต ซ่ึงสามารถช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  
อันเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดีย่ิงข้ึนในระยะยาวแล้ว การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะช่วยลดผลกระทบต่อ 
ผู้ถือหุ้นและช่วยยืดระยะเวลาดังกล่าวออกไปจนบริษัทฯ สามารถรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว  
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นอกจากนี้ หากเงินทุนท่ีจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครอบคลุมงบประมาณในการลงทุนท้ังหมด บริษัทฯ  
จะยังมีแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

(ง) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินท่ีได้จาก
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะช่วยสร้างโอกาสให้แก่
บริษัทฯ ในด้านรายได้โดยรวมและผลกำไรซ่ึงจะมาจากการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนท่ีวางไว้ในอนาคต อันเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างเงินทุนท่ีดีข้ึน 
ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ ผลกระทบกับผู้ถือหุ้นจะลดลงและจะยังไม่เกิดข้ึนในทันทีเพราะราคาแปลงสภาพจะเป็น
ราคาท่ีบวกด้วยส่วนเพิ่ม ดังนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าวิธีการระดมทุนดังกล่าวเหมาะสมกับบริษัทฯ แล้ว 

(จ) การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเม่ือ
ครบกำหนดไถ่ถอน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากบริษัทฯ จะต้องชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีไม่ใช้
สิทธิแปลงสภาพเม่ือครบกำหนดไถ่ถอนนั้น บริษัทฯ ยังคงมีเงินทำมาหาได้เพียงพอในการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และรวมถึง
การได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงิน (ถ้าจำเป็น) 

4. การรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการเพ่ิมทุนท่ีเก่ียวข้อง 

ในกรณีท่ีมีกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการเพิ่มทุนท่ีเกี่ยวข้อง หากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด และหากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการคนนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/19 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารมอบหมาย (ก) เป็นผู้พิจารณาสภาวะตลาดและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และ (ข) มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 
วันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและ
วิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน 
ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ท่ี
บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลง
สภาพ ราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ ท้ังนี้ การกำหนดและแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธาน
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เจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย ต้องอยู่ภายใต้กรอบท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้น และ 

(2) แต่งต้ังท่ีปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย) ท่ีเกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร 
รวมทั้งดำเนินการอ่ืนท่ีจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 
การเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนามและแก้ไขสัญญา เอกสาร แบบคำขอ และหลักฐานต่างๆ ท่ีจำเป็น และการ
ดำเนินการใดๆ ท่ีจำเป็นเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ
การใช้สทิธิแปลงสภาพ 

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 
พิจารณาโดยถือว่าระเบียบวาระนี้ ระเบียบวาระท่ี 3 (จำนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดย 
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และระเบียบวาระท่ี 5 (การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ) เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซ่ึงกันและกัน ดังนั้น หากระเบียบวาระใดระเบียบวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจาก 
ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 จะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซ่ึงกันและกันกับ
ระเบียบวาระท่ีไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าระเบียบวาระท่ีเกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระอ่ืนท่ีได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก  
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับท่ีได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ได้ 

การลงมติ: 

 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 
290,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยจะนําเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไป
ใช้เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า และธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: 

 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 
290,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน  
(F 53-4)) 
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การลงมติ: 

 วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 
290,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน
ไม่เกิน 290,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์
ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและ 
ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 402,000,000.00 บาท (สี่ร้อยสองล้านบาท) 
 แบ่งออกเป็น 4,020,000,000 หุ้น (สี่พันย่ีสิบล้านหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น:  
 หุ้นสามัญ 4,020,000,000 หุ้น (สี่พันย่ีสิบล้านหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ -  หุ้น ( - )” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

การลงมติ: 

 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ 2 และการเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระท่ี 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นท่ีจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้ 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวนไม่เกิน 290,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงคิดเป็นจำนวน 
ร้อยละ 7.7 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ท่ีมีมูลค่าการออกและ
เสนอขายจำนวนไม่เกิน 900 ล้านยูโร หรือเงินสกุลอ่ืนในจำนวนเทียบเท่า โดยอาจเสนอขายและให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย และ/หรือ 
ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยอาจออกและเสนอขายในคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้ และอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนใน
วงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนท่ัวไป (Public Offering) ตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี 

1.1. ราคาแปลงสภาพสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง) ที่ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันท่ีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุน และ 

1.2. ในกรณีที่จะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการจัดสรรดังกล่าว 

นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย  
เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท้ังหมดจำนวน 290,000,000 หุ้น 
ในคร้ังนี้ ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี ่ยวข้องต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จำนวนหุ้นที่จะ 
เสนอขาย การจัดสรรหุ้นในแต่ละคราว ครั้งเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไป สัดส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย  
ช่วงระยะเวลาในการคำนวณราคาตลาด ราคาเสนอขาย การชำระราคาหุ้น วิธีการจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด การคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
รวมท้ังเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการ
ต่างๆอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ การจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวง
พาณิชย์และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการดำเนินการติดต่อ และการ
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ยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ 
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และ 

3. มอบหมายให้บุคคลใดๆ กระทำการตามข้อ 2. ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณาเลือกตัวแทนรับจอง
ซื้อหุ้น (ถ้ามี) และ/หรือ ที่ปรึกษาหรือตัวแทนที่จำเป็นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในแบบฟอร์มในการสละ
สิทธิในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

การลงมติ: 

 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้
เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และย่ืนต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ได้ สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งตามท่ีบริษัทได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งท่ีแนบมา
ด้วย 4 และ 6) เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 5)  

ในการนี้ ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะโปรดย่ืนหนังสือมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกล่าว
ข้างต้นต่อบริษัทฯ ภายในวันท่ี 26 มกราคม 2565 เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบเอกสารได้ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันท่ี 23 ธันวาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 
1/2565 (Record Date) โดยในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแล
กิจการท่ีดีเพ่ือเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

 
 (นายสมใจนึก เองตระกูล) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 
เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1 

 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
 
 

(เอกสารประกอบอยู่ในรูปแบบ QR Code) 
 

 
 

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EA&date=220128 
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 

 

(F 53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 

ข้าพเจ้าบริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งพิเศษท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี  
9 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.35 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 373,000,000 บาท เป็น 402,000,000 บาท  
โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 29,000,000 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุน 
ในลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน้ จำนวนหุน้ มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ

290,000,000 
-

0.10 
-

29,000,000 
- 

  แบบมอบอำนาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ

..................... 

.....................
..................... 
..................... 

..................... 

.....................

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำนวนไม่เกิน 290,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท รวมไม่เกิน 29,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จำนวนหุน้ อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ
ชำระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่เสนอขายแก่ 
ผู้ลงทุนในประเทศไทย 
และ/หรือ ผู้ลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยอาจออก
และเสนอขายในคราวเดียว
เต็มจำนวนหรือหลายคราว
ก็ได้ และอาจเป็นการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทุนใน
วงจำกัด (private 

ไม่เกิน
290,000,000 

หุ้น 

จำนวนเงินต้น 
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ
หารด้วยราคา 
แปลงสภาพ 
ในขณะนั้น 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ 
ท้ายตาราง 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ 
ท้ายตาราง 

โปรดพิจารณา
รายละเอียดของ 
หุ้นกู้แปลงสภาพ 
ในหนังสือแจ้ง 
มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 
 

หน้า 15 

จัดสรรให้แก่ จำนวนหุน้ อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ
ชำระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

placement) 
และ/หรือ เสนอขายให้แก่ 
ผู้ลงทุนทั่วไป  
(public offering)  
โดยกรรมการ และผู้บริหาร
ของบริษัทฯ อาจจองซื้อ
และได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพด้วย 

หมายเหตุ:  
- หุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะจัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 290,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  
- ราคาแปลงสภาพสำหรับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะจัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ  

จะเป็นราคาซ่ึงจะกำหนด ณ เวลาท่ีมีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ  
ท่ีทำการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพบวกส่วนเพิ่ม (Premium) 
ท้ังนี้ หากราคาแปลงสภาพสำหรับหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ  
(ตามนิยามท่ีกำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง) ท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันท่ีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 
ผู้ลงทุน จะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีห้ามมิให้ผู้ลงทุนท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพออกขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวท้ังหมด
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจาก
วันท่ีผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบ 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้
ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท้ังหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิใน
ส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในการนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ
กำหนดราคาแปลงสภาพ 

- ในกรณีท่ีจะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (และตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และตามท่ีได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องก่อนการจัดสรรดังกล่าว 

- คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณาสภาวะตลาดและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) กำหนดหรือแก้ไข
รายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีเห็นสมควร  
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ วันท่ีออกหุ้นกู้
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แปลงสภาพ มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระ
ดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน 
วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ท่ีบริษัทฯ ต้องออก
หุ้นใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ราคาแปลง
สภาพและอัตราแปลงสภาพ ท้ังนี้ การกำหนดและแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย 
ต้องอยู่ภายใต้กรอบท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุม โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามท่ีได้ระบุไว้ในรายละเอียด
และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นและ (ข) ดำเนินการอ่ืนท่ีจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนามและแก้ไขสัญญา 
เอกสาร แบบคำขอ และหลักฐานต่างๆ ท่ีจำเป็น และการดำเนินการใดๆ ท่ีจำเป็นเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

2.2 แบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์

จำนวนหุน้ ร้อยละต่อ 
ทุนชำระแล้ว1/ 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ

- 
-

- 
-

- 
- 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/ 
ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
เพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชาชน หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ

- 
-

- 
-

- 
- 

บุคคลในวงจำกัด หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ

- 
-

- 
-

- 
- 

1/  ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เลขท่ี 89 
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 (Record date) ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 โดยวิธีการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น ท้ังนี้ รายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะแจ้ง 
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดย 

 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 

 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นต้ังแต่วันท่ี ................................ 
จนกว่าการประชมุผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 
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4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการย่ืนขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู ้แปลงสภาพ (หากเข้าหลักเกณฑ์ท่ีต้องขออนุญาต
ดังกล่าว) 

4.3 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายหลังจากท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท 
(กรณีมีการใช้สิทธิดังกล่าว) 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิม่ 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยบริษัทฯ จะนำเงินท่ีได้รับจากการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพ่ือบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงเพ่ือ
รองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า และธุรกิจอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในคร้ังนี้ จะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องและสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้าง
เงินทุนของบริษัทฯ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในขณะท่ีบริษัทฯ จะสามารถใช้เงินท่ีได้รับ
ดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนต่างๆ ในอนาคตซ่ึงสามารถช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดีย่ิงข้ึนในระยะยาวแล้ว การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและช่วยยืดระยะเวลา
ดังกล่าวออกไปจนบริษัทฯ สามารถรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 เงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพ่ือขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้
และผลกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต ท้ังนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีข้ึน ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับประโยชน์ผ่าน
ทางการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

7.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน
สุทธิและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอ่ืนๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เริ่มต้ังแต่เม่ือได้ใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ท่ีได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว 
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8. รายละเอยีดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ของ
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย และ/หรือ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยอาจออกและเสนอขายใน
คราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้ และอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (private placement) และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทุนท่ัวไป (public offering) โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อาจจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย  

 

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ลำดับ ข้ันตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี 

1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษท่ี 2/2564 9 ธันวาคม 2564 

2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/ 2565 (Record Date) 

23 ธันวาคม 2564 

3 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565 28 มกราคม 2565 

4 ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ  

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
มอบหมายจะเป็นผู้กำหนด 

5 จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันท่ี 
ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565  

มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุน 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

ลายมือชื่อ -นายสมโภชน์ อาหุนัย, นายอมร ทรัพย์ทวีกุล- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 (นายสมโภชน์ อาหุนัย, นายอมร ทรัพย์ทวีกุล)
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 

หมวดท่ี 4 
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ 

ข้อ 15. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
การโอนหลักทรัพย์อ่ืนตามท่ีได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาด
รองอ่ืน นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หมวดท่ี 5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ 

ก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

หมวดท่ี 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท  
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ท้ังหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวน 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ท้ังหมด
จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 
ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
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และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
ท้ังนี้ สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีต้ังสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใด ตามท่ี
คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ 

ข้อ 34.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือ
ล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกำหนดไว้ในวรรค
หนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือ
หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 35.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน 
ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานใน 
ท่ีประชุมดังกล่าว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน 
เรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของ 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ  

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันท่ี  
19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ท้ังน้ี เน่ืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีนำมาใช้ในการประชุม 
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
เข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ ขอให้ผู้ถอืหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัตใินการเข้ารว่มประชุมผูถ้ือหุ้นดังต่อไปน้ี 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 
1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน (ซ่ึงมีแถบบาร์โค้ด (Barcode) ปรากฏ) 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสญัชาตไิทย  บัตรประจำตวัของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ 
หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกจิ) 

 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงน้ันด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบสำคัญประจำตวัคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน  หนังสือ

เดินทางท่ียังไมห่มดอายุ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถกูต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงรายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 
 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรอืหนังสอืเดินทาง (กรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ 
 บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรอืหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้ับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
2. นิติบุคคล  ใบลงทะเบียน (ซ่ึงมีแถบ Barcode ปรากฏ)

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
หมายเหตุ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงน้ันด้วย 
 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ

ฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารท่ีจัดทำ
ขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดย 

 หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี

อำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 
 

หน้า 22 

โนตารี พับลิค  หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงน้ันด้วย 
 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ

ฉันทะ 
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 
 สำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคลของผู้มอบฉันทะ 
 บัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รบัมอบฉันทะ

 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ 
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2550 ไดก้ำหนดแบบของ
หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจ้องหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกดัไว้ 3 แบบ โดยใหใ้ช้แบบหน่ึงแบบใดท่ีได้แนบมาพร้อม
หนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้ คือ 

แบบ รายละเอียด สำหรับใช้ในกรณ ี
แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีงา่ยไม่ซับซ้อน กรณีผูถ้ือหุ้นตอ้งการมอบฉันทะแบบท่ัวไป 
แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะท่ีกำหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ี

ละเอียดชัดเจนตายตัว 
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการ
อิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

กรณีท่ีผู้ถอืหุ้นเปน็นักลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น 

วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
 ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน 

 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมท้ังขีดฆ่าลงวันท่ีท่ีทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย 

 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามช่ือ - ท่ีอยู่ ของบริษัทฯ โดย 
จ่าหน้าซองถึง 

เลขานุการบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ตามท่ีแจ้งข้างต้น ท้ังน้ี โปรดย่ืนหนังสือมอบ
ฉันทะ ภายในวันท่ี 26 มกราคม 2565 ก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม 

หมายเหตุ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 
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การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา จนถึงกำหนดเวลาเริ่มประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านระบบ Application IR Plus AGM โดยท่านสามารถ
ศึกษาวิธีการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้จากคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
ผ่านระบบ Application IR Plus AGM ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมายร่วมทำหน้าท่ีตรวจการนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 
1. มติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปน้ี 

 กรณีปกติ ให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

 ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามท่ีกำหนดน้ันโดย
ประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผู้น้ันออกนอกห้อง

ประชุมช่ัวคราวได้ 
หมายเหตุ  
1. การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการผ่านระบบ Application IR Plus AGM  
2. การออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () เพียงหน่ึงเคร่ืองหมาย หรือมากกว่าหนึ่งช่อง 

ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา จะถือเป็นคะแนนเสีย 
3. ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุมจะมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เข้าประชุมเท่านั้น โดยจะต้องยู่ในระบบ Application IR Plus AGM 

จนจบการพิจารณาของแต่ละวาระ การ log-out ออกจากระบบ Application IR Plus AGM ก่อนเสร็จส้ินการพิจารณาของวาระนั้น จะทำให้ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้พิจารณา อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ Log-in เข้าระบบ Application IR Plus AGM โดยจะต้องยู่ในระบบ 
Application IR Plus AGM จนจบการพิจารณาของแต่ละวาระเพ่ือออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณา 

หลักเกณฑ์การนบัคะแนนเสียง 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 
ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
ทำการรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในท่ีประชุม โดยประธานที่ประชุมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปผล
การลงคะแนนต่อท่ีประชุมของแต่ละวาระ 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน)  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ทำการยืนยันตัวตน
ผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM การประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.

 ผู้ถือหุ้น / ผูร้ับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม โดยสแกนบารโ์ค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมฯ 
 เปิดระบบให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2565 ต้ังแต่เวลา 10.00 น.  
 ศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.energyabsolute.co.th/pdf/app/IR_PLUS_AGM_Manual_TH.pdf 

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. 
ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม 

ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชั่น 
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ  

ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
ผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM 

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นได้ โดยค้นหาจาก  
Google Play Store หรือ App Store 
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถแต่งต้ังให้รับมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – สกุล อายุ ตำแหน่ง ที่อยู่ 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 

1. พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต  72  กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  
เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ 
แคปปิตอล เซ็นเตอร์  
ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400

ไม่มีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่ 1 - 5 

 

2.  ม.ร.ว.บวรฉัตร ฉัตรชัย 61  กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  
เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ 
แคปปิตอล เซ็นเตอร์  
ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

ไม่มีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่ 1 - 5 
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. 

 
 สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 6.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
 สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 6.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะท่ีกำหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะ 

ท่ีละเอียด ชัดเจน 
 สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 6.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ 

แต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไมซั่บซ้อน 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 
 เขียนท่ี........................................................................... 
  วันท่ี    เดือน   .พ.ศ    

(1) ข้าพเจา้    สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน    ตำบล/แขวง    
อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามัญ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)    อายุ    ปี 

อยู่บา้นเลขที     ถนน    ตาํบล/แขวง   . 

อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์.  .หรือ 
(2)    อายุ    ปี 

อยู่บา้นเลขที     ถนน    ตาํบล/แขวง   . 

อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์.  .หรือ 
(3)    อายุ    ปี 

อยู่บา้นเลขที     ถนน    ตาํบล/แขวง   . 

อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์.  . 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 ลงช่ือ    ผู้มอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

อากรแสตมป ์

20 บาท 

สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 6.1
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
เป็นหนังสือมอบฉันทะท่ีกำหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน 
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หน้า 1/3 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
 เขียนท่ี   
  วันท่ี    เดือน   .พ.ศ    

(1) ข้าพเจา้    สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน    ตำบล/แขวง    
อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามัญ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
  (1)    อายุ    ปี 

อยู่บา้นเลขที     ถนน    ตาํบล/แขวง   . 

อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์.  .หรือ 
  (2)  พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต   อายุ  72  ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี   บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนน  รัชดาภิเษก  ตำบล/แขวง  ดินแดง  อำเภอ/เขต  ดินแดง  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10400  หรือ 

  (3)  หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย  อายุ  61  ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี   บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนน  รัชดาภิเษก  ตำบล/แขวง  ดินแดง  อำเภอ/เขต  ดินแดง  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10400   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึง่ประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 6.2
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 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธแิปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน 
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 ลงช่ือ    ผู้มอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบรสิุทธิ์ จำกดั (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ในวันศุกร์ ท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น . โดยวิธีประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  

และแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

 เขียนท่ี   
  วันท่ี    เดือน   .พ.ศ    

(1) ข้าพเจา้    สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน    ตำบล/แขวง    
อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้ับ   
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามัญ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้
  (1)    อายุ    ปี 

อยู่บา้นเลขที     ถนน    ตาํบล/แขวง   . 
อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์.  .หรือ 

  (2)  พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต   อายุ  72  ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี   บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนน  รัชดาภิเษก  ตำบล/แขวง  ดินแดง  อำเภอ/เขต  ดินแดง  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10400  หรือ 

  (3)  หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย  อายุ  61  ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี   บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนน  รัชดาภิเษก  ตำบล/แขวง  ดินแดง  อำเภอ/เขต  ดินแดง  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10400   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามัญ                                             หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                          หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด   เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึง่ประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

อากรแสตมป ์

20 บาท 

สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 6.3
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 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน 

ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 ลงช่ือ    ผู้มอบฉันทะ 

 (  ) 
 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 

 (  ) 
 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 

 (  ) 
 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 

 (  ) 
หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบรสิุทธิ์ จำกดั (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
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สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 7 
- ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และ 
- คู่มือการใช้งาน “Mobile Application IR Plus AGM” / วีดีโอแนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน  

(โดยการสแกน QR Code) 

ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ  
ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-EGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ดังน้ัน ก่อนท่ีท่านจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-EGM ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ดังกล่าว 
กรุณาอ่านข้อกำหนด ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปน้ี รวมท้ังคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM ซ่ึงสามารถ
สแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัทฯ 

1. ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีปรากฏช่ือในวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ซ่ึงเป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพ่ือ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามท่ีได้กำหนดและประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 

1.2 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบร่ืน เมื่อท่านประสงค์จะร่วมประชุมแบบ E-EGM โดยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ  
E-EGM และได้รับคำยืนยันเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM จากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องดำเนินการผ่านระบบ
แอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM เท่าน้ัน 

2. การติดตั้งแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM และทำการยืนยันตัวตน (KYC) 

2.1 ติดตั้งแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ซ่ึงท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ท่ีประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ดังกล่าว สามารถติดตั้งแอปพลิเคช่ันได้โดยค้นหาช่ือ IR Plus AGM ได้ ผ่าน Google 
Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS 

2.2 ทำการยืนยันตัวตน (KYC) 

ก่อนการเข้าร่วมการประชุมแบบ E-EGM ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้อง ดำเนินการยืนยันตัวตน 
(KYC) ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ท่ีได้ดำเนินการติดตั้งตามข้อ 2.1 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบน
หน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามท่ีกำหนดในแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ได้แก่ บัตรประชาชน หรือ
สำเนาบัตรประชาชนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุม ให้ครบถ้วน และถ่ายภาพยืนยันตัวตน
ตามท่ีแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM กำหนด จากน้ันระบบจะนำส่งรหัส One Time Password (“OTP”) ไปยังหมายเลข
โทรศัพท์มือถือท่ีผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

ในการประชุมแบบ E-EGM ระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำ KYC โดยเร่ิม
ตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ถึง วันท่ี 26 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. เพื่อให้พร้อมในการลงทะเบียนเข้า
ร่วมการประชุมในวันประชุม 
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2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 

ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลและเอกสารท่ีท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลท่ีท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ข้างต้นแล้ว
พบว่า เอกสารและข้อมูลดังกล่าวน้ันถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ บริษัทฯ จะทำการอนุมัติและแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จผ่าน
แอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ด้วย
ตนเอง เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพ่ือรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าวเป็น
ความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น 

กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ บริษัทฯ จะดำเนินการขอเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
การยืนยันตัวตนหรือความถูกต้อง หรืออาจดำเนินการปฏิเสธการลงทะเบียน แล้วแต่กรณี ซ่ึงในการปฏิเสธดังกล่าว ผู้ถือหุ้น / ผู้รับ
มอบฉันทะ สามารถดำเนินการ การยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ได้ แต่ไม่ตัดสิทธิท่านในการ
เข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีจัดการประชุม 

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 

3.1 เมื่อได้ดำเนินการทำ KYC และผู้ถือหุ้นได้ตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเอง ตามข้อ 2.3 แล้ว ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ได้โดยสแกนบาร์โค้ดท่ีปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมซ่ึงนายทะเบียน
หลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด : TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่าน หรือท่านสามารถกรอกเลข
บัตรประจำตัวประชาชนในช่ือผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน Pin Code 

3.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุม ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น 
ดังน้ัน ช่ือผู้ใช้งาน (Username) หน่ึงช่ือ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันใน
หลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังน้ัน ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) 
เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่าน้ัน และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใดๆ 

3.3 ในกรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ  
1 อุปกรณ์ เท่านั้น 

3.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการ
ประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซ่ึงการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
จะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ 

3.5 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ กำหนดให้ระบบเทคะแนนไปทางเห็นด้วยท้ังหมด และจะนำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
หักจากคะแนนเสียงท้ังหมด ดังน้ัน ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ  
“งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติ ดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีท่ีท่านท่ีไม่ได้เลือกลงมติอย่างหน่ึงอย่างใด ระบบจะ
ถือว่าผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ 

3.6 ในกรณีท่ีท่านถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ Log-out ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้น / 
ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูก
นำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ ไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ในการ log-in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปท่ียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของท่ีประชุม ท่านผู้ถือหุ้น / 
ผู้รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเพิ่มเติมได้ท่ีหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ของบริษัทฯ 
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4. การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม 

4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM เท่าน้ัน ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็นซ่ึงเป็นรูปไอคอนไมโครโฟน 
        ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อถามคำถาม หรือแสดงความเห็น โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาท่ีร้องขอ เพื่อเปิด
โอกาสให้ท่านถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมในวาระดังกล่าวได้ท้ังภาพและเสียง ท้ังน้ี ข้อซักถาม หรือการแสดง
ความเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือการแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมน้ันเท่าน้ัน 

4.2 ในการเปิดโอกาส ให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงน้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยุติ
การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือการแสดงความเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย 
ข่มขู่ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น 

4.3 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อน
รำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอ่ืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การกระทำการใดๆ เพื่อระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุม 
หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอ่ืน 

5. ข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงทำให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัด
อยู่เพียง ช่ือนามสกุล เพศ เลขท่ีประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อายุ เป็นต้น 

5.2 ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือดำเนินการตรวจสอบ
สิทธิและยืนยันตัวตนของท่าน ตามวัตถุประสงค์ท่ีกฎหมายอันเกี่ยวเน่ืองกับการประชุมกำหนด 

5.3 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ 
จะดำเนินการทำลายข้อมูลออกจากระบบ 

6. ข้อกำหนดอ่ืนๆ 

6.1 เน้ือหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านทำการ
บันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ท่ีกระทำการ
ดังกล่าว 

6.2 ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าด้วยประการใดๆ  
ซ่ึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับน้ี หรือคู่มืออื่นๆ ท่ีบริษัทฯ ได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุมจนเป็นเหตุให้บริษัทฯ 
ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดจีากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องรอ้งดำเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้น และ/
หรือ ผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว 

6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับน้ี และอาจพิจารณาระงับสิทธิ
การเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการ
ตามข้อกำหนดฉบับน้ี 

 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ท่ี Tel : +662 022 6200 กรณีมีปัญหาการใช้ระบบ IR Plus AGM Application 
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