
      

 

 

 

 

 

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 
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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 
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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)) 



 

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 10 

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 


