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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 
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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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