วันที่ 10 เมษายน 2560
เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ (แก้ไขเพิ่มเติม)
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:30 น.
ให้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2560 ในวัน ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบอลรู ม ชั้น 7
โรงแรมแลนด์มาร์ ค 138 ถนนสุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร และเสนอในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการออกเสนอขายหุ ้นกู้
มูลค่าไม่เกิ น 12,000 ล้านบาทนั้น
บริ ษทั เอ็นเนอร์ ย่ี เอิร์ธ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
เวลา 16:00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่ องการแก้ไขวาระดังกล่าว โดยมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขมูลค่าวงเงินหุ้นกู้
จากเดิมไม่เกิน 12,000 ล้ านบาท (หนึง่ หมื่นสองพันล้ านบาท) เปลีย่ นแปลงเป็ นไม่เกิน 15,000 ล้ านบาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันล้ านบาท)
ดังนี ้
วาระที่แก้ไข (วาระที่ 9) พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้
เดิม มติของกรรมการ : ควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกเสนอขายหุ ้นกู้ เป็ นหุ ้นกูท้ ุกประเภท
ไม่เกิน 12,000 ล้านบาท (หนึ่ งหมื่นสองพันล้านบาท) มีอายุไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ เสนอขายในประเทศ
และ / หรื อ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ / หรื อ ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนราย
ใหญ่ และ / หรื อ ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ่ นเดี ยวหรื อหลายรุ่ น และ / หรื อ
ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออก
เสนอขายสามารถเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นกูเ้ ดิม ซึ่ งตราสารนั้น ๆ กําลังจะครบกําหนดชําระคืนหรื อ
ถูก ไถ่ ถอนคื น ก่ อนกําหนด ทั้งนี้ โดยปฏิ บัติ ต ามกฏหมาย กฏเกณฑ์ ข้อ บังคับ หรื อ ประกาศที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆที่เกี่ยวข้องโดยมอบอํานาจให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ใหม่

มติของกรรมการ : ควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกเสนอขายหุน้ กู้ เป็ นหุน้ กูท้ ุกประเภท
จากเดิมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท (หนึ่ งหมื่นห้าพันล้านบาท) มีอายุไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ เสนอขายใน
ประเทศ และ / หรื อ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ / หรื อ ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผู ้
ลงทุนรายใหญ่ และ / หรื อ ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ่ นเดียวหรื อหลายรุ่ น
และ / หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกัน
ก็ไ ด้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้ กับ ผูถ้ ื อหุ ้ น กู้เดิ ม ซึ่ งตราสารนั้น ๆ กําลังจะครบ
กําหนดชําระคืนหรื อถูกไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบตั ิตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ

หรื อ ประกาศที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการขออนุ ญ าตจากหน่ วยงานราชการใดๆที่ เกี่ ยวข้องโดยมอบ
อํานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูด้ าํ เนินการ
โดยทางคณะกรรมการบริ ษทั ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่มเติมมวาระการประชุมอื่น และจะนําวาระดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ต่อไป

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

