บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 2
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่ ) ในวงเงินไม่ เกิน 20,000 ล้ านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้ วเห็นว่า เป็ นแนวทางที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การสนับสนุนการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัท ซึง่ จะช่วยสร้ างผลตอบแทนให้ กบั บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป ดังนัน้ จึงให้
เสนอต่อผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื ้องต้ น ดังนี ้
วัตถุประสงค์

: ทดแทนหุ้นกู้ชดุ เดิมที่ครบกาหนดชาระ ชาระเงินกู้เดิมของบริ ษัทฯ และใช้ ในการดาเนินงานหรื อเป็ น
เงินทุนและสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ

ชนิด

: หุ้นกู้ทกุ ประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน) ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน

: เงินบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้น
กู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้

: ไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ สามารถออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรื อ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มี การไถ่ถอนไปแล้ ว
ได้ ภายในวงเงินดังกล่าว

อายุ

: ไม่เกิน 10 ปี นบั ตังแต่
้ ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย

: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรื อหลายคราว และ/หรื อ เป็ นโครงการ และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน
(revolving) ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ ให้ แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้

อัตราดอกเบี ้ย

: ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรื อตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้
ออกในคราวนัน้ ทังนี
้ ้ให้ อยู่ภายใต้ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศหรื อกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว

การไถ่ถอนก่อน
กาหนด
ตลาดรอง

: ผู้ถือหุ้นกู้ และบริ ษัทฯ อาจมีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้เป็ นไปตามข้ อตกลง
และเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
: บริ ษั ท ฯ อาจจดทะเบี ย นหุ้น กู้กับ สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย หรื อ ตลาดรองอื่ น ใดตามความ
เหมาะสม
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อานาจกาหนด
รายละเอียดอื่นๆ

:

ให้ คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบอานาจให้ ลงนาม มีอานาจดังนี ้
1. กาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี ้ย อายุการ
ไถ่ถอน การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงิ น และ/หรื อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชื่อของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ หลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลอื่นใด ในกรณี
ที่จะต้ องมีการแต่งตังตามกฎเกณฑ์
้
ที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
3. นาหุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (The Thai Bond Market
Association) หรื อตลาดรองอื่นได้ ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้ มีอานาจดาเนินการ
ขออนุญาตเปิ ดเผยข้ อมูลและดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4. ติดต่อ เจรจา เข้ าทา ลงนาม แก้ ไข สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ ข้อมูล
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อจาเป็ นได้ ทกุ ประการ
ตามที่เห็นควร
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