บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้
สาหรับ
"หุ้นกู้ของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568"
ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564
วงเงิ น 25,000,000,000 บาท
เอกสารฉบับนี้เป็ นเอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กูส้ าหรับหุน้ กูซ้ ง่ึ มีรายละเอียดของหุน้ กู้ดงั กล่าวตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสาร
แสดงรายละเอียดหุน้ กูฉ้ บับนี้
เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็ นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กูฉ้ บับนี้ คานิยามทีใ่ ช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กู้
ฉบับนี้ให้มคี วามหมายตามทีไ่ ด้นิยามไว้ในข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ อื หุน้ กูส้ าหรับหุน้ กู้ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ทีอ่ อกโดยบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ภายใต้โครงการหุน้ กูข้ องบริษทั บี.กริม
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564 วงเงิน 25,000,000,000 บาท ("ข้อกาหนดสิ ทธิ ") ทัง้ นี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กู้
ฉบับนี้กาหนดรายละเอียดทีส่ าคัญของหุน้ กูด้ งั กล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกาหนดสิทธิ และให้ถอื ว่าเอกสารแสดง
รายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดสิทธิ ซึ่งใช้บงั คับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดง
รายละเอียดหุน้ กูฉ้ บับนี้
รายละเอียดทัวไปของหุ
่
้นกู้
1. ผูอ้ อกหุน้ กู้

:

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

2. ชื่อหุน้ กู้

:

"หุ ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2565 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568"

3. ประเภทของหุน้ กู้

:

หุ้นกู้ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน
และมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

4. สถานะของหุน้ กู้

:

หุน้ กูเ้ ป็ นหนี้ของผูอ้ อกหุน้ กูซ้ ง่ึ มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน
ทุกหน่ วยของหุน้ กู้ และผู้ถือหุน้ กู้จะมีสทิ ธิได้รบั ชาระหนี้
ไม่ดอ้ ยกว่าสิทธิได้รบั ชาระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทีไ่ ม่มปี ระกัน
และไม่ดอ้ ยสิทธิ ทัง้ ในปั จจุบนั และในอนาคตของผูอ้ อกหุน้ กู้
เว้นแต่บรรดาหนี้ทม่ี กี ฎหมายคุม้ ครองให้ได้รบั ชาระหนี้ก่อน

5. สกุลเงิน

:

สกุลเงินบาท

6. มูลค่าเงินต้นทัง้ หมด

:

4,200,000,000 บาท

7. จานวนหุน้ กูท้ เ่ี สนอขาย

:

4,200,000 หน่วย

8. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย

:

1,000 บาท

9. ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

1,000 บาท

เอกสารแนบ 1.1 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กูส้ าหรับหุน้ กูช้ ุดที่ 1 หน้าที่ 1

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

10. วันออกหุน้ กู้

:

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

11. อายุของหุน้ กู้

:

3 ปี

12. วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้

:

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

:

 อัตราดอกเบีย้ คงที่

ดอกเบี้ย
13. อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ 2.91 ต่อปี
 อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวอ้างอิง [●]
[ระบุวธิ กี ารและข้อปฏิบตั ิทีเ่ กีย่ วข้องในการกาหนด
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง]
ส่วนต่าง
+ / - ร้อยละ [●] ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ สูงสุด
 ร้อยละ [●] ต่อปี

 ไม่ใช้ในกรณีน้ี

อัตราดอกเบีย้ ขัน้ ต่า
 ร้อยละ [●] ต่อปี

 ไม่ใช้ในกรณีน้ี

 อัตราดอกเบีย้ ผสม [●] ปี
 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ [●] ต่อปี
 อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว [เพิม่ อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
+/- ส่วนต่าง]
อัตราดอกเบีย้ สูงสุด
 ร้อยละ [●] ต่อปี  ไม่ใช้ในกรณีน้ี
อัตราดอกเบีย้ ขัน้ ต่า
 ร้อยละ [●] ต่อปี  ไม่ใช้ในกรณีน้ี
14. งวดดอกเบีย้

:

 1 ปี  6 เดือน  3 เดือน  1 เดือน

15. วันกาหนดชาระดอกเบีย้ งวดแรก

:

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ 1.1 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กูส้ าหรับหุน้ กูช้ ุดที่ 1 หน้าที่ 2

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

16. วันกาหนดชาระดอกเบีย้

:

ทุกวันที่ 11 พฤษภาคม และวันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุก
ปี ตลอดอายุหุน้ กู้ โดยหากวันชาระดอกเบีย้ ไม่ตรงกับวัน
ทาการจะเลื่อนวันชาระดอกเบีย้ เป็ นวันทาการถัดไป

17. วิธกี ารนับเศษของวัน

:

 จานวนวันจริงหารด้วย 365
 อื่น ๆ

18. อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด

:

อัตราดอกเบีย้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี

:

 ชาระเงินต้นเพียงครัง้ เดียว

การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้
19. การชาระคืนเงินต้น

 ทยอยชาระคืนเงินต้น
20. การไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อน
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้

:

 ไม่มี
 ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้
 ผูถ้ อื หุน้ กูม้ สี ทิ ธิขอให้ผอู้ อกหุน้ กูท้ าการไถ่ถอนหุน้ กู้
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
21. ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้

:

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหุน้ กู้ (สาหรับการเสนอขายหุน้ กู้
ให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน)
1. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
3. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
4. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
5. บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)*
* ซึง่ รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
ในฐานะหน่วยงานขายของบริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1.1 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กูส้ าหรับหุน้ กูช้ ุดที่ 1 หน้าที่ 3

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหุน้ กู้ (สาหรับการเสนอขายหุน้ กู้
ให้แก่ผลู้ งทุนรายใหญ่)
1. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
3. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
4. บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)*
* ซึง่ รวมถึ ง ธนาคารเกียรติ นาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)
ในฐานะหน่ วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
จากัด (มหาชน)
22. ทีป่ รึกษาทางการเงิน

:

ไม่มี

23. ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

24. สัญญาแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

:

สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 ระหว่างผูอ้ อกหุน้ กู้ และผู้แทนผู้ถอื หุน้ กู้ และ
ให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับ
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

25. นายทะเบียนหุน้ กู้

:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

26. สัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนหุน้ กู้

:

สัญ ญาแต่ ง ตัง้ นายทะเบีย นหุ้น กู้แ ละตัว แทนช าระเงิน
ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างผูอ้ อกหุน้ กู้ และ
นายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดย
นายทะเบียนหุน้ กู้ ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

27. วันเริม่ การเสนอขายหุน้ กู้

:

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

28. วันปิ ดการเสนอขายหุน้ กู้

:

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

29. ประเภทการเสนอขาย

:

 เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่

ข้อกาหนดอื่น ๆ

 เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน

เอกสารแนบ 1.1 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กูส้ าหรับหุน้ กูช้ ุดที่ 1 หน้าที่ 4

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือและการขึน้ ทะเบียนหุ้นกู้
30. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

:

 บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด
 อื่น ๆ

31. ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

:

 หุน้ กู้

 ผูอ้ อกหุน้ กู้

"A-" แนวโน้ มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 25 เมษายน
พ.ศ. 2565
32. การขึน้ ทะเบียน

:

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นทีใ่ ช้บงั คับกับหุน้ กูน้ ้ใี ห้เป็ นไปตามข้อกาหนดสิทธิ
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกูฉ้ บับนี้
นับแต่วนั ออกหุน้ กู้จนถึงวันทีผ่ ู้ออกหุ้นกูไ้ ด้ชาระหนี้ตามหุน้ กู้ท่รี ะบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กู้ฉบับนี้ให้แก่ผถู้ ือหุ้ นกู้
ดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว
เอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กูน้ ้ที าขึน้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผูอ้ อกหุ้นกู้
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
...............................................
([●])

เอกสารแนบ 1.1 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กูส้ าหรับหุน้ กูช้ ุดที่ 1 หน้าที่ 5

