ที่ งนพ. 012/2565
20 พฤษภาคม 2565
เรื่อง

รายงานการออกหุน้ กูข้ องบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่

4 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิแผนการจัดหาเงินกูข้ องบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ภายในวงเงิน
เทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมีวงเงินคงเหลือที่ จะจัดหาได้ในปี 2565 ประมาณ 4,435 ล้านบาท รวมทัง้
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 เมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2564 ได้มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผนการจั ด หาเงิ น กู้ข อง
บริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) ภายในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท นัน้
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดหาเงินกู้ โดยการออก
หุน้ กูช้ นิดไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2565 มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 12,000 ล้าน
บาท ประกอบด้วย หุน้ กูจ้ านวน 11,000 ล้านบาท เสนอขายภายใต้โครงการหุน้ กู้ (Medium Term Note Program:
MTN) ของบริษัทฯ ปี 2563 วงเงิน 40,000 ล้านบาท (ซึง่ มีการเพิ่มวงเงินจากวงเงินเดิม 28,000 ล้านบาท) และหุน้ กู้
ดิจิทลั ที่ขายผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋ าตัง" จานวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชาระคืนหุน้ กูท้ ่ีครบกาหนดไถ่
ถอนภายในเดือนกันยายน 2565 จานวน 2,000 ล้านบาท เพื่อชาระคืนเงินกูภ้ ายในปี 2565 จานวน 8,572 ล้านบาท
เพื่อลงทุน และ/ หรือชาระคืนหนีเ้ ดิม (Refinance) สาหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ จานวน 750 ล้านบาท ซึง่ ได้จากการออกหุน้ กูอ้ นุรกั ษ์ส่ิงเเวดล้อม และส่วนที่เหลือจานวน 678 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป การชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ และ/หรือ การขยายธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้
เสนอขายหุน้ กูแ้ ก่ผลู้ งทุนทั่วไปจานวน 7,000 ล้านบาท ซึง่ รวมถึงหุน้ กูด้ ิจิทลั จานวน 1,000 ล้านบาท และเสนอขาย
ในวงจากัดแก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/ หรือผูล้ งทุนรายใหญ่จานวน 5,000 ล้านบาท โดยหุน้ กูด้ งั กล่าวแบ่งออกเป็ น 6
ชุด รายละเอียดดังนี ้

ผู้ลงทุนทั่วไป

ผู้ลงทุนสถาบันและ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

หุน้ กู้ดิจิทลั

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

หุน้ กูอ้ นุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

5 ปี

5 ปี

4 ปี

7 ปี

10 ปี

12 ปี

จานวนหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย (ล้านบาท)

1,000

6,000

500

750

1,500

2,250

อัตราดอกเบีย้ คงที่ (ร้อยละต่อปี )

3.10

3.10

3.03

4.17

4.52

4.86

รายละเอียด
อายุหนุ้ กู้

วันออกหุน้ กู้

20 พฤษภาคม 2565

วันครบกาหนดไถ่ถอน

20 พฤษภาคม 2570 20 พฤษภาคม 2570 20 พฤษภาคม 2569 20 พฤษภาคม 2572 20 พฤษภาคม 2575 20 พฤษภาคม 2577

วันที่ชาระดอกเบีย้

ชาระดอกเบีย้ ในวันที่ 20 พฤษภาคมและ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหนุ้ กู้

ทั้งนี ้ หุน้ กูข้ องบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อที่ ระดับ A-(tha) โดยบริษัท ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์
(ประเทศไทย) จากัด และมีธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ัดการการจัดจาหน่ายหุน้ กูค้ รัง้ นี ้ โดยธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหุน้ กู้ และธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต ทิพพาวนิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-765-7380 โทรสาร 02-765-7379

