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'บ้านปู' ยื่นแบบไฟลิ่ง เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน  
เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป ชูเรทติง้ A- จ่ายดอกเบีย้ 5 ปีแรก 5.00% ต่อปี 

เสริมความแขง็แกร่งของโครงสร้างทางการเงนิ 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ย่ืนแบบแสดง
รายการข้อมลู (ไฟลิ่ง) ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะ
คล้ายทนุ โดยเสนอขายให้แก่นกัลงทนุทัว่ไปในวงเงิน 4 พนัล้านบาทและส่วนส ารองเพ่ือเสนอขายเพิ่มเตมิจ านวน 
2 พนัล้านบาท รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 6 พนัล้านบาท เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินและสร้าง
เสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว รองรับกบัการขยายตวัของธุรกิจ ทัง้นี ้หุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุนี ้
ได้รับการจดัอนัดบัเครดิตจากทริสเรทติง้ ในระดบั “A-”  ขณะท่ีอนัดบัเครดิตองค์กรอยูท่ี่ “A+” แนวโน้มอนัดบั
เครดิต “คงท่ี” (เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563) ก าหนดอตัราผลตอบแทน 5 ปีแรก 5.00% ตอ่ปี จา่ยดอกเบีย้ทกุๆ 6 
เดือน คาดว่าจะเสนอขายได้ปลายเดือนเมษายน 2563 
 
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่ววา่ บริษัทฯ พิจารณา
แล้วเห็นวา่ ในชว่งเวลานีเ้ป็นชว่งท่ีเหมาะสมในการจดัโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมาก
ยิ่งขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนการขยายการลงทนุในอนาคตตามกลยทุธ์ Greener & Smarter บริษัทฯ จงึ
พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท อตัราดอกเบีย้ 5 ปีแรก 
5.00% ตอ่ปี  จา่ยดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนัในชว่งปลายเดือน
เมษายนนี ้ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด และมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ โดยผู้
ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดในวนัครบก าหนด 5 ปี หรือตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูฯ และร่างหนงัสือชีช้วน โดยบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูและร่าง
หนงัสือชีช้วนส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ส านกังาน ก.ล.ต.) ซึง่ยงัไมมี่ผลใช้บงัคบั และบริษัทฯ ให้ความไว้วางใจในการแตง่ตัง้ ธนาคารกรุงเทพ 



 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลกัทรัพย์ภทัร และบริษัทหลกัทรัพย์เอเซีย 
พลสั เป็นผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ ในครัง้นี ้

บ้านปฯู ด าเนินธุรกิจด้านพลงังานภายใต้กลยทุธ์ Greener & Smarter ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะก้าวสู่การเป็นผู้น า
ธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนินธุรกิจใน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประเทศมองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ครอบคลมุ 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลังงาน ครอบคลมุทัง้พลงังานถ่านหินและก๊าซธรรมชาต ิรวมถึงงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โล
จิสตกิส์  การจดัหาเชือ้เพลิง และสายสง่ กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงทัว่ไป 
และโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจดัเก็บพลงังาน และระบบการจดัการเทคโนโลยีพลงังาน  

ในสว่นของกลุม่ธุรกิจผลิตพลงังาน ณ ปัจจบุนั มีโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมด 33 แหง่ แบง่เป็นโรงไฟฟ้า
ท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) แล้ว 24 แหง่ และอยูร่ะหวา่งการพฒันา 9 
โครงการ ก าลงัผลิตตามสดัส่วนการลงทนุรวม 2,900 เมกะวตัต์เทียบเท่า คดิเป็นก าลงัผลิตท่ี COD แล้ว 2,247  
เมกะวตัต์เทียบเท่า ส าหรับปี 2563 บริษัทฯ คาดวา่จะมีโรงไฟฟ้าท่ี COD เพิ่มอีก 4 แห่ง ก าลงัผลิตตามสดัส่วน
การลงทนุรวม 451 เมกะวตัต์เทียบเทา่ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วงในจีน โรงไฟฟ้าพลงังานลม ระยะท่ี 1 
ในเวียดนาม โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ยามางาตะ (Yamagata) และยาบกิู (Yabuki) ในญ่ีปุ่ น 

“ในปี 2563 บ้านปฯู ตัง้เปา้ใช้งบลงทนุราว 930 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะเน้นการลงทนุขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
700 ล้านเหรียญสหรัฐ ส าหรับซือ้แหลง่ก๊าซ ท่ีเหลือเป็นการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 170 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ และธุรกิจถ่านหิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซึง่จะท าให้
ธุรกิจของกลุม่บริษัทบ้านปฯู มีความแข็งแกร่งมากย่ิงขึน้ เพ่ือตอ่ยอดวิสยัทศัน์ขององค์กรท่ีมุง่สูก่ารเป็นผู้น าด้าน
พลงังาน ท่ีมุง่มัน่พฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และความยัง่ยืน ท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้นกัลงทนุและผู้ มีสว่น
ได้เสียในทกุภาคสว่นอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป” คณุสมฤดีกลา่ว 



 

ขณะเดียวกนั บ้านปฯู ยงัเป็นผู้น าด้านความยัง่ยืน ด้วยการคว้ารางวลัทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาติ ได้แก่ 
การเป็นหนึง่ในสมาชิกของกลุม่ดชันีความยัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ตดิตอ่กนั
เป็นปีท่ี 6 ในกลุม่ตลาดเกิดใหม ่(Emerging Markets) และยงัคงรักษาสถานะผู้น ากลุ่มพลงังานถ่านหินและ
พลงังานเพ่ือการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) อย่างตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5 จากการประเมินโดยผู้จดัและ
ประเมินมาตรฐานการตรวจวดัศกัยภาพความยัง่ยืนขององค์กรในระดบัโลก RobecoSAM รวมถึงการเพิ่มอนัดบั
ความนา่เช่ือถือ MSCI ESG Ratings สูร่ะดบั A ตลอดจนได้รับคดัเลือกให้อยูใ่นรายช่ือหุ้นยัง่ยืน Thailand 
Sustainability Investment (THSI) การได้รับรางวลัเกียรตยิศบริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน (Sustainability 
Awards of Honor) และรางวลัพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 แสดงถึงความยึด
มัน่ของบริษัทฯ ในการด าเนินนโยบายและบริหารจดัการบริษัทฯ ตามหลกั ESG (Environmental, Social, and 
Governance) ท่ีครอบคลมุเร่ืองสิ่งแวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ 

“จากผลการด าเนินงานปี 2562 ของบริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 2,759 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 85,718 
ล้านบาท) โดยมีก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ คา่เส่ือมและคา่ใช้จา่ยตดัจา่ย (EBITDA) รวม 695 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 21,578 ล้านบาท) สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอยา่งแข็งแกร่งของธุรกิจพลงังานในระดบัภมูิภาค ผนวก
กบัศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความเป็นผู้น าด้านความยัง่ยืนของบ้านปฯู ท าให้มัน่ใจวา่ จะ
ได้รับการตอบรับจากนกัลงทนุเป็นอยา่งดีในหุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุนของบริษัทฯ ซึง่เม่ือพิจารณาจาก
ผลตอบแทนในช่วง 5 ปีแรก ท่ีระดบั 5.00% ตอ่ปี ด้วยอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ ท่ีจดัโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ท่ีระดบั 
A- (เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563) ภายใต้การชะลอตวัของเศรษฐกิจ ทา่มกลางความผนัผวนของปัจจยัตา่งๆ การ
ลงทนุในหุ้นกู้ ด้อยสิทธิฯ ของบ้านปฯู จงึเป็นอีกหนึง่ทางเลือกท่ีน่าสนใจและเหมาะสม สอดคล้องกบัสถานการณ์
ลงทนุในปัจจบุนั” คณุสมฤดี กลา่วปิดท้าย 
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เกี่ยวกับบ้านปูฯ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนิน 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจ
แหล่งพลงังาน ธุรกิจผลิตพลงังาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว 
มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มี
สินทรัพย์รวมจ านวน 8,542 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้ 88 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 

ส าหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือตดิต่อผ่านสาขาธนาคารดังต่อไปนี ้

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333  
- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-111-1111 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-296-4776 
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-626-7000 
- บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-305-9442  
- บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั โทร. 02-680-4004  
 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ   

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 
อรสริิ วรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
นนทิกานต์ เฟ่ืองสเุมธีพงศ์ 02-694-6974 nonthikan_f@banpu.co.th 
ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ (ในนาม บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน)) 
ศิริขวญั มัน่จิตจนัทรา    081-914- 7556  sirikwani2c@gmail.com 
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