
 

 
บ้านปู เปิดจองหุ้นกู้ระหว่าง 30 ก.ค.และ 2-3 ส.ค.นี ้

เคาะอตัราดอกเบีย้ 2.90-3.80% ต่อปี ส าหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี 
พร้อมเสนอขายผู้ลงทุนท่ัวไป  

เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนด้วยกลยุทธ ์Greener & Smarter  
 
บริษัท บา้นป ู จ ากดั (มหาชน) ผูน้ าดา้นพลงังานทีห่ลากหลายในระดบันานาชาต ิ (International Versatile Energy Provider)  
พรอ้มเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 รุ่นใหแ้ก่ผูล้งทนุทั่วไป ระหวา่งวนัที ่30 กรกฎาคมและ 2-3 สงิหาคมนี ้ผ่านสถาบนัการเงนิ 4 แหง่ 
เคาะอตัราดอกเบีย้ส าหรบัหุน้กูอ้าย ุ5 ปีทีร่ะดบั 2.90% ต่อปี อาย ุ7 ปี อยู่ที ่3.30% ต่อปี และอาย ุ10 ปี 3.80% ต่อปี ดา้น
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายเผย ผูล้งทนุมีความมั่นใจในศกัยภาพการเตบิโตของธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรของบา้นป ูทีเ่ดนิหนา้ส่ง
มอบอนาคตพลงังานเพือ่ความยัง่ยืน (Smarter Energy for Sustainability) ภายใตก้ลยทุธ ์Greener & Smarter อกีทัง้หุน้กูฯ้ ยงั
ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติทีร่ะดบั A+ อกีดว้ย  

นางสมฤด ีชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บา้นปเูตรียม
เสนอขายหุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ใหก้บัผูล้งทนุทั่วไป ระหว่างวนัท่ี 30 
กรกฎาคม และวนัท่ี 2-3 สิงหาคมนี ้ ผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 4 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทหลกัทรพัยเ์กียรตินาคินภทัร จ ากดั 
(มหาชน) โดยการจองซือ้ผ่านสาขาปกติและระบบออนไลน ์หรือแอปพลิเคชนับนโทรศพัทม์ือถือ หุน้กูฯ้ ดงักลา่วมจี านวน 3 รุน่ 
ประกอบดว้ย หุน้กูฯ้ อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบีย้ 2.90% ต่อปี หุน้กูฯ้ อาย ุ7 ปี อตัราดอกเบีย้ 3.30% ต่อปี และหุน้กูฯ้ อาย ุ10 ปี 
อตัราดอกเบีย้ 3.80% ต่อปี หุน้กูฯ้ ทัง้ 3 รุน่ ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน โดยบรษิัทฯ และหุน้กูฯ้ ไดร้บัการจดัอนัดบัความ
เชื่อถือที่ระดบั “A+” แนวโนม้อนัดบัเครดติ “Stable” หรือ “คงที่” จากบรษิัท ทรสิ เรทติง้ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 9 มิถนุายน 2564  

“บริษัทฯ และผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู้เชื่อว่าการเสนอขายหุน้กู้ฯ ครัง้นี ้จะไดร้บัความสนใจจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นใน
ศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และตอ้งการลงทนุในสินทรพัยท์ี่ใหผ้ลตอบแทนที่น่าพอใจ ในระยะเวลาและความเส่ียงที่
ยอมรบัได ้ขณะเดียวกันยังมีปัจจยัสนับสนุนที่ส  าคัญจากอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดบั A+ ที่สามารถเสริมความเชื่อมั่นให ้         
นกัลงทนุเห็นถึงความแข็งแกรง่ในภาพรวมของบรษิัทฯ และความสามารถในการรกัษาวินยัทางการเงนิและการบรหิารเงินสดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความน่าสนใจของธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่บา้นปูยัง
มุ่งมั่นเดินหนา้สรา้งการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเทรนดพ์ลงังานแห่งโลกอนาคต  โดยเฉพาะพลงังาน
สะอาดที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งแผนขบัเคล่ือนธุรกิจของบา้นปตูอกย า้ความเชื่อมั่นใหก้บัผูล้งทุนไดเ้ป็นอย่างดี และท าให้
หุน้กูฯ้ บา้นปเูป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่น่าสนใจมากยิ่งขึน้” 

นางสมฤดีกล่าวเสรมิว่า “ในปัจจบุนั แมจ้ะตอ้งเผชิญหนา้กบัความทา้ทายในการขบัเคลื่อนธุรกจิภายใตภ้าวะวกิฤติที่เกิดจาก
การแพรร่ะบาดของโควิด-19 แต่ผลการด าเนินธุรกจิของบา้นป ู ยงัคงสรา้งกระแสเงินสดไดอ้ยา่งต่อเนื่อง ภายใตก้ารด าเนิน



 

มาตรการลดตน้ทนุ และบรหิารงบลงทนุอย่างรดักมุเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณเ์ศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก ตลอดจนการ
เดินหนา้เรง่กระบวนการเปล่ียนผ่านธุรกิจ (Banpu Transformation)  สู่โลกยคุ Never Normal เพื่อต่อยอดกลยทุธ ์Greener & 
Smarter ทัง้นีเ้พื่อสนบัสนนุภารกิจในการส่งมอบอนาคตพลงังานเพื่อความยั่งยืน  ผ่านการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทลัมาชว่ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ควบคู่ไปกบัการขยายพอรต์ฟอลิโอพลงังานสะอาด พรอ้มรบัมือกบัทกุความเปล่ียนแปลงดว้ย
ระบบนิเวศทางธุรกจิที่แขง็แกรง่ ซึ่งเอือ้ประโยชนซ์ึง่กนัและกนั พรอ้มสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง” 

ในฐานะผูน้  าดา้นพลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาติ ปัจจบุนั บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ด าเนินธุรกิจครอบคลมุ 10 ประเทศ ไดแ้ก ่
ประเทศไทย สาธารณรฐัอินโดนเีซีย สาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประเทศมองโกเลีย ประเทศสิงคโปร ์ ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศสหรฐัอเมรกิา และสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม โดยสรา้งการ
เติบโตจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ประกอบดว้ย ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถงึงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาทิ การตลาด การคา้ โลจิสติกส ์การจดัหาเชือ้เพลิง และสายสง่ กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ครอบคลมุโรงไฟฟ้าจากพลงังาน
เชือ้เพลงิทั่วไป และจากพลงังานหมนุเวยีน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ประกอบดว้ยธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคาและทุ่นลอยน า้ ธุรกิจจดัเก็บพลงังาน ธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า และธุรกจิพฒันาชมุชนอจัฉรยิะที่ก าลงัเรง่
สรา้งการเติบโตอยา่งกา้วกระโดด ทัง้การพฒันาโซลชูนัและขยายการใหบ้รกิารท่ีตอบโจทยล์กูคา้ยคุใหม่ อย่างต่อเนื่อง พรอ้ม
กนันี ้บรษิัทฯ ยงัเดินหนา้ขบัเคล่ือนธุรกิจตามแผนธุรกจิ 5 ปี ฉบบัใหม่ ส าหรบัปี 2564-2568 เพื่อต่อยอดสรา้งการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนดว้ยกลยทุธ ์Greener & Smarter 

จากสถานการณปั์จจบุนัที่ยงัคงมีการแพรร่ะบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจึงไดเ้พิ่มช่องทางการ
จองซือ้ เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ล้งทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซือ้หุ้นกูฯ้ ทัง้ 3 รุ่น ผ่านระบบออนไลน์หรือ
แอปพลิเคชนับนโทรศพัทม์ือถือ หรือการจองซือ้หุน้กูฯ้ ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเสียงโดยไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางไปจองซือ้หุน้กูฯ้ 
ที่สาขา หรือ หน่วยงานขายของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายดงักล่าว นกัลงทุนที่สนใจจองซือ้หุน้กูฯ้ สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่ม เติมจากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ทั้ ง  4 แห่ ง ได้แล้วตั้งแต่ วันนี ้  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=344146  หรือติดต่อผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู้ฯ ทัง้ 4 
แห่ง ดงันี ้
- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ยกเวน้สาขาไมโคร) โทร. 1333 
- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-111-1111 
- ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-626-7777 
- บรษิัทหลกัทรพัยเ์กียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งรวมถงึธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ในฐานะหน่วยงาน
ขาย) โทร. 02-165-5555 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
อรสิริ วรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
ธนชัพร รงัสินธุรตัน ์  02-694-6713 thanatchaporn_r@banpu.co.th 
 
ไอทูซี คอมมิวนิเคช่ันส ์ในนาม บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ศิริขวญั มั่นจิตจนัทรา    091 772 4049  sirikwani2c@gmail.com 
มณีนิล วณิชไพจิตร ์                    090 945 4050           i2c.comm@gmail.com 

mailto:sirikwani2c@gmail.com
mailto:i2c.comm@gmail.com

