บ้านปู เปิ ดจองหุ้นกู้ระหว่าง 30 ก.ค.และ 2-3 ส.ค.นี้
เคาะอัตราดอกเบีย้ 2.90-3.80% ต่อปี สาหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี
พร้อมเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป
เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ผูน้ าด้านพลังงานทีห่ ลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider)
พร้อมเสนอขายหุน้ กูจ้ านวน 3 รุน่ ให้แก่ผลู ้ งทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคมและ 2-3 สิงหาคมนี ้ ผ่านสถาบันการเงิน 4 แห่ง
เคาะอัตราดอกเบีย้ สาหรับหุน้ กูอ้ ายุ 5 ปี ทรี่ ะดับ 2.90% ต่อปี อายุ 7 ปี อยู่ที่ 3.30% ต่อปี และอายุ 10 ปี 3.80% ต่อปี ด้าน
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายเผย ผูล้ งทุนมีความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตของธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรของบ้านปู ทีเ่ ดินหน้าส่ง
มอบอนาคตพลังงานเพือ่ ความยัง่ ยืน (Smarter Energy for Sustainability) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter อีกทัง้ หุน้ กูฯ้ ยัง
ได้รบั การจัดอันดับเครดิตทีร่ ะดับ A+ อีกด้วย
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิ ดเผยว่า บ้านปูเตรียม
เสนอขายหุน้ กูช้ นิดระบุช่ือผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ให้กบั ผูล้ งทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 30
กรกฎาคม และวันที่ 2-3 สิงหาคมนี ้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรติ นาคินภัทร จากัด
(มหาชน) โดยการจองซือ้ ผ่านสาขาปกติและระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หุน้ กูฯ้ ดังกล่าวมีจานวน 3 รุน่
ประกอบด้วย หุน้ กูฯ้ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบีย้ 2.90% ต่อปี หุน้ กูฯ้ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบีย้ 3.30% ต่อปี และหุน้ กูฯ้ อายุ 10 ปี
อัตราดอกเบีย้ 3.80% ต่อปี หุน้ กูฯ้ ทัง้ 3 รุน่ กาหนดชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน โดยบริษัทฯ และหุน้ กูฯ้ ได้รบั การจัดอันดับความ
เชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริส เรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2564
“บริษัทฯ และผูจ้ ัดการการจัดจาหน่ายหุน้ กู้เชื่อว่าการเสนอขายหุน้ กู้ฯ ครัง้ นี ้ จะได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นใน
ศักยภาพการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องการลงทุนในสินทรัพย์ท่ใี ห้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ในระยะเวลาและความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ ขณะเดียวกัน ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญจากอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ ที่สามารถเสริมความเชื่อมั่นให้
นักลงทุนเห็นถึงความแข็งแกร่งในภาพรวมของบริษัทฯ และความสามารถในการรักษาวินยั ทางการเงินและการบริหารเงินสดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความน่าสนใจของธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่บา้ นปูยัง
มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคต โดยเฉพาะพลังงาน
สะอาดที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนขับเคลื่อนธุรกิจของบ้านปูตอกยา้ ความเชื่อมั่นให้กบั ผูล้ งทุนได้เป็ นอย่างดี และทาให้
หุน้ กูฯ้ บ้านปูเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากยิ่งขึน้ ”
นางสมฤดีกล่าวเสริมว่า “ในปั จจุบนั แม้จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤติท่เี กิดจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ผลการดาเนินธุรกิจของบ้านปู ยังคงสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดาเนิน

มาตรการลดต้นทุน และบริหารงบลงทุนอย่างรัดกุมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก ตลอดจนการ
เดินหน้าเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Banpu Transformation) สู่โลกยุค Never Normal เพื่อต่อยอดกลยุทธ์ Greener &
Smarter ทัง้ นีเ้ พื่อสนับสนุนภารกิจในการส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน ผ่านการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ควบคู่ไปกับการขยายพอร์ตฟอลิโอพลังงานสะอาด พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงด้วย
ระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งเอือ้ ประโยชน์ซง่ึ กันและกัน พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง”
ในฐานะผูน้ าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้เข้า ดาเนินธุรกิจครอบคลุม 10 ประเทศ ได้แก่
ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศมองโกเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสร้างการ
เติบโตจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ประกอบด้วย ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหาเชือ้ เพลิง และสายส่ง กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ครอบคลุมโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
เชือ้ เพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยนา้ ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะที่กาลังเร่ง
สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทัง้ การพัฒนาโซลูชนั และขยายการให้บริการที่ตอบโจทย์ลกู ค้ายุคใหม่ อย่างต่อเนื่อง พร้อม
กันนี ้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าขับเคลือ่ นธุรกิจตามแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ สาหรับปี 2564-2568 เพื่อต่อยอดสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter
จากสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ยงั คงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจึงได้เพิ่มช่องทางการ
จองซือ้ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผลู้ งทุนทั่วไปที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถจองซือ้ หุ้ นกูฯ้ ทัง้ 3 รุ่น ผ่านระบบออนไลน์หรือ
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือการจองซือ้ หุน้ กูฯ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเสียงโดยไม่จาเป็ นต้องเดิน ทางไปจองซือ้ หุน้ กูฯ้
ที่สาขา หรือ หน่วยงานขายของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายดังกล่าว นักลงทุนที่สนใจจองซือ้ หุน้ กูฯ้ สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม จากผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยหุ้ น กู้ ทั้ ง 4 แห่ ง ได้ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ วั น นี ้ โดยสามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดได้ ท่ี
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=344146 หรือติดต่อผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้ฯ ทัง้ 4
แห่ง ดังนี ้
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777
- บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงาน
ขาย) โทร. 02-165-5555

ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ
ฝ่ ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
อรสิริ วรยศ
02-694-6923
ornsiri_v@banpu.co.th
ธนัชพร รังสินธุรตั น์
02-694-6713
thanatchaporn_r@banpu.co.th
ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ ในนาม บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ศิริขวัญ มั่นจิตจันทรา
091 772 4049
sirikwani2c@gmail.com
มณีนิล วณิชไพจิตร์
090 945 4050
i2c.comm@gmail.com

