
 

 
บ้านปู ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุน  

ปิดการขายหุน้กู้ มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท  
 
กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2564  : บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ผูน้  าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ประสบ
ความส าเร็จในการเสนอขายหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้จ านวนรวม 4 รุ่น 
โดยรุ่นอาย ุ5 ปี 7 ปี และ 10 ปี อตัราดอกเบีย้หุน้กู ้2.90% ต่อปี 3.30% ต่อปี และ 3.80% ต่อปี ตามล าดบั เสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ลงทุนทั่วไป และรุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ 1.58% เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบันและผูล้งทุนรายใหญ่ ในระหว่างวนัที่          
30 กรกฎาคมและ 2-3 สงิหาคมทีผ่่านมา ผลปรากฏว่า ผูล้งทนุใหค้วามสนใจจองซือ้เกินกว่าจ านวนทีบ่ริษัทวางแผนทีจ่ะเสนอ
ขายในตอนแรกถึง 4 เท่า บริษัทฯ จึงตดัสนิใจเพิ่มมูลค่าหุน้กูท้ีเ่สนอขายเพือ่รองรบัความตอ้งการจากนกัลงทนุ ขณะทีผู่จ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายเผยว่า ตลาดยงัมีความตอ้งการลงทุนในหุน้กูท้ีใ่หผ้ลตอบแทนทีน่่าพอใจ โดยเฉพาะหุน้กูท้ีอ่อกและเสนอขาย
โดยบริษัททีม่ีความมั่นคง ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม และมีการบริหารงาน
ตามหลกับรรษัทภิบาล ซึ่งหุน้กูฯ้ “บา้นป”ู  สามารถตอบโจทย์การลงทนุไดเ้ป็นอย่างดี 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บริษัทฯ 
ขอขอบคุณผูล้งทุนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผูล้งทุนทั่วไป ผูล้งทุนสถาบนั และผูล้งทุนรายใหญ่ รวมถึงผูล้งทุนสหกรณท์ี่สนใจจอง
ซือ้หุน้กูฯ้ ของบรษิัทฯ เกินกว่าจ านวนที่บรษิัทฯ วางแผนท่ีจะเสนอขายในตอนแรกถึง 4 เท่า ท าใหบ้รษิัทฯ ตดัสินใจเพิ่มจ านวน
หุน้กูฯ้ ที่เสนอขายเป็นมลูค่ารวม 16,000 ลา้นบาท เพื่อรองรบัความตอ้งการจากนกัลงทุน ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมั่นใจของ
ผูล้งทุนที่มีต่อการด าเนินธุรกิจของบา้นป ูในฐานะผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ (International Versatile 
Energy Provider) เพื่อต่อยอดสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืน ดว้ยกลยทุธ ์Greener & Smarter โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
ชมุชน เศรษฐกิจ และสงัคม ควบคู่ไปกบัการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

ทัง้นี ้บา้นปไูดเ้สนอขายหุน้กูแ้ก่ผูล้งทุนทั่วไป จ านวน 3 รุ่น ไดแ้ก่ รุ่นอายุ 5 ปี อตัราดอกเบีย้ 2.90% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อตัรา
ดอกเบีย้ 3.30% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อตัราดอกเบีย้ 3.80% ต่อปี และเสนอขายใหก้ับผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
จ านวน 1 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ 1.58% ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทุก 6 เดือน โดยหุน้กูฯ้ ดังกล่าวไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อจากบริษัท ทริส เรทติง้ จ ากัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ 
“คงที่ ”  และได้เสนอขายผ่านผู้จัดการการ จัดจ าหน่ ายหุ้นกู้ฯ  4 แห่ ง  ประกอบด้วย  ธนาคารก รุง เทพ จ ากัด 
(มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทหลกัทรพัยเ์กียรตินาคินภทัร 
จ ากัด (มหาชน) โดยการจองซือ้ผ่านสาขาและระบบออนไลน ์หรือแอปพลิเคชนับนโทรศพัทม์ือถือ ซึ่งสามารถปิดการขายและ
ประสบความส าเรจ็อย่างน่าพอใจ 

 



 

 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู้ฯบา้นป ู ระบุว่า ส าหรบัสถานการณก์ารลงทุนในปัจจุบนั ผูล้งทุนยงัตอ้งการลงทุนในหุ้นกูท้ี่ให้
ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และออกโดยบรษิัทท่ีมีความมั่นคง โดย บมจ.บา้นป ูเป็นบรษิัทที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมถึงเป็นผูน้  า
ในกลุ่มอุตสาหกรรม และเป็นผู้น าในการเปล่ียนผ่านธุรกิจพลังงานเพื่อความยั่งยืน ที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต 
สะท้อนได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ ซึ่งช่วยตอกย า้ความแข็งแกร่งของหุ้นกู้ฯ บ้านปู ท าให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทนุ ซึ่งแผนการขบัเคลื่อนธุรกิจ 5 ปี ฉบบัใหม่ ส าหรบัปี 2564-
2568 ของบา้นป ูยงัเป็นอีกหนึ่งปัจจยัส าคญัที่ช่วยตอกย า้ความเชื่อมั่นและสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูล้งทุนในการตดัสินใจเขา้
มารว่มต่อยอดสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษิัทฯ ดว้ยกลยทุธ ์Greener & Smarter เพื่อส่งมอบอนาคตพลงังานเพื่อความ
ยั่งยืน  
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
อรสิริ วรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
ธนชัพร รงัสินธุรตัน ์  02-694-6784 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 
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