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BANPU เปิดจองหุ้นเพิม่ทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 6-17 ก.ย. พร้อมรับสิทธิ์วอแรนต ์

BANPU-W4 และ BANPU-W5 รองรับการเติบโต ตามกลยุทธ ์Greener & Smarter 
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ พรอ้มเปิด
จองหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ระหว่างวนัที่ 6-17 กนัยายน 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น. (รวมทัง้สิน้ 10 วนั
ท าการ) ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้ โดยผูถื้อหุน้บา้นปทูี่
จะไดร้บัสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุน ตอ้งถือครองหุน้บา้นปกู่อนวนัขึน้เครื่องหมาย XR ในวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 
หรือภายในวนัที่ 13 สิงหาคม 2564 

ทัง้นี ้บา้นปไูดจ้ดัสรรหุน้เพิ่มทุนในอตัราส่วน 3 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้เพิ่มทุน หรือจ านวนไม่เกิน 1,691,527,171 
หุน้ เพื่อเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้  ที่ราคาหุน้ละ 5 บาท พรอ้มรบัสิทธิ์

วอแรนต ์2 รุ่นคือ BANPU-W4 (อายุ 1 ปี) ซึ่งจดัสรรจ านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย และ BANPU-W5 
(อายุ 2 ปี) จดัสรรจ านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ชนิดระบุชื่อผูถื้อและโอนเปลี่ยนมือได้ ในอตัราส่วน 
1 หุน้สามญัเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิของแต่ละรุ่น โดยมีราคาใชส้ิทธิในแต่ละรุ่นที่ 5 บาทต่อ
หุน้ และ 7.5 บาทต่อหุน้ ตามล าดบั 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การเพิ่มทุน
จดทะเบียนบริษัทฯ ในครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อรองรบัการเติบโตแบบกา้วกระโดดตามกลยุทธ์ Greener & 
Smarter เสรมิขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยเพิ่มความแข็งแกรง่และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
ในการขบัเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Banpu Transformation) ผ่านการลงทนุและพฒันาโครงการต่างๆ 
โดยเนน้การลงทุนในสินทรพัยพ์ลงังานที่สะอาดขึน้ และสรา้งกระแสเงินสดไดท้ันที เช่น การลงทุนในกลุ่ม
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ที่มีแผนมุ่งสรา้งประสิทธิภาพสงูสดุ พรอ้มมองหาโอกาสต่อยอดการลงทนุจากแหล่งก๊าซ
ไปยงัธุรกิจกลางน า้ และปลายน า้ อีกทัง้ยงัมุ่งเนน้การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดแห่ง
ใหม่ในประเทศที่มีศกัยภาพการเติบโตสงูอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ยงัเดินหนา้ขยายธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานให้



 

สอดคล้องกับเทรนด์ด้านพลังงานใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศบ้านปูให้ก้าวสู่ความเป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีพลงังานในอนาคต ทัง้หมดนีเ้พื่อใหม้ั่นใจไดว้่าผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียของบา้นปทูุกคน ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อ
หุน้ สงัคม พนกังาน และทกุคนที่เก่ียวขอ้งนัน้ จะไดร้บัผลประโยชน ์และผลตอบแทนที่ยั่งยืนไปดว้ยกนั” 

ปัจจุบัน บา้นปูยังคงเดินหน้าเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation) อย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ 
Greener & Smarter เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเทรนดพ์ลงังานแห่งโลกอนาคต และหลกั ESG บริษัทฯ จึงไดน้ า
กระบวนการ Digital Transformation ซึ่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ควบคู่ไปกับการขยายพอรต์ฟอลิโอพลงังานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนองคก์รใหก้า้วล า้น าหนา้และสรา้งความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ทัง้ยงัน าความรูแ้ละความเชี่ยวชาญจากทรพัยากรบุคคลในแต่ละประเทศ มาปรบัใช้
ในการต่อยอดเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัสินทรพัยต่์างๆ และสรา้งโอกาสการเติบโตธุรกิจใหม่ๆ ดว้ยเปา้หมาย 
EBITDA จากธุรกิจพลงังานที่สะอาดขึน้มากกว่า 50% และเป้าหมายก าลงัการผลิตไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต ์
ภายในปี 2568 

ผูถื้อหุน้บา้นปูที่ไดร้บัสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุน สามารถจองซือ้หุน้ไดท้ี่ส  านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรพัย์     
บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 6 กนัยายน 2564 ถึง วนัที่ 10 กนัยายน 
2564 และ วนัที่ 13 กนัยายน 2564 ถึง วนัที่ 17 กนัยายน 2564 ส  าหรบัผูถื้อหุน้ในต่างจงัหวดั สามารถติดต่อ
บรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ท่านมีบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย ์นอกจากนีย้งัไดเ้พิ่มช่องทางการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ ผ่าน
ร ะบบออน ไลน์  บน เ ว็ บ ไ ซต์  www.bualuang.co.th และสามา รถดู ร ายละ เ อี ยด เพิ่ ม เ ติ ม ได้ที่  
https://www.banpu.com/agm_egm/rights-offering-package/?lang=th  

### 

 
เกี่ยวกับบ้านป ู
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
 

https://www.banpu.com/agm_egm/rights-offering-package/?lang=th


 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสิร ิวรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
รชัชา เดี่ยววานิช  02-694-6613 ratcha_d@banpu.co.th 
 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์                 089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                         
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