
 

 

 
บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+/Stable 

ผลตอบแทน [3.10 – 4.10]% ต่อปี ผา่น 4 สถาบันการเงนิช้ันน า 
คาดว่าเปิดให้ผู้ลงทุนท่ัวไปจองซือ้ระหว่างวันที ่2-3 และ 7 มีนาคม 2566 นี ้

 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ผูน้ าดา้นพลงังานทีห่ลากหลายในระดบันานาชาติ เตรียมออกและเสนอขายหุน้กูใ้หก้บัผูล้งทุน
ทั่วไปและผูล้งทนุสถาบนั (Public Offering) จ านวน 3 รุ่น ผ่านสถาบนัการเงนิชัน้น า 4 แห่ง โดยหุน้กูด้งักล่าวไดร้บัการจดัอนัดบั
เครดิตจากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ระดับ A+ แนวโนม้ “คงที่” สะท้อนถึงความเป็นผูน้ าของบริษัทใน
อุตสาหกรรมพลงังานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนการมีกระแสเงินสดที่ค่อนขา้งแน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึง
ความกา้วหนา้ของการเปลีย่นผ่านธุรกิจไปสู่การเป็นผูผ้ลิตพลงังานทีส่ะอาดยิ่งขึน้ภายใตก้ลยทุธ์ “Greener & Smarter” 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “บา้นปไูดย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.)  เรียบรอ้ยแลว้ โดยหุน้กูท้ี่จะเสนอขายใหก้ับผู้ลงทุนทั่วไปมี
จ านวน 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี อตัราผลตอบแทนระหว่าง [3.10-3.30]%  รุ่นอายุ 7 ปี อตัราผลตอบแทนระหว่าง [3.60-3.80]%    
และรุ่นอายุ 10 ปี อตัราผลตอบแทนระหว่าง [3.90-4.10]% โดยบริษัทฯ จะแจง้อตัราดอกเบีย้ที่แน่นอนใหท้ราบอีกครัง้ ทัง้นี ้
คาดว่าจะเสนอขายระหวา่งวนัท่ี 2-3 และ 7 มีนาคม 2566 ผ่าน 4 สถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ผ่าน
ช่องทางสาขา ระบบออนไลน ์และแอปพลิเคชนับนโทรศพัทม์ือถือ” 

 “บรษิัทฯ เป็นผูน้  าในอตุสาหกรรมพลงังานในระดบัภมูิภาค มีศกัยภาพในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างยั่งยืนดว้ย
กลยุทธ์ Greener & Smarter จึงมั่นใจว่าการเสนอขายหุน้กู้ในครัง้นีจ้ะไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดีจากนักลงทุนเหมือนเช่น 
ทกุครัง้ที่ผ่านมา และเชื่อว่า หุน้กูบ้า้นปจูะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส าหรบัผูล้งทนุตอ้งการลงทนุในกิจการที่มีความมั่นคง และ
ตอ้งการกระจายการลงทนุในสินทรพัยท์ี่ใหผ้ลตอบแทนที่น่าพอใจภายใตค้วามเส่ียงที่ยอมรบัได”้ นางสมฤดีกล่าวเสรมิ  

ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในไตรมาส 3 ปี 2565 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทัง้จากความตอ้งการพลงังานท่ีขยายตวั
และแนวโนม้ราคาพลงังานท่ีปรบัตวัสงูขึน้ ตลอดจนการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขยายพอรต์ธุรกิจพลงังานที่สะอาดมากขึน้และ
เทคโนโลยีพลังงานตามกลยุทธ์ Greener & Smarter รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ New S-Curve ทั้งที่เก่ียวเนื่องและนอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมพลงังาน และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัเทคโนโลยี (Tech Enabler) โดยล่าสดุ บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากัด ไดล้งนามใน
สัญญาซือ้ขายหุน้เพื่อการลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 25 ในบริษัท อัลโตเ้ทค โกลบอล จ ากัด ซึ่งเป็นผูพ้ัฒนาแพลตฟอรม์ IoT 
ส าหรบัจัดการระบบการใชพ้ลังงานในอาคารและโรงแรม เพื่อต่อยอดโซลูชนัเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และลงทุนในกองทุน 
Smart City Fund II ของ Eurazeo ที่มุ่งเนน้การพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ และเทคโนโลยีส าหรับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าด าเนินการภายใตห้ลัก ESG ที่ยึดถืออย่างแข็งขันมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ไดร้ับรางวัล Sustainability 



 

 

Awards of Honor จากเวที SET Awards ประจ าปี 2565 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยรางวลั
ดงักล่าวไดม้อบใหก้บัองคก์รตน้แบบดา้นความยั่งยืนในระดบัยอดเยี่ยมต่อเนื่องตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป และไดร้บัคดัเลือกเป็นหนึ่งใน
รายชื่อหุน้ยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) หรือ THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่นกนั นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังไดร้บัคัดเลือกใหเ้ป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส ์หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 
ระดบัโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อีกทัง้ไดร้บัคะแนนประเมินประสิทธิผลการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืนสงูสดุ
ใน 3 มิติ ทัง้ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ สะทอ้นภาพการด าเนินธุรกิจตามหลกั ESG และตอกย า้ความมุ่งมั่น
ของบรษิัทฯ ในการส่งมอบ “อนาคตพลงังานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)” 

ในปี 2566 นี้ บ้านปูยังคงมุ่งน าเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่ดีที่สุด  ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปู (Banpu 
Ecosystem) ให้แข็งแกร่ง และขยายการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อคงความเป็นผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับ
นานาชาติ โดยเดินหน้าเร่งกระบวนการเปล่ียนผ่านองคก์ร  (Banpu Transformation) ภายใตก้ลยุทธ์ Greener & Smarter 
ประกอบดว้ย 2 มิติหลกั คือ 1) การเพิ่มสดัส่วนพอรต์ฟอลิโอพลงังานท่ีสะอาดขึน้ และเทคโนโลยีพลงังาน และ 2) การเดินหนา้
ขบัเคล่ือนการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานภายใน
องคก์ร รวมทัง้น าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มมาปรบัใชใ้นทกุกระบวนการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี ้บา้นปูยงัเสรมิแกรง่
กลยุทธด์ว้ยแนวความคิดหลกัในการท างาน 3A คือ Augmentation การต่อยอดเพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจ  Acceleration การ
เร่งการเติบโตและขยายธุรกิจใหเ้ร็วขึน้ และ Antifragile ความสามารถในการรบัมือกับความเปล่ียนแปลงไดท้นัท่วงที  ความ
พรอ้มในการป้องกนัความเส่ียง และความสามารถในการหาโอกาสจากความเส่ียงที่เกิดขึน้ ทกุการขบัเคล่ือนของบา้นป ูมุ่งหวงั
ใหผู้ค้นมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ เขา้ถึงโซลชูนัพลงังานท่ีดีที่สดุ เพื่อสรา้งคณุค่าที่ยั่งยืนแก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุกลุ่ม 

ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูและร่างหนงัสือชีช้วนต่อส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไปที่สนใจจองซือ้หุน้กูบ้า้นป ูสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบนั
การเงินทัง้ 4 แห่ง ดงันี ้

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333 หรือจองซือ้ทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking 
- ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซือ้ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ไดอ้ีก 1 ช่องทาง) 
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร.1428 กด #4 
- ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-626-7777 (โดยบคุคลธรรมดาสามารถจองซือ้ทางออนไลนผ่์านแอปพลิเคชนั 
- CIMB Thai Digital Banking ไดอ้ีก 1 ช่องทาง) 
 
เก่ียวกับบ้านป ู
บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน  
กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน ในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา และ
เวียดนาม 
 

http://www.sec.or.th/


 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ดวงกมล สาลีรตัน ์      061-446-6698 duangkamol_s@banpu.co.th 
ธิตาวลัย ์วงศส์กลุไพศาล 062-525-6554 titawan_v@banpu.co.th 
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