ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)
ข้ อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่ างหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากร่ างหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จดั การการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้และ
บริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายหุ้นกู้และร่ างหนังสือชีช้ วนที่บริษทั
ยื่นต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท่ี website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)
“หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมของบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2563 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566” (“หุ้นกู้ครัง้ ที่ 1”)
"หุ้นกู้ไม่ มีประกันของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2563 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้ครัง้ ที่ 2")
(รวมเรียกหุ้นกู้ครัง้ ที่ 1 และ หุ้นกู้ครัง้ ที่ 2 ว่ า "หุ้นกู้")
ภายใต้ โครงการออกตราสารหนี ้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 64,000,000,000 (หกหมื่นสี่พนั ล้ าน) บาท
(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้ มกี ารเปิ ดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-supplement (หากมี))
ของบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้ รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
ออกโดย บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “ปตท.”)
ข้ อมูลที่สาคัญของตราสาร
ประเภทตรำสำร

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนหน่วยทีเ่ สนอขำย

(1) หุ้นกู้ครัง้ ที่ 1 ไม่เกิน
2,000,000 (สองล้ ำน) หน่วย
(2) หุ้นกู้ครัง้ ที่ 2 ไม่เกิน
13,000,000 (สิบสำม
ล้ ำน) หน่วย
หุ้นกู้ทงหมดที
ั้
เ่ สนอขำยมี
จำนวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
15,000,000 (สิบห้ ำล้ ำน) หน่วย

สกุลเงิน

สกุลเงินบำท

มูลค่ำที่ตรำไว้ ต่อหน่วย

1,000 (หนึ่งพัน) บำท

กำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือ

 ไม่มี
 ผู้ค ้ำประกัน/ผู้รับอำวัล
 ตรำสำร  ผู้ออกตรำสำร

มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม

(1) หุ้นกู้ครัง้ ที่ 1 ไม่เกิน
2,000,000,000 (สอง
พันล้ ำน) บำท
(2) หุ้นกู้ครัง้ ที่ 2 ไม่เกิน
13,000,000,000 (หนึ่ง
หมื่นสำมพันล้ ำน) บำท

หุ้ นกู้ ได้ รั บ กำรจั ด อั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ
“AAA(tha)” จั ด อั น ดั บ โด ย บ ริ ษั ท ฟิ ท ช์
เรทติ ง้ ส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เมื่ อ วัน ที่ 14
เมษำยน พ.ศ. 2563 ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้น กู้จะจัด
ให้ มีก ำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถื อของหุ้น กู้
ตลอดอำยุของหุ้นกู้

หุ้นกู้ทงหมดที
ั้
เ่ สนอขำยมีมลู ค่ำ
รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้ ำ
พันล้ ำน) บำท
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
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1,000 (หนึ่งพัน) บำท

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)
ประเภทกำรเสนอขำย

ข้ อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563

 PO
 PP (II*)

ข้ อจำกัดในกำรขำย/โอน
(ถ้ ำมี)

ไม่มี

กำรไถ่ถอนก่อนกำหนด

ไม่มี

 PP (HNW**)
 PP (II&HNW)
* II หมำยถึง ผู้ลงทุนสถำบัน
** HNW หมำยถึง ผู้ลงทุนรำยใหญ่
อัตรำดอกเบี ้ย

 คงที่
(1) หุ้นกู้ครัง้ ที่ 1 มีอตั รำดอกเบี ้ยคงที่
ร้ อยละ 2.25 (สองจุดสองห้ ำ) ต่อปี
(2) หุ้น กู้ ครัง้ ที่ 2 มี อัต รำดอกเบี ย้ คงที่
ร้ อยละ 2.85 (สองจุดแปดห้ ำ) ต่อปี
ในกำรค ำนวณดอกเบี ย้ ส ำหรั บ หุ้ น กู้ ใ ห้ ใ ช้
เกณฑ์ 1 (หนึ่ ง ) ปี มี 365 (สำมร้ อยหกสิ บ
ห้ ำ) วัน (กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจะเป็ นไปตำม
กฎหมำยที่กำหนด) และจะคำนวณดอกเบี ้ย
โดยคิดจำกจำนวนเงินต้ นคงค้ ำงในหุ้นกู้ ทังนี
้ ้
กำรค ำนวณดอกเบี ย้ ในแต่ ล ะงวดจะเริ่ ม
ค ำนวณตั ง้ แต่ (โดยรวมถึ ง ) วัน ออกหุ้ นกู้
(สำหรับดอกเบี ้ยงวดแรก) (ไม่ว่ำผู้ถือหุ้นกู้แต่
ละรำยจะได้ ชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นกู้ในวันใด
ก็ ต ำม) หรื อ วัน ก ำหนดช ำระดอกเบี ย้ ของ
งวดดอกเบี ้ยก่อนหน้ ำนี ้ (สำหรับดอกเบี ้ยงวด
อื่น ๆ นอกจำกงวดแรก) (แล้ วแต่กรณี) จนถึง
(แต่ไม่นบั รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี ้ยของ
งวดดอกเบีย้ นัน้ หรื อวันครบกำหนดไถ่ถอน
(แล้ วแต่กรณี ) หำกผลกำรคำนวณดอกเบีย้
หุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจำนวนทศนิยมมำกกว่ำ
6 (หก) ตำแหน่ง ให้ ปัดทศนิยมให้ เหลือเพียง
6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ ปัดทศนิยมตำแหน่ง
ที่ 6 (หก) ขึ น้ ถ้ ำต ำแหน่ ง ที่ 7 (เจ็ ด ) มี ค่ ำ
มำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 5 (ห้ ำ) นอกนันให้
้ ปัดลง
 ลอยตัว............
 ผสม............

งวดกำรจ่ำยดอกเบี ้ย

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 กำรค ้ำประกัน/หลักประกัน
เดื อ น ใน วั น ที่ 24 ม ก รำ ค ม แ ล ะ 24
กรกฎำคม ของทุกปี ตลอดอำยุของหุ้นกู้

2

ไม่มี

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)
วันที่ชำระดอกเบี ้ยงวด
แรก

วันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2564

อำยุตรำสำร

(1) หุ้นกู้ครัง้ ที่ 1 มีอำยุ 3 (สำม) ปี นับจำก
วันออกหุ้นกู้

ข้ อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
ข้ อกำหนดในกำรดำรง
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน (ถ้ ำมี)

ไม่มี

(2) หุ้นกู้ครัง้ ที่ 2 มีอำยุ 7 (เจ็ด) ปี นับจำก
วันออกหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563

นำยทะเบียนหุ้นกู้

ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด
(มหำชน) หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตั ้ง
โดยชอบให้ ทำหน้ ำทีเ่ ป็ นนำย
ทะเบียนหุ้นกู้แทน

วันที่ครบกำหนดอำยุ

(1) หุ้นกู้ครัง้ ที่ 1: วันที่ 24 กรกฎำคม
พ.ศ. 2566

ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้

(1) ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ
จำกัด (มหำชน)

(2) หุ้นกู้ครัง้ ที่ 2: วันที่ 24 กรกฎำคม
พ.ศ. 2570

(2) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
(มหำชน)*
(3) ธนำคำรกรุงไทย จำกัด
(มหำชน) และ
(4) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด
(มหำชน)**
หมำยเหตุ:
* ซึง่ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์
กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ใน
ฐำนะหน่วยงำนขำยของ
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
(มหำชน)
**ซึง่ รวมถึงบริ ษัทหลักทรัพย์
ไทยพำณิชย์ จำกัด ในฐำนะ
หน่วยงำนขำยของธนำคำร
ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ทัง้ นี ้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
หุ้นกู้มีควำมเกี่ยวข้ องกับผู้ออก
หุ้ น กู้ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ อ ำ จ
ก่ อ ให้ เกิ ด ควำมขั ด แย้ งทำง
ผลประโยชน์ดงั นี ้
1) ธนำคำรกรุ ง ไทย จ ำกั ด
(มหำชน) มี ส ถำนะเป็ น
เจ้ ำหนี ข้ องผู้ ออกหุ้ นกู้
แ ล ะ มี ก รรม ก ำ รแ ล ะ
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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
ผู้ บริ ห ำรร่ ว มกั บ ผู้ ออก
หุ้ น กู้ ดั ง นี ้ ( 1) น ำ ย
ไกรฤทธิ์ อุ ชุ ก ำนนท์ ชั ย
ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำร
ข อ งธ น ำ ค ำ รก รุ งไท ย
จำกัด (มหำชน) และดำรง
ต ำ แ ห น่ ง ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำรและกรรมกำร
อิ ส ระ ข อ ง ผู้ อ อ ก หุ้ น กู้
(2) น ำยวิ ชั ย อั ค รั ช ก ร
ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำร
อิ ส ร ะ แ ล ะ ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำรตรวจสอบของ
ธนำคำรกรุ ง ไทย จ ำกั ด
(ม ห ำ ช น ) แ ล ะ ด ำ รง
ต ำแหน่ ง กรรมกำรอิ ส ระ
และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบของผู้ออกหุ้นกู้
(3) นำยกิ ต ติ พ งษ์ กิ ต ยำ
รั ก ษ์ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง
ก ร ร ม ก ำ ร อิ ส ร ะ ข อ ง
ธนำคำรกรุ ง ไทย จ ำกั ด
(ม ห ำ ช น ) แ ล ะ ด ำ ร ง
ต ำแหน่ ง กรรมกำรอิ ส ระ
และ ประธำนกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
ผู้ออกหุ้นกู้
2) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) มี ส ถำนะเป็ น
เจ้ ำหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้
3) ธน ำ ค ำ รไท ย พ ำณิ ช ย์
จำกัด (มหำชน) มีสถำนะ
เป็ นเจ้ ำหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้

ระยะเวลำกำรเสนอขำย

วั น ที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ส ำหรั บ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิ ธิ
และองค์กรไม่ แสวงหำผลกำไร ซึ่งเป็ นผู้ถื อ
หุ้นกู้เดิมของ ปตท. (ตำมที่นิยำมไว้ ในส่วนที่
2 (ข้ อมูลเกี่ ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ภำยใต้
โครงกำร) ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำร
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ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด
(มหำชน) หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตั ้ง
โดยชอบให้ ทำหน้ ำทีเ่ ป็ นผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้แทน

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)
เสนอขำยหุ้นกู้และร่ำงหนังสือชี ้ชวน (ในแบบ
69-Pricing)) ทีป่ ระสงค์จะซื ้อหุ้นกู้ครัง้ ที่ 2

ข้ อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563

วันที่ 21 – 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 สำหรับ
ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิ ธิ
และองค์กรไม่แสวงหำผลกำไร (ตำมที่นิยำม
ไว้ ในส่วนที่ 2 (ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
หุ้นกู้ภำยใต้ โครงกำร) ของแบบแสดงรำยกำร
ข้ อ มู ล กำรเสนอขำยหุ้ นกู้ และร่ ำ งหนั ง สื อ
ชี ช้ วน (ในแบบ 69-Pricing)) ที่ ป ระสงค์ จ ะ
ซื อ้ หุ้ นกู้ ครั ง้ ที่ 1 และหุ้ นกู้ ครั ง้ ที่ 2 (หำกมี
หุ้น กู้ค รั ง้ ที่ 2 เหลื อ จำกกำรจัด จ ำหน่ ำ ยใน
วันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2563)

ลาดับการได้ รับชาระหนีก้ รณีผ้ อู อกตราสารล้ มละลายหรือเลิกกิจการ

ความเสี่ยงของตราสาร
อายุตราสาร (ปี )

ยาว 15
12

ความเสี่ยงสูง

9
7
3
2
สัน้

คาเตือนที่สาคัญ

X1 = หุ้นกู้อำยุ 3 ปี
X2 = หุ้นกู้อำยุ 7 ปี

1. ผู้ล งทุ น ควรท ำควำมเข้ ำ ใจลัก ษณะของหุ้ นกู้ เงื่ อ นไข
ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงเกี่ ยวกับกำรลงทุนในหุ้นกู้
ก่อนตัดสินใจลงทุน

X2

2. เนื่องจำกตลำดตรำสำรหนี ้ในประเทศไทยมีสภำพคล่อง
ต่ำ กำรขำยหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้
อำจจะได้ รับมูลค่ำเสนอขำยตรำสำรลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นได้
ความเสี่ยงต่า
อันดับความน่ าเชื่อถือ
โดยขึ น้ อยู่กั บ สภำวะและควำมต้ อ งกำรของตลำดใน
AAA AA A BBB non-investment grade unrated
ขณะนั ้น
X1

3. กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่แสดงไว้ นั ้น เป็ น
เพี ยงข้ อ มูลประกอบกำรตัดสิน ใจลงทุนเท่ำนัน้ มิ ใช่สิ่ ง
ชี น้ ำกำรซื อ้ ขำยหุ้ นกู้ ที่ เสนอขำย และไม่ ไ ด้ เป็ นกำร
รับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้
4. หุ้น กู้ ที่ อ อกและเสนอขำยในครั ง้ นี อ้ ำจมี อ ำยุ ข องหุ้ น กู้
และ/หรือ ระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้แตกต่ำงกัน โดยหุ้นกู้
ที่มีอำยุมำกกว่ำจะมีระดับควำมเสี่ยงที่สงู กว่ำ
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ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร
หุ้นกู้ไม่มีลกั ษณะพิเศษและไม่มีควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษ กล่ำวคือ มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยหุ้นกู้ในอัตรำคงที่อย่ำงชัดเจนและ
แน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระคืนเงินต้ นเต็มจำนวนไม่ว่ำกรณีใด ๆ ไม่มีข้อกำหนดในกำรแปลงสภำพหุ้นกู้เป็ นหุ้นหรื อทรัพย์สินอื่น และไม่มี
เหตุกำรณ์หรื อเงื่อนไขที่อนุญำตให้ มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ำยในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หำก
วันกำหนดชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำกำร ให้ เลื่อนเป็ นวันทำกำรถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำต้ องจ่ำยเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับกำร
เลื่อนวันชำระเงิน เว้ นแต่ในกรณีดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ำย ซึ่งจะต้ องนำจำนวนวันทัง้ หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี ้ยที่ เลื่อน
ออกไปมำรวมคำนวณดอกเบี ้ยด้ วย รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้นกู้และร่ ำงหนังสือชีช้ วน (ในแบบ 69Pricing) ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ภายใต้ โครงการ
ข้ อกำหนดสิท ธิสำหรับ หุ้น กู้และตัวอย่ำงข้ อกำหนดสิท ธิ และหน้ ำที่ ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น กู้ ของสำนักงำน ก.ล.ต. มี ควำมแตกต่ำงใน
สำระสำคัญตำมที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 7 สรุปข้ อแตกต่ำงที่สำคัญระหว่ำงข้ อกำหนดสิทธิ ตวั อย่ำงกับข้ อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของแบบแสดง
รำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้และร่ำงหนังสือชี ้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO)
ความเสี่ยงทั่วไป
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้
กำรลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท. ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ยงอันอำจจะเกิดขึ ้นได้ กับ ปตท. ซึ่งหำกเกิดขึ ้นอำจมีผลกระทบต่อผลกำร
ดำเนินงำน และ/หรื อ ฐำนะกำรเงินของบริ ษัท ทำให้ ไม่เป็ นไปตำมที่ควรจะเป็ นในสถำนกำรณ์ปกติ และ/หรื อ อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ ปตท. ทัง้ นี ้ ปตท. วิเครำะห์สภำพแวดล้ อมทัง้ จำกภำยในและภำยนอก รวมถึงแนวโน้ มทัง้ ด้ ำน
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เทคโนโลยี อุตสำหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกำหนดปั จจัยควำมเสี่ยงระดับองค์กร โดยปั จจัยควำมเสี่ยง
หลักๆ ดังกล่ำวสำมำรถจำแนกได้ ดงั นี ้
1.

ควำมเสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์
1.1. ควำมเสี่ยงจำกทิศทำงกลยุทธ์ธุรกิจ
1.2. ควำมเสี่ยงจำกปริมำณกำรผลิตก๊ ำซธรรมชำติลดลงและควำมต่อเนื่องในกำรผลิตก๊ ำซธรรมชำติ
1.3. ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรลงทุน
1.4. ควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรเติบโตทำงธุรกิจ
1.5. ควำมเสี่ยงด้ ำนชื่อเสียงองค์กร

2.

ควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบตั ิกำร
2.1. ควำมเสี่ยงจำกรำคำและปริมำณกำรขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิ โตรเคมีทเี่ ปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยั ยะสำคัญ
2.2. ควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำย กฎหมำย ข้ อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
2.3. ควำมเสี่ยงจำกกำรหยุดชะงักของกำรผลิตและกำรดำเนินธุรกิจ
2.4. ควำมเสี่ยงจำกควำมมัน่ คงปลอดภัยทำงไซเบอร์

3.

ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
3.1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำเงินบำท
3.2. ควำมเสี่ยงจำกกำรให้ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท.
3.3. ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำเงินทุน

4. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้
5. ควำมเสี่ยงเนื่องมำจำกผลกระทบของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) และสงครำมรำคำน ้ำมัน
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รำยละเอียดตำมที่ปรำกฎในข้ อ 3. ปั จจัยควำมเสี่ยง ของส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้
และร่ำงหนังสือชี ้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO)
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้
ก.
ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ผู้ถือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้ รับชำระดอกเบี ้ย หรื อเงินต้ น ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็ นไปตำมที่
คำดหมำย หรื อทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี ้ ดังนัน้ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ ออกหุ้นกู้จำกข้ อมูลที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้นกู้และร่ ำงหนังสือชีช้ วน ในกำร
ประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสำมำรถดูกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ที่จัดทำโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถื อ
ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ ถ้ ำกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่ำควำมเสี่ยงของหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้สงู กว่ำ หุ้นกู้ที่มีอนั ดับ
ควำมน่ำเชื่อถือที่สงู กว่ำ ซึง่ ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับควรจะสูงกว่ำเพื่อชดเชยควำมเสี่ยงที่สงู ของหุ้นกู้หรื อของผู้ออกหุ้นกู้ดงั กล่ำว ผู้ลงทุนควร
ติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ได้ จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ หรื อสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
ข.
ความเสี่ยงด้ านราคาของหุ้นกู้ (Price Risk)
รำคำตลำดของหุ้นกู้นนั ้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับปั จจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ระดับอัตรำดอกเบี ้ยในตลำดกำรเงิน
นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตรำเงินเฟ้ อ อำยุของหุ้นกู้หรื ออุปสงค์ส่วนเกินหรื อส่วนขำดของหุ้นกู้ ดังนัน้
ผู้ถือหุ้นกู้อำจได้ รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำหุ้นกู้
ค.
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องของหุ้นกู้ (Liquidity Risk)
ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ในตลำดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ทนั ทีในรำคำที่ต้องกำร เนื่องจำกกำรซื ้อขำยเปลี่ยนมือ
ของหุ้นกู้ในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ นำหุ้นกู้ไปซื ้อขำยในตลำดตรำสำรหนี ้ (BEX) หรื อตลำดรองใด ๆ อย่ำงไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้
สำมำรถซื ้อขำยหุ้นกู้ในตลำดรองได้ กบั ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่มีใบอนุญำตค้ ำหลักทรัพย์อนั เป็ นตรำสำรแห่งหนี ้
ง.
ความเสี่ยงจากการไม่ ระบุข้อกาหนดด้ านการเงินที่ต้องดารง (Financial Covenants)
เนื่องจำกในข้ อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ไม่ได้ ระบุข้อกำหนดด้ ำนกำรเงินที่ต้องดำรง (Debt Covenant Ratio) เป็ นหน้ ำที่งดเว้ นกำรกระทำ
ของผู้ออกหุ้นกู้ เป็ นผลให้ ปตท. สำมำรถดำเนินกำรก่อหนี ้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัด อย่ำงไรก็ตำม เพื่อรักษำระดับของโครงสร้ ำงเงินทุนให้ มีควำม
แข็งแกร่งเทียบเคียงได้ กบั บริษทั ชันน
้ ำในธุรกิจเดียวกัน และมีวินยั ทำงกำรเงิน ปตท. ได้ มีกำรกำหนดนโยบำยด้ ำนกำรบริหำรกำรเงิน โดยกำหนด
เป้ำหมำยอัตรำส่วนทำงกำรเงินเพื่อรักษำระดับโครงสร้ ำงเงินทุน ประกอบด้ วย 1) อัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิต่อส่วนของทุน (Net debt to Equity) ไม่
มำกกว่ำ 1 เท่ำ และ 2) อัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ำย ภำษี เงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (Net debt to EBITDA) ไม่
มำกกว่ำ 2 เท่ำ อีกทัง้ ปตท. ยังให้ ควำมสำคัญกับกำรรักษำระดั บอัตรำส่วนทำงกำรเงินสำคัญอื่นที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือของ ปตท. อีกด้ วย
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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
ข้ อมูลผู้ออกตราสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปตท. เป็ นบริษัทพลังงำนแห่งชำติที่ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญำกำรดำเนินธุรกิจของ ปตท. จะมุ่งสร้ ำง
ควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจ และกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อมควบคู่กับกำรสร้ ำงสังคมไทยให้ เข้ มแข็ง เพื่อเป็ นพลังที่ยั่งยืนในกำ ร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอยู่ค่สู งั คมไทยตลอดไป กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็ นกำรลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั ้งแต่ต้นน ้ำจนถึงปลำยน ้ำโดย
มุ่งเน้ นกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คงทำงพลังงำนและควำมมัง่ คั่งให้ กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำรประกอบธุรกิจ
ของปตท. จะประกอบด้ วยธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินงำนเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่ำนบริ ษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งสำมำรถสรุปภำพรวมกำรประกอบธุรกิจได้
ดังนี ้
1.

กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขันต้
้ นและก๊ ำซธรรมชำติ
1.1

1.2

2.

ธุรกิจต้ นน ้ำที่ ปตท. ดำเนินกำรเอง
-

กำรจัดหำก๊ ำซธรรมชำติ

-

กำรจัดจำหน่ำยก๊ ำซธรรมชำติ

ธุรกิจต้ นน ้ำที่ลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท.
-

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจก๊ ำซธรรมชำติ

-

ธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม

-

ธุรกิจกำรลงทุนต่ำงประเทศ (ต้ นน ้ำ)

กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขันปลำย
้
2.1

ธุรกิจปลำยน ้ำที่ ปตท. ดำเนินกำรเอง
-

2.2

หน่วยธุรกิจกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ (International Trading Business Unit)

ธุรกิจปลำยน ้ำที่ลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท.
-

หน่วยธุรกิจน ้ำมันและกำรค้ ำปลีก ปิ โตรเคมีและกำรกลัน่

-

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ

3.

กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม

4.

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น ศูนย์บริหำรเงิน
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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้มีวตั ถุประสงค์ในกำรนำเงินที่ได้ รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ครัง้ ที่ 1 ซึง่ เป็ นจำนวนประมำณ 2,000,000,000 (สองพันล้ ำน)
บำท และหุ้นกู้ครัง้ ที่ 2 ซึง่ เป็ นจำนวนประมำณ 13,000,000,000 (หนึ่งหมื่นสำมพันล้ ำน) บำท รวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้นประมำณ
15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้ ำพันล้ ำน) บำท ไปใช้ ดงั นี ้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. กรณีอื่น ๆ

2,000,000,000
(สองพันล้ ำน) บำท

ภำยในเดือน
กรกฎำคม พ.ศ.
2565

2. กรณีอนื่ ๆ

13,000,000,000 ภำยในเดือน
(ห นึ่ ง ห มื่ น ส ำ ม ธันวำคม พ.ศ.
พันล้ ำน) บำท
2563

รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินทังหมดที
้
่ได้ จำกกำรออกและเสนอขำย
หุ้นกู้ครัง้ ที่ 1 หลังจำกหักค่ำใช้ จ่ำยไปใช้ ในโครงกำรที่
เกี่ยวข้ องกับกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ซึง่ รวมถึงกำรลงทุน
และ/หรื อ กำรชำระคืนเงินทุนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ จำ่ ยไปสำหรับ
โครงกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (Refinance)
ซึง่ ได้ แก่ โครงกำรปลูกป่ ำ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ
โครงกำรรักษำป่ ำระยะยำว และศูนย์เรี ยนรู้ของสถำบันปลูก
ป่ ำและระบบนิเวศ ปตท.) เป็ นต้ น
ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้ รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ครัง้ ที่ 2 เพื่อไปใช้ ในกำรลงทุน และ/หรื อ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนทัว่ ไป (Working capital) และ/หรื อ เพื่อทดแทน
หนี ้ที่ครบกำหนดชำระ
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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 2 ปี และตัง้ แต่ ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่ าสุด
หรือเท่ าที่มีผลการดาเนินงานจริง
หน่วย: ล้ ำนบำท (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)
สาหรับปี สิน้ สุดหรือ
สาหรับปี สิน้ สุดหรือ สาหรับงวด 3 เดือน
ข้ อมูล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สิน้ สุดหรือ ณ วันที่
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
31 มีนาคม พ.ศ. 2563
สินทรัพย์รวม

2,353,682.33

2,484,438.68

2,499,665.55

หนี ้สินรวม

1,036,116.72

1,183,399.06

1,222,702.20

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,317,565.61

1,301,039.62

1,276,963.35

รำยได้ รวม1

2,367,958.54

2,261,039.45

484,243.17

ค่ำใช้ จำ่ ยรวม2

2,121,310.85

2,077,987.50

491,146.03

165,373.55

122,091.60

(14,005.88)

0.31

1.14

1.57

11.18

12.97

8.97

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน (debt
service coverage ratio : DSCR) (เท่ำ)4

3.96

3.00

2.66

อัตรำหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E
ratio) (เท่ำ)

0.79

0.91

0.96

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (current ratio) (เท่ำ)

2.10

1.89

1.84

0

0

0

อัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยที่ครบกำหนดภำยใน 1 ปี ต่อ
หนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยทังหมด
้
(เท่ำ)

0.16

0.15

0.13

อัตรำส่วนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อหนี ้สินรวม (เท่ำ)

0.17

0.20

0.19

กำไรสุทธิ
อัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (net debt to EBITDA
ratio) (เท่ำ)
อั ต รำส่ ว นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี ย้ (interest
coverage ratio : ICR) (เท่ำ)3

อัตรำส่วนตัว๋ เงินจ่ำยต่อหนี ้สินทีม่ ีภำระดอกเบี ้ย (BE size to
interest bearing debt ratio) (เท่ำ)

หมำยเหตุ :
(1) รำยได้ รวม ประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริ กำร รำยได้ อื่น กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ส่วนแบ่งกำไรจำก
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำและบริษัทร่วม
(2) ค่ำใช้ จ่ำยรวม ประกอบด้ วย ต้ นทุนขำยและกำรให้ บริ กำร ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร ค่ำภำคหลวงและ
ค่ำตอบแทนสำหรับปิ โตรเลียม
(3) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ย คำนวณจำก กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน บวก ภำษี จ่ำยจำกกำรด่ำเนินงำน หำร เงินสด
จ่ำยต้ นทุนทำงกำรเงิน
(4) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน คำนวณจำก กำไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย หำร (หนี ้สินระยะ
สั ้นที่มีภำระดอกเบี ้ย บวก หนี ้สินระยะยำวที่มีภำระดอกเบี ้ยที่ครบกำหนดภำยใน 1 ปี )
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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี ้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563

ประวัติการผิดนัดชาระหนีด้ อกเบีย้ หรือเงินต้ นของตราสารหนี ้ หรือผิดนัดชาระหนีเ้ งินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี
 ไม่มี

 มี
ข้ อมูลผู้ตดิ ต่ อ

1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี ้ชวนได้ ที่
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : 02-296-3999
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2208-4631 ถึง 4639
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ :

0-2888-8888 กด 819

และทีบ่ ริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะหน่วยงำนขำยของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2696-0000 หรื อ 0-2796-0000
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ :

0-2777-6784

และทีบ่ ริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด ในฐำนะหน่วยงำนขำยของธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) เฉพำะสำหรับกำรจอง กำร
จำหน่ำย และกำรจัดสรรหุ้นกู้ครัง้ ที่ 1 เท่ำนัน้
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่ 19 อำคำร 3 ชัน้ 2, 20-21 ไทยพำณิชย์ ปำร์ค พลำซ่ำ ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
10900
โทรศัพท์ :

0-2949-1999

2. หำกผู้ลงทุนมีข้อร้ องเรี ยน สำมำรถติดต่อได้ ที่
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 555 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ :

0-2537-2000

Website :

https://www.pttplc.com
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