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ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชีช้วน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุป 

เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากร่างหนังสือชีช้วนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้และ

บริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชีช้วนที่บริษัท

ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) 

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้") 

ภายใต้โครงการออกตราสารหนี ้(MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงนิ 170,000,000,000 (หน่ึงแสนเจด็หมื่นล้าน) บาท  

(ซึ่งรวมถงึการเพิ่มวงเงนิการเสนอขาย ตามที่จะได้มกีารเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี))  

ของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

ออกโดย บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้ ” หรือ “ปตท.”) 

ข้อมูลที่ส าคัญของตราสาร 

ประเภทตรำสำร หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ  
ไมม่ีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จ ำนวนหนว่ยทีเ่สนอขำย ไมเ่กิน 20,000,000 (ยี่สบิล้ำน) 
หนว่ย 

สกลุเงิน สกลุเงินบำท มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย 1,000 (หนึง่พนั) บำท 

กำรจดัอนัดบัควำม
นำ่เช่ือถือ 

 ไมม่ี  ผู้ค ำ้ประกนั/ผู้ รับอำวลั
 หุ้นกู้   ผู้ออกหุ้นกู้   

 

หุ้ นกู้ ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ 
“AAA(tha)” จัดอัน ดับ โดย  บ ริษั ท  ฟิ ท ช์ 
เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เมื่อวันที่ 11 
เมษำยน พ.ศ. 2565 ทัง้นี ้ผู้ ออกหุ้นกู้ จะจัด
ให้มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้
ตลอดอำยขุองหุ้นกู้  

มลูคำ่กำรเสนอขำยรวม ไมเ่กิน 20,000,000,000 (สอง
หมื่นล้ำน) บำท 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย 1,000 (หนึง่พนั) บำท 

ประเภทกำรเสนอขำย  PO 

 PP (II*) 

 PP (HNW**) 

 PP (II&HNW) 

* II หมำยถึง ผู้ลงทนุสถำบนั 

** HNW หมำยถงึ ผู้ลงทนุรำยใหญ่ 

ข้อจ ำกดัในกำรขำย/โอน  
(ถ้ำมี) 

ไมม่ี 

อตัรำดอกเบีย้  คงที ่ 
ร้อยละ 3.25 (สำมจดุสองห้ำ) ตอ่ปี 

ในกำรค ำนวณดอกเบีย้ส ำหรับหุ้ นกู้ ให้ใช้
เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สำมร้อยหกสิบ
ห้ำ) วนั (กำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยจะเป็นไปตำม

กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด ไมม่ี 
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กฎหมำยที่ก ำหนด) และจะค ำนวณดอกเบีย้
โดยคิดจำกจ ำนวนเงินต้นคงค้ำงในหุ้นกู้  ทัง้นี ้
กำรค ำนวณดอกเบีย้ในแต่ละงวดจะเร่ิม
ค ำนวณตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้ นกู้  
(ส ำหรับดอกเบีย้งวดแรก) (ไม่ว่ำผู้ ถือหุ้ นกู้  
แตล่ะรำยจะได้ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นกู้ ในวนั
ใดก็ตำม) หรือ วนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ของ
งวดดอกเบีย้ก่อนหน้ำนี ้(ส ำหรับดอกเบีย้งวด
อื่น ๆ นอกจำกงวดแรก) (แล้วแตก่รณี) จนถึง 
(แต่ไม่นบัรวม) วนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ของ
งวดดอกเบีย้นัน้ หรือวนัครบก ำหนดไถ่ถอน 
(แล้วแต่กรณี) หำกผลกำรค ำนวณดอกเบีย้
หุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจ ำนวนทศนิยมมำกกว่ำ 
6 (หก) ต ำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 
6 (หก) ต ำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมต ำแหน่ง
ที่  6 (หก) ขึน้ ถ้ำต ำแหน่งที่  7 (เจ็ด) มีค่ำ
มำกกวำ่หรือเทำ่กบั 5 (ห้ำ) นอกนัน้ให้ปัดลง 

 ลอยตวั............ 

 ผสม............ 

งวดกำรจ่ำยดอกเบีย้ ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบีย้ของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 
เดื อน  ในวันที่  27 พฤษภำคม  และ  27 
พฤศจิกำยน ของทกุปี ตลอดอำยขุองหุ้นกู้  

กำรค ำ้ประกนั/หลกัประกนั ไมม่ี 

วนัท่ีช ำระดอกเบีย้งวด
แรก 

วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 ข้อก ำหนดในกำรด ำรง
อตัรำสว่นทำงกำรเงิน (ถ้ำม)ี 

ไมม่ี 

อำยหุุ้นกู้  7 (เจ็ด) ปี นบัจำกวนัออกหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้ วนัท่ี 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

นำยทะเบยีนหุ้นกู้  ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั 
(มหำชน) หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้
โดยชอบให้ท ำหน้ำทีเ่ป็น 
นำยทะเบยีนหุ้นกู้แทน 

วนัท่ีครบก ำหนดอำย ุ วนัท่ี 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2572 

 

 

 

ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหุ้นกู้  (1) ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
จ ำกดั (มหำชน)  

(2) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) 

(3) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั 
(มหำชน)  

(4) ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั
(มหำชน)* และ 

(5) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั 
(มหำชน)** 
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หมำยเหต:ุ 

* ซึง่รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ 
กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ใน
ฐำนะหนว่ยงำนขำยของ
ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) เฉพำะส ำหรับกำร
จอง กำรจ ำหนำ่ย และกำร
จดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุ
ประชำชนทัว่ไป และ ผู้ลงทนุ
กลุม่มลูนิธิ และองค์กรไม่
แสวงหำผลก ำไร ตำมข้อ 3.1.2
ของสว่นท่ี 2 (ข้อมลูเก่ียวกบั
กำรเสนอขำยหุ้นกู้ภำยใต้
โครงกำร) ของแบบแสดง
รำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำย 
หุ้นกู้และร่ำงหนงัสอืชีช้วน (ใน
แบบ 69-Pricing) (วนัท่ีเปิดรับ
จองซือ้ระหวำ่งวนัท่ี 24-26 
พฤษภำคม 2565) เทำ่นัน้ 

**ซึง่รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ 
ไทยพำณิชย์ จ ำกดั ในฐำนะ
หนว่ยงำนขำยของธนำคำร 
ไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
เฉพำะส ำหรับกำรจอง กำร
จ ำหนำ่ย และกำรจดัสรรหุ้นกู้
ให้แก่ผู้ลงทนุประชำชนทัว่ไป 
และ ผู้ลงทนุกลุม่มลูนิธิ และ
องค์กรไมแ่สวงหำผลก ำไร 
ตำมข้อ 3.1.2 ของสว่นท่ี 2 
(ข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำย
หุ้นกู้ภำยใต้โครงกำร) ของแบบ
แสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอ
ขำยหุ้นกู้และร่ำงหนงัสอืชีช้วน 
(ในแบบ 69-Pricing) (วนัท่ี
เปิดรับจองซือ้ระหวำ่งวนัท่ี 24-
26 พฤษภำคม 2565) เทำ่นัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ย
หุ้นกู้มีควำมเก่ียวข้องกบัผู้ออก
หุ้นกู้ ในลกัษณะที่อำจ
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ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ดงันี ้

  (1) ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินกู้ยืมกบั
ธนำคำร กรุงศรีอยธุยำ 
จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั 
(มหำชน) ธนำคำรกสกิรไทย 
จ ำกดั (มหำชน) และ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั 
(มหำชน) ฉะนัน้ ธนำคำร
กรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั 
(มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั 
(มหำชน) ธนำคำรกสกิรไทย 
จ ำกดั (มหำชน) และ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั 
(มหำชน) จึงมีสถำนะเป็น
เจ้ำหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้ ด้วย 
และ 

  (2) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั 
(มหำชน) มกีรรมกำร
ร่วมกนักบัผู้ออกหุ้นกู้  
จ ำนวน 2 ทำ่น 
รำยละเอียดเพิม่เตมิตำมที่
แสดงไว้ในสว่นที่ 2 ข้อมลู
เก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นกู้
ภำยใต้โครงกำร ข้อ 3.2 
ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ย
หุ้นกู้  

ระยะเวลำกำรเสนอขำย วนัท่ี 19 - 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ส ำหรับ
ผู้ ลงทุนประชำชนทั่วไป ผู้ ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ 
และองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร ซึ่ ง เป็น 
ผู้ ถื อหุ้ นกู้ เดิ ม  (PTTC20NA, PTTC21NA, 
PTTC21NB) ของ ปตท. (ตำมที่นิยำมไว้ใน
ส่วนที่ 2 (ข้อมูลเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้
ภำยใต้โครงกำร) ของแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้ นกู้ และร่ำงหนังสือ 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั 
(มหำชน) หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้
โดยชอบให้ท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้แทน 
ผู้ ถือหุ้นกู้แทน 

ทัง้นี ้ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
จ ำกดั (มหำชน) มีควำม
เก่ียวข้องกบัผู้ออกหุ้นกู้  โดยมี
สถำนะเป็นเจ้ำหนีข้องผู้ออก 
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ชีช้วน (ในแบบ 69-Pricing))  

วนัท่ี 24 - 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ส ำหรับ
ผู้ ลงทุนประชำชนทั่วไป ผู้ ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ 
และองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร (ตำมที่นิยำม
ไว้ในส่วนที่ 2 (ข้อมูลเก่ียวกับกำรเสนอขำย
หุ้นกู้ภำยใต้โครงกำร) ของแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้ นกู้ และร่ำงหนังสือ 
ชีช้วน (ในแบบ 69-Pricing))  

หุ้นกู้  



 สว่นท่ี 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำรหนี ้(Factsheet) ข้อมลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

6 

ล าดับการได้รับช าระหนีก้รณีผู้ออกหุ้นกู้ ล้มละลายหรือเลกิกิจการ 

 

 
 
 ความเสี่ยงของหุ้นกู้ 

อายุหุ้นกู้  (ปี)  

 

      

 

  ค าเตอืนที่ส าคัญ 
     1. ผู้ ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะของหุ้ นกู้  เง่ือนไข 

ผลตอบแทน และควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรลงทุนในหุ้นกู้
ก่อนตดัสินใจลงทนุ 

2. เน่ืองจำกตลำดตรำสำรหนีใ้นประเทศไทยมีสภำพคล่อง
ต ่ำ กำรขำยหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้
อำจจะได้รับมลูค่ำเสนอขำยตรำสำรลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้ 
โดยขึน้อยู่กับสภำวะและควำมต้องกำรของตลำด 
ในขณะนัน้ 

     

       

   3. กำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือของหุ้ นกู้  ท่ีแสดงไว้นัน้  
เป็นเพียงข้อมูลประกอบกำรตดัสินใจลงทุนเท่ำนัน้ มิใช่
สิ่งชีน้ ำกำรซือ้ขำยหุ้ นกู้ ท่ีเสนอขำย และไม่ได้เป็นกำร
รับประกนัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้  

4. หุ้ นกู้ ท่ีออกและเสนอขำยในครัง้นี อ้ำจมีอำยุของหุ้ นกู้  
และ/หรือ ระดบัควำมเส่ียงของหุ้นกู้แตกตำ่งกนั โดยหุ้นกู้
ท่ีมีอำยมุำกกวำ่จะมีระดบัควำมเส่ียงท่ีสงูกว่ำ 

ยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัน้ 

15 
12 
 
9 
 
7 
 
3 
2 
 

AAA    AA    A    BBB    non-investment grade    unrated 

ความเส่ียงสูง 

 

ความเส่ียงต ่า อันดับความน่าเชื่อถือ 

  

X 

X = หุ้นกู้อำย ุ7 ปี 
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ลักษณะพเิศษและความเสี่ยงที่ส าคัญของหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ ไมม่ีลกัษณะพิเศษและไมม่ีควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ ในลกัษณะพิเศษ มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้ ในอตัรำคงที่อยำ่งชดัเจนและแนน่อน โดย
ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบีย้งวดสดุท้ำยในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หำกวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใ ห้เลื่อน
เป็นวนัท ำกำรถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จ ำต้องจ่ำยเงินเพิ่มใด ๆ ส ำหรับกำรเลื่อนวนัช ำระเงิน เว้นแต่ในกรณีดอกเบีย้งวดสดุท้ำย ซึ่งจะต้องน ำ
จ ำนวนวนัทัง้หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช ำระดอกเบีย้ที่เลื่อนออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบีย้ด้วย ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงช ำระคืน 
เงินต้นเต็มจ ำนวนไม่ว่ำกรณีใด ๆ ไม่มีข้อก ำหนดในกำรแปลงสภำพหุ้นกู้ เป็นหุ้นหรือทรัพย์สินอื่น และไม่มีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขที่อนุญำตให้มี 
กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนก ำหนด รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้นกู้ และร่ำงหนงัสือชีช้วน (ในแบบ 69-Pricing)  
สว่นท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นกู้ภายใต้โครงการทัง้นี ้ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีควำมเก่ียวข้อง
กบัผู้ออกหุ้นกู้  โดยมีสถำนะเป็นเจ้ำหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้  

ข้อก ำหนดสิทธิส ำหรับหุ้นกู้ และตัวอย่ำงข้อก ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของผู้ ออกหุ้ นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ ของส ำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมแตกต่ำงใน
สำระส ำคญัตำมที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 7 สรุปข้อแตกต่ำงที่ส ำคญัระหว่ำงข้อก ำหนดสิทธิตวัอย่ำงกบัข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของแบบแสดง
รำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละหนงัสอืชีช้วน (ในแบบ 69-BASE-PO)  

ความเสี่ยงทั่วไป 

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ 

กำรลงทนุในหลกัทรัพย์ของ ปตท. ผู้ลงทนุควรพิจำรณำปัจจยัควำมเสี่ยงอนัอำจจะเกิดขึน้ได้กบั ปตท. ซึ่งหำกเกิดขึน้อำจมีผลกระทบ
ต่อผลกำรด ำเนินงำน และ/หรือ ฐำนะกำรเงินของบริษัท ท ำให้ไม่เป็นไปตำมที่ควรจะเป็นในสถำนกำรณ์ปกติ และ/หรือ อำจมีผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยของ ปตท. ทัง้นี ้ปตท. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทัง้จำกภำยในและภำยนอก รวมถึงแนวโน้ม
ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม กำรเมือง เทคโนโลยี อุตสำหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก ำหนดปัจจยัควำมเสี่ยงระดบัองค์กร โดยปัจจัย
ควำมเสีย่งหลกั ๆ ดงักลำ่วสำมำรถจ ำแนกได้ดงันี ้

1. ควำมเสีย่งด้ำนกลยทุธ์ 

1.1. ควำมเสีย่งจำกทิศทำงกลยทุธ์ธุรกิจ 

1.2. ควำมเสีย่งด้ำนกำรลงทนุ 

1.3. ควำมเสีย่งในกำรพฒันำบคุลำกรเพื่อรองรับกำรเติบโตทำงธุรกิจ 

1.4. ควำมเสีย่งด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศ 

1.5. ควำมเสีย่งด้ำนช่ือเสยีงองค์กร 

2. ควำมเสีย่งด้ำนปฏิบตัิกำรและกำรประกอบธุรกิจ 

2.1. ควำมเสีย่งจำกปริมำณกำรผลติก๊ำซธรรมชำติลดลงและควำมตอ่เนื่องในกำรผลติก๊ำซธรรมชำติ 

2.2. ควำมเสีย่งจำกรำคำและปริมำณกำรขำยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยำ่งมีนยัส ำคญั 

2.3. ควำมเสีย่งทำงด้ำนกำรปฏิบตัติำมนโยบำย กฎหมำย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

2.4. ควำมเสีย่งจำกนโยบำยของภำครัฐและหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง 

2.5. ควำมเสีย่งจำกกำรหยดุชะงกัของกำรผลติและกำรด ำเนินธุรกิจ 

2.6. ควำมเสีย่งจำกอบุตัเิหตทุีเ่กิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิงำน 

2.7. ควำมเสีย่งจำกควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์ 

2.8. ควำมเสีย่งเนื่องมำจำกผลกระทบของโรคโควิด 19 (COVID-19) 

 



 สว่นท่ี 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำรหนี ้(Factsheet) ข้อมลู ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

8 

 

3. ควำมเสีย่งทำงกำรเงิน 
3.1. ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของคำ่เงินบำท 
3.2. ควำมเสีย่งจำกกำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุม่ ปตท. 
3.3. ควำมเสีย่งจำกกำรจดัหำเงินทนุ 

4. ควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรลงทนุในตรำสำรหนี ้
 รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในข้อ 3. ปัจจยัควำมเสีย่ง ของสว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำย
ตรำสำรหนีแ้ละหนงัสอืชีช้วน (ในแบบ 69-BASE-PO) และตำมที่จะได้มีกำรเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หำกมี) 

 
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ 

ก. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

 ผู้ ถือหุ้นกู้มีควำมเสี่ยงที่อำจจะไมไ่ด้รับช ำระดอกเบีย้ หรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่เป็นไปตำมที่
คำดหมำย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี ้ดงันัน้ ก่อนกำรตดัสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจำรณำฐำนะก ำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ ออกหุ้นกู้ จำกข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้นกู้และร่ำงหนงัสือชีช้วน ในกำร
ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทุนสำมำรถดูกำรจัดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ ที่จัดท ำโดยสถำบันจัดอันดบัควำมน่ำเช่ื อถือ
ประกอบกำรตดัสินใจลงทุนได้ ถ้ำกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้ต ่ำ แสดงว่ำควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้สงูกว่ำหุ้นกู้ที่มีอนัดบั
ควำมนำ่เช่ือถือที่สงูกวำ่ ซึง่ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับควรจะสงูกวำ่เพื่อชดเชยควำมเสี่ยงที่สงูของหุ้นกู้หรือของผู้ออกหุ้นกู้ดงักลำ่ว ผู้ลงทนุควร
ติดตำมข้อมลูข่ำวสำรของผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงกำรปรับปรุงเปลีย่นแปลงกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ ได้จำกเว็บไซต์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ สถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ หรือสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

ข. ความเสี่ยงด้านราคาของหุ้นกู้  (Price Risk)  

 รำคำตลำดของหุ้นกู้ นัน้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับปัจจัยหลำยประกำร ยกตวัอย่ำงเช่น ระดบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำดกำรเงิน 
นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัรำเงินเฟ้อ อำยุของหุ้นกู้ หรืออปุสงค์สว่นเกินหรือส่วนขำดของหุ้นกู้  ดงันัน้  
ผู้ ถือหุ้นกู้อำจได้รับผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำหุ้นกู้  

ค. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้  (Liquidity Risk) 

 ผู้ ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ในตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทนัทีในรำคำที่ต้องกำร เนื่องจำกกำรซือ้ขำยเปลี่ยนมือ
ของหุ้นกู้ ในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้น ำหุ้นกู้ ไปซือ้ขำยในตลำดรองใด ๆ อย่ำงไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นกู้สำมำรถซือ้ขำยหุ้นกู้ ในตลำด
รองได้กบัธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติบคุคลอื่นใดที่มีใบอนญุำตค้ำหลกัทรัพย์อันเป็นตรำสำรแหง่หนี ้ 

ง. ความเสี่ยงจากการไม่ระบุข้อก าหนดด้านการเงนิที่ต้องด ารง (Financial Covenants) 

 เนื่องจำกในข้อก ำหนดสทิธิของหุ้นกู้ ไม่ได้ระบขุ้อก ำหนดด้ำนกำรเงินท่ีต้องด ำรง (Debt Covenant Ratio) เป็นหน้ำที่งดเว้นกำรกระท ำ
ของผู้ ออกหุ้ นกู้  เป็นผลให้ ปตท. สำมำรถด ำเนินกำรก่อหนีไ้ด้โดยไม่มีข้อจ ำกัด อย่ำงไรก็ตำม เพื่อรักษำระดับของโครงสร้ำงเงินทุนให้มี 
ควำมแข็งแกร่งเทียบเคียงได้กับบริษัทชัน้น ำในธุรกิจเดียวกัน และมีวินยัทำงกำรเงิน ปตท. ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยภำยในด้ำนกำรบริหำร
กำรเงิน โดยก ำหนดเป้ำหมำยอัตรำส่วนทำงกำรเงินเพื่อรักษำระดบัโครงสร้ำงเงินทุน ประกอบด้วย 1) อตัรำส่วนหนีส้ินสทุธิต่อส่วนของทุน  
(Net debt to Equity) ไม่มำกกว่ำ 1 เท่ำ และ 2) อตัรำสว่นหนีส้ินสทุธิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
(Net debt to EBITDA) ไม่มำกกวำ่ 2 เท่ำ อีกทัง้ ปตท. ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรรักษำระดบัอตัรำสว่นทำงกำรเงินส ำคญัอื่นท่ีอำจสง่ผลกระทบ
ตอ่กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของ ปตท. อีกด้วย 
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ข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ปตท. เป็นบริษัทพลงังำนแหง่ชำตทิี่ประกอบธุรกิจปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. จะมุง่สร้ำง
ควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจ และกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมควบคู่กับกำรสร้ำงสงัคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลงัที่ยัง่ยืนในกำ ร
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและอยู่คู่สงัคมไทยตลอดไป กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นกำรลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตัง้แต่ต้นน ำ้จนถึงปลำยน ำ้ 
โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนและควำมมัง่คัง่ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำรประกอบ
ธุรกิจของปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่ ปตท. ด ำเนินงำนเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุม่ ปตท. ซึ่งสำมำรถสรุปภำพรวมกำรประกอบ
ธุรกิจได้ดงันี ้

1. กลุม่ธุรกิจปิโตรเลยีมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 
1.1 ธุรกิจต้นน ำ้ที่ ปตท. ด ำเนินกำรเอง 

- หนว่ยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
- ธุรกิจกำรจดัหำและจดัจ ำหนำ่ยก๊ำซธรรมชำติ  
- ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
- ธุรกิจค้ำปลกีก๊ำซธรรมชำติ 
- ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ 
- ธุรกิจตลำดพำณิชย์ก๊ำซธรรมชำติและผลติภณัฑ์ 

- หนว่ยธุรกิจระบบทอ่สง่ก๊ำซธรรมชำติ  
1.2 ธุรกิจต้นน ำ้ที่ลงทนุผำ่นบริษัทในกลุม่ ปตท. 

- ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
- ธุรกิจส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม 
- ธุรกิจกำรลงทนุตำ่งประเทศ (ต้นน ำ้) 

2. กลุม่ธุรกิจปิโตรเลยีมขัน้ปลำย 
2.1 ธุรกิจปลำยน ำ้ที่ ปตท. ด ำเนินกำรเอง  

- ธุรกิจกำรค้ำระหวำ่งประเทศ (International Trading Business Unit) 
- สำยงำนสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหวำ่งประเทศ 

2.2 ธุรกิจปลำยน ำ้ที่ลงทนุผำ่นบริษัทในกลุม่ ปตท.  
- ธุรกิจกำรค้ำระหวำ่งประเทศ  
- หนว่ยธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่ และธุรกิจน ำ้มนัและกำรค้ำปลกี 

3. กลุม่ธุรกิจใหมแ่ละโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
3.1 ธุรกิจใหมแ่ละโครงสร้ำงพืน้ฐำนในสว่นท่ี ปตท. ด ำเนินกำรเอง 
3.2 ธุรกิจใหมแ่ละโครงสร้ำงพืน้ฐำนในสว่นท่ีด ำเนินกำรผำ่นบริษัทในกลุม่ 

4. กลุม่ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ศนูย์บริหำรเงิน 
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วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

ผู้ออกหุ้นกู้มีวตัถปุระสงค์ในกำรน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ในครัง้นี ้ซึง่เป็นจ ำนวนประมำณ 20,000,000,000 (สองหมื่นล้ำน) 
บำท ไปใช้ดงันี ้ 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิที่ใช้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่ใช้เงนิ
โดยประมาณ 

รายละเอียด 

กรณีอื่น ๆ 20,000,000,000 
(สองหมื่นล้ำน) 

บำท 

ภำยใน                       
เดือนธนัวำคม   
พ.ศ. 2565 

ผู้ออกหุ้นกู้จะน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  เพื่อไป
ใช้ในกำรลงทนุ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนทัว่ไป (Working 
capital) และ/หรือ เพื่อทดแทนหนีท้ี่ครบก ำหนดช ำระ 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

หนว่ย: ล้ำนบำท 

ข้อมูล 
ส าหรับปีสิน้สุดหรือ  

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2562 

ส าหรับปีสิน้สุดหรือ  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ส าหรับปีสิน้สุดหรือ  
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2564 
สนิทรัพย์รวม  2,486,964.96  2,544,182.88  3,078,018.83  
หนีส้นิรวม  1,185,925.35   1,258,337.79  1,605,079.11 
สว่นของผู้ ถือหุ้น  1,301,039.62   1,285,845.09  1,472,939.72  
รำยได้รวม1  2,261,039.45   1,649,690.90  2,258,341.90  
คำ่ใช้จำ่ยรวม2 2,077,987.50  1,556,038.17  2,010,520.43  
ก ำไรสทุธิ  122,091.60  39,949.76  152,067.62  
อตัรำสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษีเงินได้  
คำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหนำ่ย (net debt to EBITDA ratio) (เทำ่)3 

1.04 1.62 1.49 

อตัรำสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษีเงินได้ 
คำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหนำ่ย (net debt to EBITDA ratio) (เทำ่)4 

1.14 1.68 1.37 

อตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ยภำษีเงินได้ 
คำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหนำ่ย (interest bearing debt to EBITDA 
ratio) (เทำ่) 5 

2.08 3.41 2.41 

อตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ยภำษีเงินได้ 
คำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหนำ่ย (interest bearing debt to EBITDA 
ratio) (เทำ่) 6 

2.28 3.53 2.22 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้  
(interest coverage ratio : ICR) (เทำ่) 7 

12.97 9.74 12.54 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้  
(interest coverage ratio : ICR) (เทำ่) 8 

11.31 8.18 14.01 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้  
(interest coverage ratio : ICR) (เทำ่)9 

10.33 7.91 15.20 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั  
(debt service coverage ratio : DSCR) (เทำ่)10 

3.29 2.73 3.58 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั  
(debt service coverage ratio : DSCR) (เทำ่)11 

3.00 2.63 3.89 

อตัรำหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (เทำ่) 0.51 0.62 0.64 
อตัรำหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  
(debt to equity : D/E ratio) (เทำ่) 

0.91 0.98 1.09 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (current ratio) (เทำ่) 1.89 2.42 1.73 
อตัรำสว่นตัว๋เงินจำ่ยตอ่หนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้  
(BE size to interest bearing debt ratio) (เทำ่) 

0.00 0.00 0.00 

อตัรำสว่นเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินตอ่หนีส้นิรวม (เทำ่) 0.20 0.18 0.19 
อตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี ตอ่หนีส้นิท่ี
มีภำระดอกเบีย้ทัง้หมด (ร้อยละ)12 

14.60 10.77 11.60 
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หมายเหตุ: 
(1) รำยได้รวม ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร รำยได้อ่ืน ก ำไร(ขำดทนุ)จำกตรำสำรอนุพนัธ์ ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงิน

ลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 
(2) ค่ำใช้จ่ำยรวม ประกอบด้วย ต้นทนุขำยและกำรให้บริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 
(3) อตัรำส่วนหนีส้ินสทุธิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย ค ำนวณจำก หนีส้ินสุทธิ หำร ก ำไรก่อนหักดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

(ตำมสตูรกำรค ำนวณของส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
(4) อตัรำส่วนหนีส้ินสทุธิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย ค ำนวณจำก หนีส้ินสทุธิ หำร ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทนุทำง

กำรเงิน และภำษีเงินได้ 
(5) อตัรำส่วนหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย ค ำนวณจำก หนีส้ินทัง้หมดท่ีมีภำระดอกเบีย้ หำร ก ำไรก่อนหักดอกเบีย้ ภำษี 

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (ตำมสตูรกำรค ำนวณของส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
(6) อัตรำส่วนหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย ค ำนวณจำก หนีส้ินทัง้หมดท่ีมีภำระดอกเบีย้ หำร ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำร

ด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทนุทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ 
(7) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ ค ำนวณจำก กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน บวก ภำษีจ่ำยจำกกำรด่ำเนินงำน หำร เงินสดจ่ำยต้นทนุทำงกำรเงิน 
(8) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ ค ำนวณจำก ก ำไรก่อนหักดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย หำร ต้นทุนทำงกำรเงิน (ตำมสูตรกำรค ำนวณของส ำนักงำน 

ก.ล.ต.) 
(9) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ ค ำนวณจำก ก ำไร(ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทนุทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ หำร ต้นทนุทำงกำรเงิน 
(10) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั ค ำนวณจำก ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย หำร (หนีส้ินระยะสัน้ท่ีมีภำระดอกเบีย้ บวก หนีส้ินระยะยำวท่ีมี

ภำระดอกเบีย้ท่ีครบก ำหนดภำยใน 1 ปี) (ตำมสตูรกำรค ำนวณของส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
(11) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั ค ำนวณจำก ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรด ำเนนิงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทนุทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ หำร (หนีส้ินระยะสัน้ท่ีมีภำระดอกเบีย้  

บวก หนีส้ินระยะยำวท่ีมีภำระดอกเบีย้ท่ีครบก ำหนดภำยใน 1 ปี) 
(12) เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินต่อหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ ค ำนวณจำก เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน คณู 100 หำร หนีส้ินทัง้หมดท่ีมีภำระดอกเบีย้  
  

 
 
 

ประวัติการผิดนัดช าระหนีด้อกเบีย้หรือเงนิต้นของตราสารหนี ้หรือผิดนัดช าระหนีเ้งนิกู้ยมืจากธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงนิทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี  

 ไมม่ี  มี 
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ข้อมูลผู้ตดิต่อ 

1. ผู้ลงทนุสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมและรับหนงัสอืชีช้วนได้ที่ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่: เลขที่ 550 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

โทรศพัท์ : 0-2296-3999 หรือ 1572 (ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่: เลขที่ 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

โทรศพัท์ :  0-2645-5555 หรือ 1333 (ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่: เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท์ :  0-2111-1111 (Krungthai Call Center) 

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่: เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท์ :  0-2888-8888 กด 819 

และที่บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะหน่วยงำนขำยของธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (เฉพำะส ำหรับกำรจอง 
กำรจ ำหน่ำย และกำรจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุประชำชนทัว่ไป และ ผู้ลงทนุกลุม่มลูนิธิ และองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร ตำมข้อ 3.1.2 ของ
สว่นท่ี 2 (ข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นกู้ภำยใต้โครงกำร) ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหุ้นกู้และร่ำงหนงัสือชีช้วน (ในแบบ 
69-Pricing) (วนัท่ีเปิดรับจองซือ้ระหวำ่งวนัท่ี 24-26 พฤษภำคม 2565) เทำ่นัน้) 

สถำนท่ีติดตอ่ : เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสกิรไทย ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท์ : 0-2696-0000 หรือ 0-2796-0000 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่: เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศพัท์ :  0-2777-6784 

และทีบ่ริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกดั ในฐำนะหนว่ยงำนขำยของธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) (เฉพำะส ำหรับกำรจอง กำร
จ ำหนำ่ย และกำรจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุประชำชนทัว่ไป และ ผู้ลงทนุกลุม่มลูนิธิ และองค์กรไมแ่สวงหำผลก ำไร ตำมข้อ 3.1.2 ของสว่นท่ี 
2 (ข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นกู้ภำยใต้โครงกำร) ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหุ้นกู้และร่ำงหนงัสอืชีช้วน (ในแบบ 69-
Pricing) (วนัท่ีเปิดรับจองซือ้ระหวำ่งวนัท่ี 24-26 พฤษภำคม 2565) เทำ่นัน้) 

สถำนท่ีติดตอ่ : เลขที่ 19 อำคำร 3 ชัน้ 2, 20-21 ไทยพำณิชย์ ปำร์ค พลำซำ่ ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศพัท์ :  0-2949-1999 

2. หำกผู้ลงทนุมีข้อร้องเรียน สำมำรถติดตอ่ได้ที่ 

 บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่: เลขที่ 555 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศพัท์ : 0-2537-2000 

Website :  https://www.pttplc.com  
 

https://www.pttplc.com/

