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เสนอขาย 
“หุ้นกูไ้ม่มีประกันประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ชุดที่ 1  

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” (“หุ้นกูชุ้ดที่ 1”)  
อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Compounded THOR + ร้อยละ 0.18 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันครบกำหนด 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลคา่ไม่เกิน 4,000,000,000 บาท  
“หุ้นกูไ้ม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)  

อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.96 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 15,000,000,000 บาท  
“หุ้นกูไ้ม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“หุ้นกู้ชุดที่ 3”)  

อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.31 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 15,000,000  หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 15,000,000,000  บาท  
“หุ้นกูไ้ม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” (“หุ้นกู้ชุดที่ 4”)  

อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.79 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลคา่ไม่เกิน 5,000,000,000  บาท  
“หุ้นกูไ้ม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574” (“หุ้นกู้ชุดที่ 5”)  

อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.37 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 8,000,000  หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท  
(รวมเรียกหุ้นกู้ทุกชุด ว่า "หุ้นกู"้) 

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดมีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 47,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 47,000,000,000 บาท  

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ภายใต ้

โครงการออกตราสารหน้ี (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หน่ึงแสนสามหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย  
ตามท่ีจะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“โครงการ”) 

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA(tha)” โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 

            ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
      ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน        ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

                      ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้           นายทะเบียนหุ้นกู้        
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ 
วันที่ 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับโครงการ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อ                  
 สำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใชบ้ังคับเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-Supplement เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้กู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) ฉบับนีด้้วย 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
คำเตือน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหุ้นกูท้ี่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหุ้นกูท้ี่เสนอขาย 
หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู ้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนงัสอืชีช้วนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่วรต้องแจง้ในสาระสำคญั ผู้ถือหุ้นกูท้ี่ได้ซือ้หุน้กู้ ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกูแ้ละร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้หรือเจ้าของหุ้นกูไ้ด้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ 

ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นกู้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะก รรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด               
หลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน 

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกูแ้ละร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง 
http://www.sec.or.th 

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน 

http://www.sec.or.th/
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ส่วนที่ 1  สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)                             ส่วนท่ี 1          หน้า 1 
 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ                             ส่วนท่ี 2          หน้า 1 
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เอกสารแนบ 1 1.1 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 1 

 1.2 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 2  

 1.3 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 3 

 1.4 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 4  

 1.5 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 5   

เอกสารแนบ 2  รายงานการจัดอันดับความนา่เชือ่ถือของหุ้นกู ้

 
 



 ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) ข้อมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

1 

 

 

ข้อมูลสรุปนี้เปน็ส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุน้กู้และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปน็เพียงข้อมูลสรุป 
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุน้กู้และของบริษทัที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้   

ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศกึษาขอ้มลูในรายละเอียดจากร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จดัการการจดัจำหน่ายหุน้กู้และ
บริษัทที่ออกและเสนอขายหุน้กู้  หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุน้กู้และร่างหนังสอืชีช้วนที่บริษทั 

ยื่นต่อสำนกังาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนกังาน ก.ล.ต. 
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) 

"หุ้นกู้ไม่มีประกันประเภทอตัราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ของบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชดุที่ 1 
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชดุที่ 1") 

“หุน้กูไ้ม่มีประกันของบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชดุที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (“หุน้กู้ชดุที่ 2”)  
“หุน้กูไ้ม่มีประกันของบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชดุที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“หุน้กู้ชดุที่ 3”) 

 “หุน้กู้ไม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชดุที่ 4 ครบกำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571” (“หุน้กูชุ้ดที ่4”) และ 
“หุน้กูไ้ม่มีประกันของบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ชดุที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574” (“หุน้กู้ชดุที่ 5”) 

(รวมเรียกหุน้กู้ทกุชดุ ว่า “หุน้กู้”) 
ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท  

(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงนิการเสนอขาย ตามที่จะได้มกีารเปดิเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี))  
ของบริษทั ปตท. จำกดั (มหาชน) 

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ไดรั้บอนุญาตเมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
ออกโดย บริษทั ปตท. จำกดั (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “ปตท.”) 

ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไมด่้อยสิทธิ  
ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จำนวนหน่วยทีเ่สนอขาย (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 4,000,000 
 (ส่ีล้าน) หน่วย 
(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 15,000,000 
 (สิบห้าล้าน) หนว่ย 
(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 15,000,000 
 (สิบห้าล้าน) หนว่ย 
(4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 ไม่เกิน 5,000,000 
 (ห้าล้าน) หน่วย 
(5) หุ้นกู้ชุดที่ 5 ไม่เกิน 8,000,000 
 (แปดล้าน) หน่วย 
หุ้นกู้ทัง้หมดทีเ่สนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน 47,000,000 (ส่ีสิบเจ็ดล้าน) หน่วย 

สกุลเงิน สกุลเงินบาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 
การจดัอันดับความ
น่าเชื่อถือ 

 ไม่มี  ผู้ค้ำประกัน/ผู้รับอาวัล 
 ตราสาร  ผู้ออกตราสาร  

 
หุ้ นกู้ ได้ รับ การจัด อัน ดั บ ค วาม น่ า เชื่ อ ถื อ 
“AAA(tha)” จัดอันดับโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัด

มูลค่าการเสนอขายรวม (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 4,000,000,000 
(ส่ีพันล้าน) บาท 

(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 15,000,000,000 
(หน่ึงหมื่นห้าพันล้าน) บาท 

(3) หุน้กู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 15,000,000,000 
(หน่ึงหมื่นห้าพันล้าน) บาท 

(4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 ไม่เกิน 5,000,000,000 
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อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของ
หุ้นกู้ 

(ห้าพันล้าน) บาท 
(5) หุ้นกู้ชุดที่ 5 ไม่เกิน 8,000,000,000 

(แปดพันล้าน) บาท 
หุ้นกู้ทั้งหมดทีเ่สนอขายมีมูลคา่รวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน 47,000,000,000 (ส่ีหมื่นเจ็ด
พันล้าน) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 
ประเภทการเสนอขาย  PO 

 PP (II*) 
 PP (HNW**) 
 PP (II&HNW) 
* II หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน 
** HNW หมายถงึ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

ข้อจำกดัในการขาย/โอน  
(ถ้ามี) 

หุ้นกู้ที่ เสนอขายเป็นการเสนอขายต่อ 
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรอื ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
โดยผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่
รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ 
ให้แก่บุคคลอื่นที่ ไม่ ใช่  ผู้ลงทุนสถาบัน 
และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าว เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก 

อัตราดอกเบี้ย (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยใช้
อัตราดอกเบี้ยอา้งองิ Compounded 
THOR + ร้อยละ 0.18 (ศูนย์จดุหนึ่งแปด) 
ต่อป ีทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต้องไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 0 (ศูนย์) 
โดยรายละเอยีดในการคำนวณอตัรา
ดอกเบี้ยอา้งอิง Compounded THOR 
เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นเอกสารแสดง
รายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกูชุ้ดที่ 1 

(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่
ร้อยละ 0.96 (ศูนย์จดุเก้าหก) ต่อป ี

(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่
ร้อยละ 1.31 (หน่ึงจุดสามหนึ่ง) ต่อป ี

(4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่
ร้อยละ 1.79 (หน่ึงจุดเจด็เกา้) ตอ่ป ี

(5) หุ้นกู้ชุดที่ 5 มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่
ร้อยละ 2.37 (สองจุดสามเจ็ด) ตอ่ป ี

ในการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 
1 (หน่ึง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การ
หักภาษี  ณ ที่จ่ายจะเป็นไปตามกฎหมายที่
กำหนด) และจะคำนวณดอกเบี้ยโดยคิดจาก
จำนวนเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคำนวณ
ดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่มคำนวณตั้ งแต่  
(โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ (สำหรับดอกเบี้ยงวด
แรก) (ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้ชำระเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันใดก็ตาม) หรือ วันกำหนด
ชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้  
(สำหรับดอกเบี้ยงวดอื่น ๆ นอกจากงวดแรก) 

การไถ่ถอนก่อนกำหนด ไม่มี 
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(แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนด
ชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบ
กำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี ) หากผลการ
คำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวน
ทศนิยมมากกว่า  6 (หก) ตำแหน่ ง ให้ปั ด
ทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้
ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 
7 (เจ็ ด ) มี ค่ าม าก กว่าหรือ เท่ ากับ  5 (ห้ า ) 
นอกนั้นให้ปัดลง 

งวดการจ่ายดอกเบี้ย สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย
ของหุ้นกู้ครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่  2 - 5 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ
ดอกเบี้ ยของหุ้นกู้ ทุก  ๆ  6 เดือน ในวันที่  6 
กุมภาพันธ์ และ 6 สิงหาคม ของทุกปี ตลอด
อายุของหุ้นกู้ 

การคำ้ประกัน/
หลักประกัน 

ไม่มี 

วันท่ีชำระดอกเบี้ยงวด
แรก (สำหรับหุ้นกู้ชดุที่ 
2-5) 

วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ข้อกำหนดในการดำรง
อัตราส่วนทางการเงิน 
(ถ้ามี) 

ไม่มี 

อายุตราสาร (1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี 6 (เดอืน)นับ
จากวันออกหุ้นกู ้

(2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออก
หุ้นกู้ 

(3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 5 (ห้า) ปี นับจากวันออก
หุ้นกู้ 

(4)  หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออก
หุ้นกู้ 

(5)    หุ้นกู้ชุดที่ 5 มีอายุ 10 (สิบ) ปี นับจากวันออก
หุ้นกู้ 

วันท่ีออกหุ้นกู ้ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายทะเบยีนหุ้นกู ้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน 

วันท่ีครบกำหนดอาย ุ  (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2569 
 (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2571 
 (5)    หุ้นกู้ชุดที่ 5: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2574 

ผู้จัดการการจดัจำหน่าย
หุ้นกู้ 

(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
(มหาชน)  

(2) ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
(3) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

และ 
(4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาการเสนอ
ขาย 

วันท่ี 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน  
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ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณผู้ีออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 

 

 
 ความเสี่ยงของตราสาร 

อายุตราสาร (ปี)  

 

         คำเตอืนที่สำคัญ 
     1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้ นกู้  เงื่อนไข 

ผลตอบแทน และความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้
ก่อนตัดสินใจลงทุน 

2. เนื่องจากตลาดตราสารหน้ีในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ 
การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้น
อาจจะได้รับมูลค่าเสนอขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ 
โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดใน
ขณะนั้น 

     

       

   นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่
บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้น
กู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุน
รายใหญ ่เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

3. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  ที่แสดงไว้นั้น เป็น
เพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้นำ
การซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกัน
ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ 

4. การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีหุ้นกู้ทั้งหมด 5 (หา้) ชุด 
ซึ่งหุ้นกู้แต่ละชุดอาจมีอายุของหุ้นกู้ และ/หรือ ระดับความ
เส่ียงของหุ้นกู้แตกต่างกัน โดยหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่าจะมี
ระดับความเส่ียงที่สูงกว่า 

ยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้ัน 

 
 
 
 

AAA    AA    A    BBB    non-investment grade    unrated 

ความเส่ียงสูง 

 

ความเส่ียงต่ำ อันดับความน่าเชื่อถือ 
 
 

 

 

 

X1 =  หุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน 
X2 =  หุ้นกู้อายุ 3 ปี 
X3 =  หุ้นกู้อายุ 5 ปี 
X4 =  หุ้นกู้อายุ 7 ปี 
X5 =  หุ้นกู้อายุ 10 ปี 
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ลักษณะพเิศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร 

หุ้นกู้ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีความเส่ียงของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษ โดยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ประเภทอ้างอิงตลาดซื้อคืน
พันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) ตามที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 - 5  มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตรา
คงที่อย่างชัดเจนและแน่นอน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากวันกำหนดชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิและ
เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เล่ือนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ 
สำหรับการเล่ือนวันชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ย
ที่เล่ือนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่มีข้อกำหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็น
หุ้นหรือทรัพย์สินอื่น และไม่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่อนุญาตให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด  รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ 

ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้และตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของสำนักงาน ก.ล.ต.  มีความแตกต่างในสาระสำคัญ
ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 สรุปข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างกับข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) 

ความเสี่ยงทั่วไป 
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู ้
การลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท. ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเส่ียงอันอาจจะเกิดขึ้นได้กับ ปตท. ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อผลการ
ดำเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงินของบริษัท ทำให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ และ/หรือ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ ปตท. ทั้งนี้ ปตท. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดปัจจัยความเส่ียงระดับองค์กร โดยปัจจัยความเส่ียงหลักๆ ดังกล่าว
สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

1. ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์
1.1. ความเส่ียงจากทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ 
1.2. ความเส่ียงดา้นการลงทุน 
1.3. ความเส่ียงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกจิ 
1.4. ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
1.5. ความเส่ียงดา้นชื่อเสียงองค์กร 

2. ความเส่ียงดา้นปฏิบัติการและการประกอบธุรกิจ 
2.1. ความเส่ียงจากปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงและความต่อเนื่องในการผลิตกา๊ซธรรมชาติ 
2.2. ความเส่ียงจากราคาและปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 
2.3. ความเส่ียงทางดา้นการปฏิบัตติามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้อง 
2.4. ความเส่ียงจากนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วขอ้ง 
2.5. ความเส่ียงจากการหยุดชะงกัของการผลิตและการดำเนินธุรกจิ 
2.6. ความเส่ียงจากอุบัตเิหตุทีเ่กิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
2.7. ความเส่ียงจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
2.8. ความเส่ียงเนื่องมาจากผลกระทบของโรคโควิด 19 (COVID-19) 

3. ความเส่ียงทางการเงิน 
3.1. ความเส่ียงจากความผันผวนของค่าเงินบาท 
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3.2. ความเส่ียงจากการใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. 
3.3. ความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุน 

4.     ความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทนุในตราสารหนี้     
รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 3. ปัจจัยความเส่ียง ของส่วนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และ
หนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) และตามที่จะไดม้ีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-supplement (หากม)ี 
 

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทนุในหุน้กู ้

ก. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเส่ียงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ย หรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่
คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและ
ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน ในการประเมิน
ความเส่ียงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเส่ียงของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูงกว่าหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง
กว่า ซึ่งผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงกว่าเพื่อชดเชยความเส่ียงที่สูงของหุ้นกู้หรือของผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

ข. ความเสี่ยงด้านราคาของหุ้นกู้ (Price Risk)  

ราคาตลาดของหุ้นกู้นั้นอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบาย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจ
ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ 

ค. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้ (Liquidity Risk) 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปล่ียนมือของ
หุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ท้ังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดรองใด ๆ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้กับ
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ นอกจากนี้ หุ้นกู้ถูกจำกัดการโอนให้อยู่ใน
เฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขาย
หรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคำนิยามที่ได้ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี) และตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ฉบับลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  

ง. ความเสี่ยงจากการไม่ระบขุ้อกำหนดด้านการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenants) 

 เนื่องจากในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ไม่ได้ระบุข้อกำหนดด้านการเงินที่ต้องดำรง (Debt Covenant Ratio) เป็นหน้าที่งดเว้นการกระทำของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผลให้ ปตท. สามารถดำเนินการก่อหนี้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาระดับของโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่ง
เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และมีวินัยทางการเงิน ปตท. ได้มีการกำหนดนโยบายภายในด้านการบริหารการเงิน โดยกำหนดเป้าหมาย
อัตราส่วนทางการเงินเพื่อรักษาระดับโครงสร้างเงินทุน ประกอบด้วย 1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของทุน (Net debt to Equity) ไม่มากกว่า 1 เท่า และ 
2) อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Net debt to EBITDA) ไม่มากกว่า 2 เท่า อีกทั้ง ปตท. 
ยังให้ความสำคัญกับการรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ ปตท. อีกด้วย 
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ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ปตท. จะมุ่งสร้างความสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยการประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่ 
ปตท. ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจได้ดังนี้ 
1.  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

1.1 ธุรกิจต้นน้ำที่ ปตท. ดำเนินการเอง 
- หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

- ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
- ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
- ธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ 
- ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ 

- หน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ   
1.2 ธุรกิจต้นน้ำที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

- ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
- ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม   
- ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ (ต้นน้ำ)    

2.        กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
2.1 ธุรกิจปลายนำ้ที่ปตท. ดำเนินการเอง  

- หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Business Unit) 
2.2 ธุรกิจปลายน้ำที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.  

- หน่วยธุรกจิน้ำมันและการคา้ปลีก ปิโตรเคมีและการกล่ัน 
- ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
4. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น ศูนย์บริหารเงิน  

 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working capital) และ/หรือ เพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกำหนดชำระ โดยจะนำเงินไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใน วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดำเนนิงานย้อนหลัง 2 ปีและตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสลา่สุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนนิงานจริง 

หน่วย: ล้านบาท 

ข้อมูล 
สำหรับปีสิ้นสุดหรือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 

สำหรับปีสิ้นสุดหรือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 

สำหรับงวด 3 เดือน 
สิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 31 

มีนาคม พ.ศ. 2564 
สินทรัพย์รวม  2,484,438.68   2,544,182.88   2,746,714.79  
หน้ีสินรวม  1,183,399.06   1,258,337.79   1,343,556.82  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,301,039.62   1,285,845.09   1,403,157.96  
รายได้รวม1  2,261,039.45   1,649,690.90   482,409.65  
ค่าใช้จา่ยรวม2 2,077,987.50    1,556,038.17   417,082.23  
กำไรสุทธิ  122,091.60   39,949.76   47,205.86  
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษเีงินได้  
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA 
ratio) (เท่า) 

1.14 1.68 1.39 

อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจา่ย
ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และคา่ตัดจำหน่าย (interest 
bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) 3 

2.28 3.51 8.26 

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย  
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)4 

12.97 9.74 7.85 

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย  
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)5 

10.33 7.94 16.00 

อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน  
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)6 

3.00 2.65 1.05 

อัตราหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.51 0.62 0.61 
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

0.91 0.98 0.96 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)  (เท่า) 1.89 2.42 2.45 
อัตราส่วนตัว๋เงินจา่ยต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  
(BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า) 

0.00 0.00 0.00 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อ
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ร้อยละ) 

0.15 0.11 0.12 

อัตราส่วนเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินต่อหน้ีสินรวม (เทา่) 0.17 0.18  0.18  
อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี 
ต่อหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ร้อยละ)7 

14.60 10.77 11.59 

หมายเหตุ: 
(1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ รายได้อื่น กำไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์ กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ส่วนแบ่งกำไรจากเงิน
ลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 
(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสำหรับปิโตรเลียม 
(3) อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณจาก หน้ีสินท้ังหมดท่ีมีภาระดอกเบี้ย หาร กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่า
เสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย  
(4) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน บวก ภาษีจ่ายจากการด่าเนินงาน หาร เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน 
(5) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หาร ต้นทุนทางการเงิน 
(6) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หาร (หน้ีสินระยะส้ันท่ีมีภาระดอกเบี้ย บวก หน้ีสินระยะยาวท่ีมี
ภาระดอกเบี้ยท่ีครบกำหนดภายใน 1 ปี)  
(7) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย คำนวณจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คูณ 100 หาร หน้ีสินท้ังหมดท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
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ประวัติการผิดนัดชำระหนีด้อกเบี้ยหรือเงินตน้ของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนีเ้งินกู้ยมืจากธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทนุ บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้โดยดูประวัติยอ้นหลัง 3 ปี  

 ไม่มี  มี 

 

ข้อมูลผู้ตดิตอ่ 
1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ : 0-2296-3999 

 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์:  0-2230-2328, 0-2626-3646, 0-2353-5421 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์:  0-2470-3074 

 ธนาคารไทยพาณชิย์ จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ :  0-2544-5740 

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ 
บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ : 0-2537-2000 

 Website :  https://www.pttplc.com/ 
 

https://www.pttplc.com/


 
 

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ หน้าที่ 1 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้กู้ภายใต้โครงการ 

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู”้ หรือ “ปตท.”) มีชื่อภาษาอังกฤษวา่ PTT Public Company Limited 
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 
0-2537-2000 โทรสาร 0-2537-3498-9 มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 5 (ห้า) ชุด ซึ่งใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่มีประกัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบ
กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 
3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“หุ้นกู้ชุดที่ 3”) “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุด
ที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” (“หุ้นกู้ชุดที่ 4”) และ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 
ชุดที่  5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี  พ.ศ. 2574” (“หุ้นกู้ชุดที่  5”) (รวมเรียกหุ้นกู้ทุกชุดว่า “หุ้นกู้”)  มูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 
47,000,000,000 (ส่ีหมื่นเจ็ดพันล้าน) บาท ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ของบริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) วงเงินรวม 130,000,000,000 (หน่ึงแสนสามหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามทีจ่ะได้มี
การเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) อายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ("โครงการ") ซึ่งโครงการมีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนท่ี 2 นี้ ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้
ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) ("ข้อกำหนดสิทธิ ") และในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้  (Pricing 
Supplement) ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้
ชวน (ในแบบ 69-Pricing) นี้เป็นเอกสารแนบ 1 ("เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้")   

 คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อ 
กำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนน้ี 

1. รายละเอียดของหุน้กูท้ี่เสนอขายในคร้ังนี้ 

1.1 ลักษณะสำคัญของหุน้กูท้ี่เสนอขาย 

หุ้นกู้ชดุที่ 1 

ผู้ออกหุ้นกู ้ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู ้ : “หุ้นกู้ไม่มีประกันประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย 
THOR ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่  1/2564 ชุดที่  1 ครบ
กำหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2566”  

ประเภทของหุน้กู ้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 



 
 

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ หน้าที่ 2 

สกุลเงนิ : สกุลเงินบาท 

จำนวนหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย : ไม่เกิน 4,000,000 (ส่ีล้าน) หน่วย  

มูลค่าหุน้กูท้ี่เสนอขาย : ไม่เกิน 4,000,000,000 (ส่ีพันล้าน) บาท  

มูลค่าทีต่ราไวต้่อหนว่ย : 1,000 (หน่ึงพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

อายุหุน้กู ้ : 1 (หน่ึง) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู ้

วันออกหุน้กู ้ : วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุน้กู้ : วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

อัตราดอกเบี้ยของหุน้กู ้ : อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยใช้อตัราดอกเบี้ยอา้งองิ Compounded THOR 
+ ร้อยละ 0.18 (ศูนยจ์ุดหน่ึงแปด) ต่อป ี 

หุ้นกู้ชดุที่ 2   

ผู้ออกหุ้นกู ้ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู ้ : “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชุดที่ 2 
ครบกำหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2567”  

ประเภทของหุน้กู ้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไมด่้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

สกุลเงนิ : สกุลเงินบาท 

จำนวนหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย : ไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หน่วย  

มูลค่าหุน้กูท้ี่เสนอขาย : ไม่เกิน 15,000,000,000 (หน่ึงหมื่นห้าพันล้าน) บาท  

มูลค่าทีต่ราไวต้่อหนว่ย : 1,000 (หน่ึงพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

อายุหุน้กู ้ : 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้

วันออกหุน้กู ้ : วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุน้กู้ : วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 

อัตราดอกเบี้ยของหุน้กู ้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.96 (ศูนยจ์ุดเก้าหก) ต่อปี  



 
 

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ หน้าที่ 3 

หุ้นกู้ชดุที่ 3   

ผู้ออกหุ้นกู ้ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู ้ : “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชุดที่ 3 
ครบกำหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2569”  

ประเภทของหุน้กู ้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไมด่้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

สกุลเงนิ : สกุลเงินบาท 

จำนวนหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย : ไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หน่วย  

มูลค่าหุน้กูท้ี่เสนอขาย : ไม่เกิน 15,000,000,000 (หน่ึงหมื่นห้าพันล้าน) บาท  

มูลค่าทีต่ราไวต้่อหนว่ย : 1,000 (หน่ึงพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

อายุหุน้กู ้ : 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้

วันออกหุน้กู ้ : วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุน้กู้ : วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2569 

อัตราดอกเบี้ยของหุน้กู ้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.31 (หน่ึงจดุสามหน่ึง) ต่อปี  

หุ้นกู้ชดุที่ 4   

ผู้ออกหุ้นกู ้ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู ้ : “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชุดที่ 4 
ครบกำหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2571”  

ประเภทของหุน้กู ้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไมด่้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

สกุลเงนิ : สกุลเงินบาท 

จำนวนหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย : ไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย  

มูลค่าหุน้กูท้ี่เสนอขาย : ไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท  

มูลค่าทีต่ราไวต้่อหนว่ย : 1,000 (หน่ึงพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 



 
 

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ หน้าที่ 4 

อายุหุน้กู ้ : 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้

วันออกหุน้กู ้ : วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุน้กู้ : วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2571 

อัตราดอกเบี้ยของหุน้กู ้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.79 (หน่ึงจดุเจ็ดเก้า) ต่อปี  

หุ้นกู้ชดุที่ 5   

ผู้ออกหุ้นกู ้ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู ้ : “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชุดที่ 5 
ครบกำหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2574”  

ประเภทของหุน้กู ้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไมด่้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

สกุลเงนิ : สกุลเงินบาท 

จำนวนหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย : ไม่เกิน 8,000,000 (แปดล้าน) หน่วย  

มูลค่าหุน้กูท้ี่เสนอขาย : ไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้าน) บาท  

มูลค่าทีต่ราไวต้่อหนว่ย : 1,000 (หน่ึงพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

อายุหุน้กู ้ : 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้

วันออกหุน้กู ้ : วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุน้กู้ : วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2574 

อัตราดอกเบี้ยของหุน้กู ้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.37 (สองจดุสามเจ็ด) ต่อปี  

ทั้งนี้ คำว่า “หุ้นกู”้ ตามที่ระบุไว้ใน ส่วนท่ี 2 นี้ ให้หมายถึง “หุ้นกูช้ดุที่ 1” “หุ้นกู้ชดุที่ 2” “หุ้นกูชุ้ดที่ 3” “หุ้นกู้ชดุที่ 
4” และ “หุ้นกู้ชดุที่ 5” (ตามแต่กรณี) 

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหุน้กู้ชุดที่ 1 หุน้กูชุ้ดที่ 2 หุ้นกู้ชดุที่ 3 หุน้กู้ชดุที่ 4 และหุ้นกู้ชดุที่ 5 

ผู้แทนผู้ถือหุน้กู ้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 



 
 

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ หน้าที่ 5 

ผู้จัดการการจดัจำหน่ายหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จำกดั (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

อัตราดอกเบี้ยผิดนดั : อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ บวกดว้ยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี  

การชำระดอกเบี้ย : สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ครั้งเดียวในวัน
ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-5 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในวันที่  6 
กุมภาพันธ์ และ วันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด 
โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และ
จะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ  

หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เล่ือน
เป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ  เว้นแต่ใน
กรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เล่ือน ออกไป
จนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่ เล่ือนออกไปมารวมคำนวณ 
ดอกเบี้ยด้วย  

การชำระคืนเงนิต้น : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นท้ังจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบ
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ  

การคำนวณดอกเบี้ย : สำหรับหุ้นกู้ทุกชุด ในการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 
(หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที ่จ่ายจะ
เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด) และจะคำนวณดอกเบี้ยโดยคิดจาก
จำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ในแต่ละหน่วยของหุ้นกู้ 

ในกรณีที่ผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยม
มากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง 
โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้นถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ย
ในแต่ละงวดจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้  (สำหรับ
ดอกเบี้ยงวดแรก) (ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น
กู้ในวันใดก็ตาม) หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อน
หน้านี้ (สำหรับดอกเบี้ยงวดอื่น  ๆ นอกจากงวดแรก) (แล้วแต่กรณี) 
จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น 



 
 

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ หน้าที่ 6 

หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ (แล้วแต่กรณี)  

โดยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่  1 จะมี รายละเอียดในการคำนวณ ดอกเบี้ย 
ดังต่อไปนี ้

(Compounded THOR + 0.18)% x จำนวนวันปฏิทินในงวดดอกเบี้ย 
(Interest Period)/365 x จำนวนหน่วย x มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 
โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Compounded THOR มีรายละเอียดในการ
คำนวณดังต่อไปนี้ 

 
THORi หมายถงึ อัตราดอกเบีย้ THOR ของวนัทำการที ่i 
ni หมายถงึ จำนวนวนัปฏิทินใน Observation Period ทีใ่ชก้ับ THORi 

i  หมายถงึ วนัทำการใน Observation Period ของงวดการจา่ย
ดอกเบีย้ 

do หมายถงึ จำนวนวนัทำการใน Observation Period ของงวดการจา่ย
ดอกเบีย้ 

dc_o หมายถงึ จำนวนวนัปฏิทินใน Observation Period ของงวดการจา่ย
ดอกเบีย้ 

ผลลัพธ์จากการคำนวณในสูตรข้างต้นแสดงในรูปแบบร้อยละต่อปี โดย
ปัดเศษทศนิยม 5 ตำแหน่ง (เช่น 0.00001%) หากอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ใน
การคำนวณมีจำนวนทศนิยมมากกว่า 5 (ห้า) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือ
เพียง 5 (ห้า) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง โดยใช้ข้อมูลในการคำนวณอ้างอิงจาก 
Website ข อ ง ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
(https://www.bot.or.th/App/THOR/) ทั้งนี้  อัตราดอกเบี้ยต้องไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 0 (ศูนย์) 

วิธีการชำระหนีต้ามหุน้กู้ : 1. การชำระเงินต้น 

  (ก) กรณีทั่วไป 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียน
หุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ 

(1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้ถือ
หุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ 
หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ
ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออก

https://www.bot.or.th/App/THOR/
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หุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ 

(2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-5: โดยเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนาม
ของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรง กับวันทำการที่ต้องชำระเงินตาม
ข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้ถือ
หุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ 
หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ
ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออก
หุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้  

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้น
แต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะ
เรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ออก
หุ้นกู้ไม่จำต้องชำระเงิน จนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

  (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคล
ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้
ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ใน
ชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี ้

(1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ
หุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ 
หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ
ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ 

(2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-5: โดยเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนาม
ของผู้ถือหุ้นกู้  ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตา ม
ข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ
หุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ 
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หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ
ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์  

เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่า
จะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่ง
ใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้  
โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

  2.  การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) 

  (ก) กรณีทั่วไป 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ 
หุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังต่อไปนี ้

(1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ
หุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ 
หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ
ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออก
หุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ 

(2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-5: โดยเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนาม 
ของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตาม
ข้อกำหนด สิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือไปรษณีย์ อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ
หุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ 
หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ
ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออก
หุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้  

ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำต้องนำใบหุ้นกู้
มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกูน้ำใบหุ้นกู้
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มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำต้องชำระเงินจนกว่า
จะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

  (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายัง
นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนตา่ง ๆ ที่ลงทะเบียน
ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี ้

(1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ
หุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ 
หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ
ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์  

(2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-5: โดยเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนาม
ของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับ วันทำการที่ต้องชำระเงินตาม
ข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง ผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ
หุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ 
หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ
ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์  

เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ย
งวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืน
จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่ง
ใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้
โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

  3. หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้  (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือ 
ดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำ
การ ให้เล่ือนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่
จำต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเล่ือนวันชำระเงินตามข้อ 3 นี้ 
เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่
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เล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เล่ือนออกไปมา 
รวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ต่ละชุดในวันครบกำหนดไถถ่อนหุ้นกู้
ชุดนั้น ๆ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าทีต่ราไว้ของหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย
ของหุ้นกู้ชดุนั้น ๆ 

สิทธขิองผู้ถือหุ้นกู้ในการ
ขอให้ผู้ออกหุน้กูท้ำการ 
ไถ่ถอนหุน้กู้กอ่นวันครบ
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้

: - ไม่มี - 

สิทธขิองผู้ออกหุ้นกู้ในการ 
ไถ่ถอนหุน้กู้กอ่นวันครบ
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้

: - ไม่มี - 

การซื้อคืนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ ในตลาดรองหรือแหล่ง
อื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในราคาใด ๆ ด้วยเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้
ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งหรือทั้งหมดทุกชุดเป็นการ
ทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าว
หรือต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด ทุกราย (แล้วแต่กรณี)  และจะต้องทำการซื้อคืน
หุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ตามสัดส่วนที่เสนอขาย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำคำเสนอขอซื้อคืน
หุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุดซึ่งออกภายใต้โครงการ แล้วแต่ผู้ออก
หุ้นกู้จะเห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เพียง
บางชุด ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำคำเสนอขอซื้อคืน จะไม่มีสิทธิ
เรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ของตนได้ 

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว จะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าว 
ระงับลงเนื่องจากหนี้เกล่ือนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำ 
หุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นาย 
ทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่อง 
การซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ และ
สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุก 
หน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่
ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและใน 
อนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับ 
ชำระหนี้ก่อน  

การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่ เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนใน 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออก            
หุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้  

การซื้อขายหุ้นกูก้่อนครบ
กำหนดอายุหุน้กู ้

: ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือ
นิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้  หรือ
ตลาดรองอื่นใด  

การจัดอนัดับความน่าเชื่อถือ
ของหุ้นกูท้ี่เสนอขาย 

: ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่  บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หุ้นกู้
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์ “AAA(tha)” ซึ่งอันดับความ
น่าเชื่อถือนี้มิได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือ
หุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด ได้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด (ความหมาย 
ของผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้างท้ายนี)้ 

กฎหมายที่ใช้บงัคับ : กฎหมายไทย 
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สัญลักษณท์ีก่ำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวสำหรับประเทศไทย                                                       
ของ บริษทั ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FITCH ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นของตราสารหนี้ระยะยาว โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับ
เครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 

AAA(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘AAA(tha)’ แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศ
ไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ท่ีคาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘AA(tha)’ จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนัดชำระ 
หน้ีทีต่่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหน้ีอื่น ๆ ในประเทศไทย โดยความเส่ียงของการผิดนัดชำระหนี้
สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ ‘AA(tha)’ จะแตกต่างจากความเส่ียงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับ 
เครดิตภายในประเทศขั้นสูงสุดเพียงเล็กน้อย 

A(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘A(tha)’ จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนัดชำระ 
หนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงของ 
สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรงตามกำหนดของตราสารทาง
การเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

BBB(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BBB(tha)’ จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนัด 
ชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนด เวลาของตราสาร
ทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

BB(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BB(tha)’ จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนัดชำระ 
หนี้ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้  
เหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมี  
ความอ่อนไหวค่อนข้างสูงต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 
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B(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘B(tha)’ จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนัดชำระ
หน้ีที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย ในขณะที่การปฏิบัติตามข้อผูกพันทาง
การเงินแม้ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน แต่ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินมีอยู่ค่อนข้างจำกัด 
ความสามารถในการชำระหน้ีตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสำหรับตราสารหนี้เฉพาะตัว อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘B(tha)’ อาจแสดงถึงการผิดนัดชำระ
หน้ีที่มีแนวโน้มว่าอัตราการรับชำระคืนอยู่ในระดับสูงมาก 

CCC(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘CCC(tha)’ แสดงถึงความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ความสามารถในการ
ปฎิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพียงอย่าง
เดียว 

CC(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘CC(tha)’ แสดงถึงความเป็นไปได้ในการผิดนัดชำระหนี้บางอย่าง 

RD (tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งในความเห็นของฟิทช์ ได้มี
การผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้ เงินกู้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญโดยยังมิได้มีการแก้ไข แต่ยังมิได้เข้าสู่
กระบวนการยื่นคำร้องขอล้มละลาย การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยผู้บริหารแผน การส่ังพิทักษ์ทรัพย์ การชำระบัญชี หรือ
กระบวนการเลิกกิจการอื่น ๆ และยังมิได้หยุดการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจได้แก่กรณีดังต่อไปนี้  

1. การผิดนัดชำระหนี้ของหนี้บางชั้นหรือบางสกุลเงินเท่านั้น 

2. การหมดอายุของระยะเวลาผ่อนผันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจากได้เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ในเงินกู้ ตราสารหนี้ หรือ
ภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินท่ีมีนัยสำคัญอื่น ๆ  

3. การยืดอายุของการได้รับการยกเวน้หรือระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการผิดนัดชำระหนี้ในภาระผูกพันทางการเงนิใน
จำนวนเงินที่มีนัยสำคัญใด ๆ ซึ่งมีภาระผูกพันหนึ่งหรือหลายภาระผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นแบบต่อเนื่องหรือพร้อมกันในคราว
เดียว  

4. การแลกเปล่ียนหน้ีที่มีปัญหาของหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินท่ีมีนัยสำคัญใด ๆ ซึ่งมีภาระผูกพัน
หน่ึงหรือหลายภาระผูกพัน 

D(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘D(tha)’ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหน้ีซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ 
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หมายเหตุ  

คำเสริมท้าย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เค รื่องหมาย “+” หรือ “-“ 

อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพ่ือแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหม าย 

“+” หรือ “-“ ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ‘AAA(tha)’ หรืออันดับที่ต่ำกว่า ‘CCC(tha)’ และจะไม่ใช้สำหรับ

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ ‘F1(tha)’ 

ที่มา: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
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1.2 วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน และระยะเวลาที่ใช้เงิน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการในครั้งนี้ เพื่ อไปใช้ในการลงทุน  
และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working capital) และ/หรือ เพื่อทดแทนหนีท้ี่ครบกำหนดชำระ โดยผู้ออก
หุ้นกู้ คาดว่าจะได้ รับ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้ ง ส้ิน  ประมาณ 
47,000,000,000 (ส่ีหมื่นเจ็ดพันล้าน) บาท โดยจะนำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 

1.3 ข้อกำหนดสิทธิที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในคร้ังนี้ 

ข้อกำหนดสิทธิที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ไม่แตกต่าง ไปจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผูอ้อกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับ
โครงการ เว้นแต่ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดลักษณะของหุ้นกู้แต่ละชุด (เช่น อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุ
ของหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เป็นต้น) จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดง
รายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ  

2. ข้อจำกัดการโอนหุน้กูท้ี่เสนอขาย 

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดนี้เป็นการออกและเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 
เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับและจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก 

3. การจอง จำหน่าย และการจดัสรรหุ้นกู้ 

3.1 วิธีการเสนอขายหุน้กู้ 

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวน
ทั้งส้ินไม่เกิน 47,000,000 (ส่ีสิบเจ็ดล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งส้ินไม่เกิน 47,000,000,000 (ส่ีหมื่น
เจ็ดพันล้าน) บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ 
ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 
2561 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตาม
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คำนิยามที่ได้ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การ
กำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 
2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่ ) และตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4 และ ข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้
ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ฉบับลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)  

โดย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายถึง 
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(2) ธนาคารพาณิชย์  
(3) ธนาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
(4) บริษัทเงินทุน  
(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
(6) บริษัทหลักทรัพย์  
(7) บริษัทประกันวินาศภัย 
(8) บริษัทประกันชวีิต 
(9) กองทุนรวม 
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ

ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) 
(11)  กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
(12) กองทุนบำเหน็จบำนาญขา้ราชการ 
(13)  กองทุนประกันสังคม 
(14) กองทุนการออมแห่งชาต ิ
(15) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
(18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
(19) ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(20) นิติบุคคลประเภทบรรษัท 
(21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด 
(22)  ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่มีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถงึ (21) 
(23) ผู้จัดการกองทุนหรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
(24) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนซึ่งมีลักษณะดงัต่อไปนี้ แต่มใิช่ผู้ลงทุนสถาบัน 

(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี ้
(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยห์รือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป หรือใน

กรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมเีงินลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวตัง้แต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทัง้นี้ ให้
พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี ้
(ก) มี สินทรัพย์ สุทธิตั้ งแต่  50 ล้านบาท ขึ้นไป ทั้ งนี้  สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น 
(ข) มีรายได้ต่อปตีั้งแต่ 4 ล้านบาทขึน้ไป 
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยห์รือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัง้แต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป หรือใน

กรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมเีงินลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 
อย่างไรก็ดี ผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิไม่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้
จากผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา 
 

3.2 ผู้จัดการการจดัจำหน่ายหุ้นกู้ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ ่
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

สถานท่ีติดต่อ 
เลขที ่550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์0-2296-3999  

ธนาคารกรุงเทพ จำกดั (มหาชน) 
เลขที่ 333 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท:์ 0-2230-2328, 0-2626-3646, 0-2353-5421 
โทรสาร: 0-2231-4617 

ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) 
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน   
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2470-3074 
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ธนาคารไทยพาณชิย์ จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตุจกัร เขตจตจุักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 0-2544-5740  

3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุน้กู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามรายละเอียด
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุน้กู้ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

รายการค่าใช้จ่าย บาท 

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  250,000 

ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ* โดยประมาณ 32,100,000 

รวมประมาณ 32,350,000 
หมายเหตุ *ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ รวมถึง ค่าจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ / ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ในสมาคมตลาดตรา

สารหนี้ไทย / ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ / ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ / ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน / ค่าจัดส่งเอกสาร / ค่าแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / ค่าแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เป็นต้น 

3.5 วิธีขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ 

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัด
จำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2  และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายดังกล่าวที่มี
บริการรับจองซื้อ ตั้งแต่วันท่ี 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาทำการของสถานท่ีดังกล่าว  

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับโครงการ และ
หนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนท่ียื่น
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ใน
ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อ จากเว็บไซต์ (Website) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที ่www.sec.or.th 

3.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้  

นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยเฉพาะในส่วนที่ 2 นี้ วิธีการจองซื้อ การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายใน
ครั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 3 (การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้) ในส่วนที่ 3 (ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตรา
สารหนี้ที่จะเสนอขาย) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-
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BASE-PO) สำหรับโครงการ โดยรายละเอียดวันและเวลาจองซื้อหุ้นกู้ และรายละเอียดการชำระเงินค่าจองซื้อ มี
ดังต่อไปนี ้

(1)  สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(1.1)  ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  โดยการชำระเงินค่าจองซื้อ
เป็นเงินสดหรือเงินโอน สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือ
เวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ระหว่างวันท่ี 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2564 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะเห็นสมควร 

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 1-5: "บัญชจีองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท." 

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 1: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 2: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 3: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 4: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 5: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5" 

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณชิย์ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 1-5: "บัญชจีองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที ่1/2564" 

(1.2)  ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  โดยการชำระเงินค่าจองซื้อ
เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดร๊าฟท์ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของ
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัด
จำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขาย
หรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง
ดังกล่าว ระหว่างวันท่ี 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันท่ีไม่
เกินวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จอง
ซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้ 
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กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 1-5: "บัญชจีองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท." 

กรณีจองซื้อผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 1: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 2: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 3: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 4: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 5: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5" 

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณชิย์ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 1-5: "บัญชจีองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที ่1/2564" 

 (2)  สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ 

(2.1)  ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อ
เป็นเงินสด หรือเงินโอน สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น.หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือ
เวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งระหว่างดังกล่าววันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
โดยในกรณีท่ีชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้  

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 1-5: "บัญชจีองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท." 

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 1: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 2: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 3: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 4: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4" 
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สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 5: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5" 

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณชิย์ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 1-5: "บัญชจีองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที ่1/2564" 

(2.2)  ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อ
เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดร๊าฟท์ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของ
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัด
จำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขาย
หรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลาปิดรับเช็คของสำนักงาน หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของ
หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 12.00 น.ของวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานท่ีจองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้ 

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 1-5: "บัญชจีองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท." 

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 1: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 2: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 3: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 4: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4" 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 5: "บัญชจีองซื้อหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5" 

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณชิย์ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับหุน้กู้ชุดที่ 1-5: "บัญชจีองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที ่1/2564" 
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3.7 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ 

ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ทั้งนี้ ในการเสนอ
ขายครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทบุคคลธรรมดา 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย
ใหญเ่ฉพาะรายที่ได้รับหนังสือแจ้งยืนยันผลการจัดสรรสิทธิตามที่ได้แสดงความจำนงต่อผู้จัดการการจัดจำหน่าย
หุ้นกู้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อในจำนวนเท่าใดและทำการจองซื้อหุ้นกู้เต็มตามจำนวนที่ตนได้ รับจัดสรร
สิทธิดังกล่าว และในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าว
ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด  

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นกู้นี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย ตามแต่จะเห็นสมควร โดย
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้แต่ละชุดให้แก่ผู้จองซื้อรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ 
หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้
ภายใต้โครงการครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด 

3.8 การยกเลกิการจองซื้อหุ้นกู้ 

(1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 
3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้นกู้ในกรณี
ชำระเงินโดยเงินสดหรือ เงินโอน หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค 
หรือ ดร๊าฟท์ แต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับ
สถานท่ีจองซื้อนั้น ๆ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้น
กู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น
กู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีจองซื้อ และการชำระ
เงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสิทธิในการได้รับการจัดสรร
หุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนท่ีตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไป จนกว่าจะครบ
ตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

(2) ผู้จองซื้อมีสิทธิท่ีจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันท่ีผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่ามีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่
สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จอง
ซื้อทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้ อหุ้นกู้ต้อง
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ดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันนั้น (“วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”) 
ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อาจตัดสินใจยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ได้ ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อ
หุ้นกู้ตามวิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.10 ข้างล่างนี้ (ให้เรียกวันที่ผู้จองซื้อ หรือผู้ออก 
หุ้นกู้ หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทำการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ว่า “วันที่มีการยกเลิกการจอง

ซื้อหุ้นกู้”)  

3.9 วิธีคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้กู้ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร 

ในกรณีที่ ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนท่ีไม่ได้
รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนท่ีจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยนำ
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำ
การนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วันทำ
การนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อ
ดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่
ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการ
ชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้อง
แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/
หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 

3.10 วิธีการคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้กู้ในกรณทืี่ผู้ออกหุน้กู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกูห้รือไม่สามารถส่ง
มอบหุน้กูท้ี่เสนอขายได้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่
สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละราย โดย 
นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน
ทำการ นับจากวันท่ีมีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันส้ินสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ (แล้วแต่วันใด
จะถึงก่อน)  หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผู้จองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันที่มีการ
ยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันส้ินสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)  โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จอง
ซื้อหุ้นกู้ข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน ก.ล.ต. 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้
ดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) 
วันที่ได้มีการชำระเงินคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึง
ข้างต้นโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 

3.11 วธิีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือ
หุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำ
ยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันออกหุ้นกู้  พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละ
ราย โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 
(เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผู้จองซื้อภายใน 10 
(สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้
ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีกา รที่
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้
ดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) 
วันที่ได้มีการชำระเงินคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึง
ข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.12 วิธีการส่งมอบหุน้กู ้

ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการ
จัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตาม
ชื่อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ 
สำหรับนักลงทุนท่ีได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ 
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4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้  

ข้อมูล 

สำหรับปี
สิ้นสุดหรือ  
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 

สำหรับปีสิ้นสุด
หรือ  

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  
พ.ศ. 2563 

สำหรับงวด  
3 เดือน 

สิ้นสุดหรือ ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษเีงินได้ คา่เส่ือม
ราคา และคา่ตดัจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) 

1.14 1.68 1.39 

อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจา่ยภาษี
เงินได้ คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจำหน่าย (interest bearing debt 
to EBITDA ratio) (เท่า)1 

2.28 3.51 8.26 

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย  
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)2 

12.97 9.74 7.85 

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย  
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)3 

10.33 7.94 16.00 

อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน  
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)4 

3.00 2.65 1.05 

อัตราหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.51 0.62 0.61 
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

0.91 0.98 0.96 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)  (เท่า) 1.89 2.42 2.45 
อัตราส่วนตัว๋เงินจา่ยต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  
(BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า) 

0.00 0.00 0.00 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อ
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ร้อยละ) 

0.15 0.11 0.12 

อัตราส่วนเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินต่อหน้ีสินรวม (เทา่) 0.17 0.18  0.18  
อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อ
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ทั้งหมด (ร้อยละ)5 

14.60 10.77 11.59 

หมายเหต:ุ 
(1) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย หาร กำไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 
(2) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน บวก ภาษีจ่ายจากการด่าเนินงาน หาร เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน 
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หาร ต้นทุนทางการเงิน 
(4) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หาร (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย บวก 
หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)  
(5) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย คำนวณจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คูณ 100 หาร หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย 



 

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
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(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 1 

เอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบบัลงวนัท่ี [6 สิงหำคม พ.ศ. 2564] 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับการออก 

"หุ้นกู้ไม่มีประกันประเภทอตัราดอกเบีย้ลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ THOR ของ บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
ครัง้ที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" 

ภายใต้โครงการออกตราสารหนี ้(MTN Program) ปี พ  .ศ 2563 วงเงนิ 130,000,000,000 (หน่ึงแสนสามหมื่นล้าน) บาท  
(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงนิการเสนอขาย ตามที่จะได้มกีารเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

เอกสำรฉบบันี ้เป็นเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้ส ำหรับหุ้นกู้ตำมชื่อที่ระบไุว้ในหวัข้อข้ำงต้น ซึง่รำยละเอียดของหุ้นกู้ดงักล่ำว
จะเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี ้โดยค ำนิยำมที่ใช้ในเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี ้ให้มี
ควำมหมำยตำมที่ได้นิยำมไว้ในข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ส ำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) ฉบบัลงวนัท่ี [3 สิงหำคม พ.ศ. 2564] ("ข้อก าหนดสิทธิ") ทัง้นี ้เอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบบันีก้ ำหนดรำยละเอยีด
ที่ส ำคญัของหุ้นกู้ดงักล่ำวข้ำงต้น และจะต้องอ่ำนประกอบกับข้อก ำหนดสิทธิ และให้ถือว่ำเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี ้
เป็นส่วนหนึ่งของข้อก ำหนดสิทธิ ซึง่ใช้บงัคบัต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ชดุที่ระบไุว้ในเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบบันี ้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ 

1.  ผู้ออกหุ้นกู้  บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

2.  ชื่อหุ้นกู้ “หุ้ นกู้ ไม่มีประกันประเภทอัตรำดอกเบีย้ลอยตัวอ้ำงอิงอัตรำดอกเบีย้ 
THOR ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” 

3.  ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

4.  สกลุเงิน บำท 

5.  ประเภทกำรเสนอขำยหุ้นกู้   กำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป (PO) 

   กำรเสนอขำยเป็นกำรเสนอขำยแก่ผู้ลงทนุสถำบนั (PP-II) 

   กำร เสนอขำย เ ป็นกำร เสนอขำยแก่ ผู้ ล งทุนสถำบันและ 
ผู้ลงทนุรำยใหญ่ (PP-II & HNW) 
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6.  วนัออกหุ้นกู้ วนัท่ี 6 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

7.  ส่วนลด (ต่อหน่วย) ไม่มี 

8.  อตัรำคิดลด ไม่มี 

9.  มลูค่ำเงินต้นหุ้นกู้  [4,000,000,000] [(ส่ีพนัล้ำน)] บำท 

10.  จ ำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขำย [4,000,000] [(ส่ีล้ำน)] หน่วย 

11.  มลูค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 

12.  รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 

13.  อำยขุองหุ้นกู้  1 (หน่ึง) ปี 6 (หก) เดือน นบัจำกวนัออกหุ้นกู้  

14.  วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2566 

15.  กำรช ำระคืนเงินต้น ช ำระเงินต้นครัง้เดียว  

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการช าระดอกเบีย้ 

16.  อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้  อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว ซึ่ง เท่ำกับผลรวมของอัตรำดอกเบีย้อ้ำงอิง 
Compounded THOR และ ร้อยละ 0.18 (ศนูย์จดุหนึ่งแปด) ต่อปี  

ทัง้นี ้อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้ ต้องไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 0 (ศนูย์) 

โดยอัตรำดอกเบีย้อ้ำงอิง Compounded THOR มีรำยละเอียดในกำร
ค ำนวณดงัต่อไปนี ้

Compounded THOR =  [∏ (1 +  
THORi x ni

365
) − 1

𝑑𝑜

i=1

] x 
365

dc_o

 

 
THORi หมำยถึง อตัรำดอกเบีย้ THOR ของวนัท ำกำรท่ี i 
ni หมำยถึง จ ำนวนวนัปฏิทินใน Observation Period ที่ใช้กบั 

THORi 

i  หมำยถึง วนัท ำกำรใน Observation Period ของงวดกำรจ่ำย
ดอกเบีย้ 

do หมำยถึง จ ำนวนวนัท ำกำรใน Observation Period ของงวด
กำรจำ่ยดอกเบีย้ 
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dc_o หมำยถึง จ ำนวนวนัปฏิทินใน Observation Period ของงวดกำร
จ่ำยดอกเบีย้ 

ผลลัพธ์จำกกำรค ำนวณในสูตรข้ำงต้นแสดงในรูปแบบร้อยละต่อปี โดย
ปัดเศษทศนิยม 5 ต ำแหน่ง (เช่น 0.00001%) หำกอตัรำดอกเบีย้ที่ใช้ในกำร
ค ำนวณมีจ ำนวนทศนิยมมำกกว่ำ 5 (ห้ำ) ต ำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือ
เพียง 5 (ห้ำ) ต ำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึน้ในกรณีที่มีเศษมำกกว่ำหรือ
เท่ำกบั 5 (ห้ำ) นอกนัน้ให้ปัดลง 

โดยใช้ข้อมูลในกำรค ำนวณอ้ำงอิงจำก Website ของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย (https://www.bot.or.th/App/THOR/) 

17.  อตัรำดอกเบีย้ผิดนดั อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้บวกด้วยอตัรำร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี 

18.  วนัช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้  ช ำระดอกเบีย้ครัง้เดียวในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยหำกวนัช ำระเงิน
ไม่ตรงกบัวนัท ำกำรจะเล่ือนวนัช ำระเงินเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

19.  ข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
กำรค ำนวณและกำรช ำระดอกเบีย้ 

 

 19.1 กำรค ำนวณดอกเบีย้ ในกำรค ำนวณดอกเบีย้ส ำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สำมร้อย
หกสิบห้ำ) วนั (กำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย จะเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด) และ
จะค ำนวณดอกเบีย้โดยคิดจำกจ ำนวนมลูค่ำเงินต้นคงค้ำงในหุ้นกู้แต่ละ
หน่วย โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงัต่อไปนี ้

(Compounded THOR + 0.18)% x จ านวนวันปฏิทินในงวดดอกเบีย้ 
(Interest Period)/365 x จ านวนหน่วย x มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 

 19.2 FRN Structure 5-day Backward Shifted Observation Period (กำรค ำนวณดอกเบีย้
โดยมีวนัเร่ิมและวนัสิน้สดุก่อนหน้ำวนัจ่ำยดอกเบีย้เป็นเวลำ 5 (ห้ำ) วนัท ำ
กำร) 

 19.3 Observation Period 5 (ห้ำ) วนัท ำกำรก่อนหน้ำวนัออกหุ้นกู้จนถึง 5 (ห้ำ) วนัท ำกำรก่อนหน้ำ
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   

 19.4 มำตรฐำนกำรนบัวนัเพื่อค ำนวณ
ดอกเบีย้ (Day Count 
Convention) 

 

Actual/365 
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ข้อก าหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ 

20.  กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ 

  ไม่มี 

 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

21.  วนัแรกที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถถ่อนหุ้นกู้  

ไม่มี 

22.  รำคำไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี 

23.  ข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก ำหนดโดยผู้ออก 
หุ้นกู้ 

ไม่มี 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้ 

24.  กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ ถือหุ้นกู้  

 ไม่มี 

 ผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้
หำกเกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 25 ข้ำงล่ำงนี ้

25.  เหตกุำรณ์ที่ท ำให้ผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถถ่อนหุ้นกู้  

ไม่มี 

26.  รำคำไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี 

27.  ข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก ำหนดโดยผู้ ถือหุ้นกู้  

ไม่มี 

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

28.  ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้  ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 

29.  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
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30.  สญัญำแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  สัญญำแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
ระหว่ำงผู้ออกหุ้นกู้  และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และให้รวมถึงหนงัสือบอกกล่ำว
กำรออกหุ้นกู้  ฉบับลงวันที่ [3 สิงหำคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนำมยืนยันโดย
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

31.  นำยทะเบียนหุ้นกู้  ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

32.  สญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้นกู้  สัญญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้ นกู้ และตัวแทนช ำระเงิน ฉบับลงวันที่ 2 
กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ระหว่ำงผู้ออกหุ้นกู้  และนำยทะเบียนหุ้นกู้  และให้
รวมถึงหนังสือบอกกล่ำวกำรออกหุ้นกู้  ฉบับลงวันที่ [3 สิงหำคม พ.ศ. 
2564] ที่ลงนำมยืนยนัโดยนำยทะเบียนหุ้นกู้   

ข้อก าหนดอื่น ๆ 

33.  วนัเร่ิมกำรเสนอขำยหุ้นกู้ วนัท่ี 3 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

34.  วนัปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้ วนัท่ี 5 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

35.  กำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
เป็นระยะเวลำ 5 (ห้ำ) วนัท ำกำรล่วงหน้ำก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
และ/หรือ วันก ำหนดจ่ำยผลประโยชน์อื่นใด  (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
วัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ  หรือ 14 (สิบส่ี) วัน
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  หรือตำมที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นำย
ทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้  แล้วแต่กรณี เพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ ถือ
หุ้นกู้ ในกำรได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ ข้ำงต้น ในฐำนะผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้กำร
ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ จะเร่ิมตัง้แต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้  
วันแรก และส ำหรับกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัด
ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้  ถ้ำวันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ วันแรกไม่ตรงกับ 
วนัท ำกำรให้เล่ือนเป็นวนัท ำกำรถัดไป  ซึ่งในกรณีดงักล่ำวระยะเวลำปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่ำ 14 (สิบส่ี) วนั  ทัง้นี ้ไม่ว่ำในกรณี
ใด ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะแจ้ง  หรือจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุ้ นกู้ แจ้งแก่ 
สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  7 (เจ็ด) วัน ก่อน 
วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นวนัแรก 

อนึ่ง กำรปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อรับ
สิทธิประโยชน์ใด ๆ จะไม่มีกำรพกักำรโอนหุ้นกู้  
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36.  กำรช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้ 1. กำรช ำระเงินต้น 

(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ ออกหุ้นกู้ จะช ำระเงินต้นตำมหุ้นกู้ ให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้ นกู้ ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้ นกู้  โดยกำรโอนเงินเข้ำ
บญัชีธนำคำรของผู้ ถือหุ้นกู้  ตำมรำยละเอียดที่ผู้ ถือหุ้นกู้
ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้ นกู้  หรือที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งเป็น
หนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 15 (สิบห้ำ) วันท ำกำรก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงิน 
หรือวิธีกำรอื่นใดตำมที่ตกลงกนัระหว่ำงผู้ออกหุ้นกู้และ
นำยทะเบียนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ไม่จ ำต้องน ำใบหุ้นกู้มำ
เวนคืนเพื่อรับช ำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอนัควร
สงสยั ผู้ออกหุ้นกู้หรือนำยทะเบียนหุ้นกู้  จะเรียกให้ผู้ ถือ
หุ้นกู้น ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดงักล่ำวผู้ออก
หุ้นกู้ไม่จ ำต้องช ำระเงินจนกว่ำจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

(ข) กรณีของหุ้ นกู้ ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้ นกู้
แทน ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะช ำระเงินต้นตำมหุ้ นกู้ ผ่ำนนำย
ทะเบียนหุ้ นกู้  ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์มี
หนงัสือแจ้งมำยงันำยทะเบียนหุ้นกู้ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิใน
หุ้นกู้จ ำนวนต่ำง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ไว้
ในชื่อของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์โดย กำรโอนเงินเข้ำ
บัญชี ธนำคำรของผู้ ถือหุ้ นกู้  ตำมรำยละเอียดที่ 
ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้  หรือที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้
แจ้งเป็นหนงัสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วันท ำกำรก่อนวันถึงก ำหนด
ช ำระเงิน หรือตำมที่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ไ ด้มีกำรแจ้งไ ว้กับ 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณี ท่ีมีเหตุอันควร
สงสยั ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ช ำระเงินจนกว่ำจะได้รับใบหุ้นกู้
หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์
แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่ำวศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะ
น ำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับ เพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึง
ก ำหนดช ำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนงัสือให้ไว้
เป็นหลกัฐำน 

2. กำรช ำระดอกเบีย้ หรือเงินจ ำนวนอื่นใด (ถ้ำม)ี 
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(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะช ำระเงินดอกเบีย้ หรือเงิน
จ ำนวนอื่นใด (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ผ่ำนนำยทะเบียน
หุ้ นกู้  โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้ ถือหุ้นกู้  
ตำมรำยละเอียดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้  
หรือที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้
ทรำบล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วันท ำกำร
ก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงิน หรือวิธีกำรอื่นใดตำมที่ 
ตกลงกันระหว่ำงผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้  ทัง้นี ้
ในกำรช ำระดอกเบีย้งวดสดุท้ำย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่จ ำต้องน ำ
ใบหุ้นกู้มำเวนคืนเพื่อรับช ำระดอกเบีย้ หรือเงินจ ำนวน
อื่นใด (ถ้ำมี )  เ ว้นแต่ในกรณีที่มี เหตุอันควรสงสัย  
ผู้ออกหุ้นกู้หรือนำยทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้น ำ
ใบหุ้นกู้มำเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่ำวผู้ออกหุ้นกู้ ไม่
จ ำต้องช ำระเงินจนกว่ำจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

(ข) กรณีของหุ้ นกู้ ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้ นกู้
แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินดอกเบีย้ หรือเงินจ ำนวนอื่น
ใด (ถ้ำมี) ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์มีหนงัสือแจ้งมำยงันำยทะเบียนหุ้นกู้ ว่ำ
เป็นผู้ ทรงสิทธิในหุ้ นกู้ จ ำนวนต่ำง ๆ ที่ลงทะเบียนใน
สมุดทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
โดย กำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้ ถือหุ้นกู้  ตำม
รำยละเอียดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้  หรือที่
ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบ
ล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วนัท ำกำรก่อนวัน
ถึงก ำหนดช ำระเงิน หรือตำมที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้มีกำรแจ้งไว้
กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอนัควร
สงสยั ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ช ำระดอกเบีย้งวดสดุท้ำยจนกว่ำ
จะได้รับใบหุ้ นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้ นกู้ คืนจำก
ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์แล้วซึง่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะ
น ำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ ก่อนวันถึง
ก ำหนดช ำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนงัสือให้ไว้
เป็นหลกัฐำน 
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การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ  

37.  สถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

38.  อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA(tha)” เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 

39.  กำรขึน้ทะเบยีนหุ้นกู้ สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ และเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบบันี ้นบัแต่วนัออก
หุ้นกู้ ตำมที่ระบุไว้ในข้ำงต้น จนถึงวันที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ได้ช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ ฉบับนีใ้ห้แ ก ่
ผู้ ถือหุ้นกู้ดงักล่ำวทกุรำยจนครบถ้วนแล้ว 

(ส่วนทีเ่หลือของหนา้นีต้ัง้ใจเวน้วา่งไว)้ 



 

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

หนา้ลงนาม – เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ ชดุท่ี 1 
   

 

 ผู้ออกหุ้นกู้ 

 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

 โดย _________________________ 

นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศ์ธิกลุ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรเงิน 
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(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุน้กูชุ้ดที่ 2 

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันท่ี [6 สิงหาคม พ.ศ. 2564] 

บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน) 
สำหรับการออก 

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชดุที่ 2 ครบกำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567" 
ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ  .ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท  

(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงนิการเสนอขาย ตามที่จะได้มกีารเปดิเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของ 
บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน) 

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

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ดังกล่าว
จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้มี
ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) ฉบับลงวันท่ี [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564] ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับน้ีกำหนดรายละเอยีด
ที่สำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับน้ี
เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับน้ี 

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ 

1.  ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

2.  ชื่อหุ้นกู ้ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” 

3.  ประเภทของหุ้นกู ้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื ่อผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

4.  สกุลเงิน บาท 

5.  ประเภทการเสนอขายหุ้นกู้  การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO) 

   การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (PP-II) 

   การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II & HNW) 

6.  วันออกหุ้นกู้ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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7.  ส่วนลด (ต่อหน่วย) ไม่มี 

8.  อัตราคิดลด ไม่มี 

9.  มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ [15,000,000,000] [(หน่ึงหมื่นห้าพันล้าน)] บาท 

10.  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย [15,000,000] [(สิบห้าล้าน)] หน่วย 

11.  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

12.  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

13.  อายุของหุ้นกู้ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 

14.  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 

15.  การชำระคืนเงินต้น ชำระเงินต้นครั้งเดียว 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย 

16.  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงทีร่้อยละ 0.96 (ศูนย์จุดเก้าหก) ต่อป ี 

17.  อัตราดอกเบี้ยผิดนัด อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี 

18.  งวดดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน 

19.  วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ 6 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ 
โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระ
ดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป 

20.  ข้อกำหนดเพิ ่มเติมอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
คำนวณและการชำระดอกเบี้ย 

ไม่มี 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ 

21.  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
โดยผู้ออกหุ้นกู้ 

  ไม่มี 

 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ 
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22.  วันแรกที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

ไม่มี 

23.  ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี 

24.  ข้อกำหนดเพิ ่มเติมอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ 

ไม่มี 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้ 

25.  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
โดยผู้ถือหุ้นกู ้

 ไม่มี 

 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 26 ข้างล่างนี้ 

26.  เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

ไม่มี 

27.  ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี 

28.  ข้อกำหนดเพิ ่มเติมอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู ้

ไม่มี 

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

29.  ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

30.  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

31.  สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู ้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563 ระหว่างผู ้ออกหุ ้นกู้  และผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู้  และให้รวมถึง
หนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ. 
2564] ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

32.  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 



 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
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33.  สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ 
และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ ้นกู้  ฉบับลงวันที่ [3 
สิงหาคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้  

ข้อกำหนดอื่น ๆ 

34.  วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู ้ วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

35.  วันปิดการเสนอขายหุ้นกู ้ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ  

36.  สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

37.  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้ “AAA(tha)” เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

38.  การขึ้นทะเบยีนหุ้นกู ้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออก
หุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉ บับนี้ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว 

(ส่วนท่ีเหลือของหน้านี้ตัง้ใจเว้นวา่งไว)้ 

 

 



 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 

 

 

หน้าลงนาม – เอกสารแสดงรายละเอยีดหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 
   

 

 ผู้ออกหุ้นกู้ 

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 

 โดย _________________________ 

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธกิุล 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารการเงิน 

 



 

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
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(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 3 

เอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบบัลงวนัท่ี [6 สิงหำคม พ.ศ. 2564] 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับการออก 

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" 
ภายใต้โครงการออกตราสารหนี ้(MTN Program) ปี พ  .ศ. 2563 วงเงนิ 130,000,000,000 (หน่ึงแสนสามหมื่นล้าน) บาท  

(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงนิการเสนอขาย ตามที่จะได้มกีารเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของ 
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

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

เอกสำรฉบบันี ้เป็นเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้ส ำหรับหุ้นกู้ตำมชื่อที่ระบไุว้ในหวัข้อข้ำงต้น ซึง่รำยละเอียดของหุ้นกู้ดงักล่ำว
จะเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี ้โดยค ำนิยำมที่ใช้ในเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี ้ให้มี
ควำมหมำยตำมที่ได้นิยำมไว้ในข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ส ำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) ฉบบัลงวนัท่ี [3 สิงหำคม พ.ศ. 2564] ("ข้อก าหนดสิทธิ") ทัง้นี ้เอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบบันีก้ ำหนดรำยละเอยีด
ที่ส ำคญัของหุ้นกู้ดงักล่ำวข้ำงต้น และจะต้องอ่ำนประกอบกับข้อก ำหนดสิทธิ และให้ถือว่ำเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี ้
เป็นส่วนหนึ่งของข้อก ำหนดสิทธิ ซึง่ใช้บงัคบัต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ชดุที่ระบไุว้ในเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบบันี ้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ 

1.  ผู้ออกหุ้นกู้  บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

2.  ชื่อหุ้นกู้ “หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2564 
ชดุที่ 3 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” 

3.  ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้  

4.  สกลุเงิน บำท 

5.  ประเภทกำรเสนอขำยหุ้นกู้   กำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป (PO) 

   กำรเสนอขำยเป็นกำรเสนอขำยแก่ผู้ลงทนุสถำบนั (PP-II) 

   กำรเสนอขำยเป็นกำรเสนอขำยแก่ผู้ ลงทุนสถำบันและ 
ผู้ลงทนุรำยใหญ่ (PP-II & HNW) 

6.  วนัออกหุ้นกู้ วนัท่ี 6 สิงหำคม พ.ศ. 2564 



 

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
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7.  ส่วนลด (ต่อหน่วย) ไม่มี 

8.  อตัรำคิดลด ไม่มี 

9.  มลูค่ำเงินต้นหุ้นกู้  [15,000,000,000] [(หน่ึงหมื่นห้ำพนัล้ำน)] บำท 

10.  จ ำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขำย [15,000,000] [(สิบห้ำล้ำน)] หน่วย 

11.  มลูค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 

12.  รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 

13.  อำยขุองหุ้นกู้  5 (ห้ำ) ปี นบัจำกวนัออกหุ้นกู้  

14.  วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วนัท่ี 6 สิงหำคม พ.ศ. 2569 

15.  กำรช ำระคืนเงินต้น ช ำระเงินต้นครัง้เดียว 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการช าระดอกเบีย้ 

16.  อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้  อตัรำดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 1.31 (หน่ึงจดุสำมหน่ึง) ต่อปี  

17.  อตัรำดอกเบีย้ผิดนดั อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้บวกด้วยอตัรำร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี 

18.  งวดดอกเบีย้ ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบีย้ของหุ้นกู้ทกุ ๆ 6 (หก) เดือน 

19.  วนัช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้  วันที่ 6 กุมภำพันธ์ และ 6 สิงหำคม ของทุกปีตลอดอำยุของหุ้นกู้  
โดยหำกวันช ำระดอกเบีย้ไม่ตรงกับวันท ำกำรจะเล่ือนวันช ำระ
ดอกเบีย้เป็นวนัท ำกำรถดัไป 

20.  ข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับกำร
ค ำนวณและกำรช ำระดอกเบีย้ 

ไม่มี 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ 

21.  กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
โดยผู้ออกหุ้นกู้  

  ไม่มี 

 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ 



 

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
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22.  วนัแรกที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

ไม่มี 

23.  รำคำไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี 

24.  ข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับกำร 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก ำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ 

ไม่มี 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้ 

25.  กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
โดยผู้ ถือหุ้นกู้  

 ไม่มี 

 ผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้หำกเกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 26 ข้ำงล่ำงนี ้

26.  เหตุกำรณ์ที่ท ำให้ผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

ไม่มี 

27.  รำคำไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี 

28.  ข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับกำร 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก ำหนดโดยผู้ ถือหุ้นกู้  

ไม่มี 

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

29.  ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 

30.  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

31.  สญัญำแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  สัญญำแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 
2563 ระหว่ำงผู้ ออกหุ้ นกู้  และผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  และให้รวมถึง
หนังสือบอกกล่ำวกำรออกหุ้นกู้  ฉบับลงวันที่ [3 สิงหำคม พ.ศ. 
2564] ที่ลงนำมยืนยนัโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

32.  นำยทะเบียนหุ้นกู้  ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 



 

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
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33.  สญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้นกู้  สญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้นกู้และตวัแทนช ำระเงิน ฉบบัลงวนัท่ี 
2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ระหว่ำงผู้ออกหุ้นกู้  และนำยทะเบียนหุ้นกู้  
และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่ำวกำรออกหุ้ นกู้  ฉบับลงวันที่ [3 
สิงหำคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนำมยืนยนัโดยนำยทะเบียนหุ้นกู้   

ข้อก าหนดอื่น ๆ 

34.  วนัเร่ิมกำรเสนอขำยหุ้นกู้ วนัท่ี 3 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

35.  วนัปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้ วนัท่ี 5 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ  

36.  สถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

37.  อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA(tha)” เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 

38.  กำรขึน้ทะเบยีนหุ้นกู้ สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ และเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ฉบบันี ้นบัแต่วนัออก
หุ้นกู้ ตำมที่ระบุไว้ในข้ำงต้น จนถึงวันที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ได้ช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ ฉบับนีใ้ห้แก่  
ผู้ ถือหุ้นกู้ดงักล่ำวทกุรำยจนครบถ้วนแล้ว 

(ส่วนทีเ่หลือของหนา้นีต้ัง้ใจเวน้วา่งไว)้ 

 

 



 

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

หนา้ลงนาม – เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ ชดุท่ี 3 
   

 

 ผู้ออกหุ้นกู้ 

 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

 โดย _________________________ 

นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศ์ธิกลุ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรเงิน 

 



 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
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(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุน้กูชุ้ดที่ 4 

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันท่ี [6 สิงหาคม พ.ศ. 2564] 

บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน) 
สำหรับการออก 

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชดุที่ 4 ครบกำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571" 
ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ  .ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท  

(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงนิการเสนอขาย ตามที่จะได้มกีารเปดิเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของ 
บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน) 

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

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ดังกล่าว
จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้มี
ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) ฉบับลงวันท่ี [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564] ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกูฉ้บับนี้กำหนดรายละเอยีด
ที่สำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับน้ี
เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับน้ี 

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ 

1.  ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

2.  ชื่อหุ้นกู ้ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” 

3.  ประเภทของหุ้นกู ้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื ่อผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

4.  สกุลเงิน บาท 

5.  ประเภทการเสนอขายหุ้นกู้  การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO) 

   การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (PP-II) 

   การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II & HNW) 

6.  วันออกหุ้นกู้ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 



 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
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7.  ส่วนลด (ต่อหน่วย) ไม่มี 

8.  อัตราคิดลด ไม่มี 

9.  มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ [5,000,000,000] [(ห้าพันล้าน)] บาท 

10.  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย [5,000,000] [(ห้าล้าน)] หน่วย 

11.  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

12.  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

13.  อายุของหุ้นกู้ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 

14.  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2571 

15.  การชำระคืนเงินต้น ชำระเงินต้นครั้งเดียว 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย 

16.  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงทีร่้อยละ 1.79 (หน่ึงจุดเจ็ดเก้า) ต่อป ี 

17.  อัตราดอกเบี้ยผิดนัด อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี 

18.  งวดดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน 

19.  วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ 6 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ 
โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระ
ดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป 

20.  ข้อกำหนดเพิ ่มเติมอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
คำนวณและการชำระดอกเบี้ย 

ไม่มี 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ 

21.  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
โดยผู้ออกหุ้นกู้ 

  ไม่มี 

 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ 



 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
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22.  วันแรกที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

ไม่มี 

23.  ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี 

24.  ข้อกำหนดเพิ ่มเติมอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ 

ไม่มี 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้ 

25.  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
โดยผู้ถือหุ้นกู ้

 ไม่มี 

 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 26 ข้างล่างนี้ 

26.  เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

ไม่มี 

27.  ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี 

28.  ข้อกำหนดเพิ ่มเติมอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู ้

ไม่มี 

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

29.  ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

30.  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

31.  สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู ้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563 ระหว่างผู ้ออกหุ ้นกู้  และผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู้  และให้รวมถึง
หนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ. 
2564] ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

32.  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 



 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
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33.  สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ 
และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ ้นกู้  ฉบับลงวันที่ [3 
สิงหาคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้  

ข้อกำหนดอื่น ๆ 

34.  วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู ้ วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

35.  วันปิดการเสนอขายหุ้นกู ้ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ  

36.  สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

37.  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้ “AAA(tha)” เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

38.  การขึ้นทะเบยีนหุ้นกู ้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออก
หุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่  
ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว 

(ส่วนท่ีเหลือของหน้านี้ตัง้ใจเว้นวา่งไว)้ 

 

 



 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 

 

 

หน้าลงนาม – เอกสารแสดงรายละเอยีดหุ้นกู้ ชุดท่ี 4 
   

 

 ผู้ออกหุ้นกู้ 

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 

 โดย _________________________ 

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธกิุล 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารการเงิน 

 



 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
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(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุน้กูชุ้ดที่ 5 

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันท่ี [6 สิงหาคม พ.ศ. 2564] 

บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน) 
สำหรับการออก 

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชดุที่ 5 ครบกำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2574" 
ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ  .ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท  

(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงนิการเสนอขาย ตามที่จะได้มกีารเปดิเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของ 
บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน) 

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

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ดังกล่าว
จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้มี
ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) ฉบับลงวันท่ี [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564] ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับน้ีกำหนดรายละเอยีด
ที่สำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับน้ี
เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับน้ี 

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ 

1.  ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

2.  ชื่อหุ้นกู ้ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 
ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574” 

3.  ประเภทของหุ้นกู ้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื ่อผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

4.  สกุลเงิน บาท 

5.  ประเภทการเสนอขายหุ้นกู้  การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO) 

   การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (PP-II) 

   การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II & HNW) 

6.  วันออกหุ้นกู้ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 



 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
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7.  ส่วนลด (ต่อหน่วย) ไม่มี 

8.  อัตราคิดลด ไม่มี 

9.  มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ [8,000,000,000] [(แปดพันล้าน)] บาท 

10.  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย [8,000,000] [(แปดล้าน)] หน่วย 

11.  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

12.  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

13.  อายุของหุ้นกู้ 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 

14.  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2574 

15.  การชำระคืนเงินต้น ชำระเงินต้นครั้งเดียว 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย 

16.  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงทีร่้อยละ 2.37 (สองจุดสามเจ็ด) ต่อป ี 

17.  อัตราดอกเบี้ยผิดนัด อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี 

18.  งวดดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน 

19.  วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ 6 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ 
โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระ
ดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป 

20.  ข้อกำหนดเพิ ่มเติมอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
คำนวณและการชำระดอกเบี้ย 

ไม่มี 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ 

21.  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
โดยผู้ออกหุ้นกู้ 

  ไม่มี 

 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ 



 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
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22.  วันแรกที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

ไม่มี 

23.  ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี 

24.  ข้อกำหนดเพิ ่มเติมอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ 

ไม่มี 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้ 

25.  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
โดยผู้ถือหุ้นกู ้

 ไม่มี 

 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 26 ข้างล่างนี้ 

26.  เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

ไม่มี 

27.  ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี 

28.  ข้อกำหนดเพิ ่มเติมอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู ้

ไม่มี 

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

29.  ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

30.  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

31.  สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู ้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563 ระหว่างผู ้ออกหุ ้นกู้  และผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู้  และให้รวมถึง
หนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ. 
2564] ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

32.  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 



 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
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33.  สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ 
และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ ้นกู้  ฉบับลงวันที่ [3 
สิงหาคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้  

ข้อกำหนดอื่น ๆ 

34.  วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู ้ วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

35.  วันปิดการเสนอขายหุ้นกู ้ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ  

36.  สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

37.  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู ้ “AAA(tha)” เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

38.  การขึ้นทะเบยีนหุ้นกู ้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออก
หุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่  
ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว 

(ส่วนท่ีเหลือของหน้านี้ตัง้ใจเว้นวา่งไว)้ 

 

 



 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 

 

 

หน้าลงนาม – เอกสารแสดงรายละเอยีดหุ้นกู้ ชุดท่ี 5 
   

 

 ผู้ออกหุ้นกู้ 

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 

 โดย _________________________ 

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธกิุล 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารการเงิน 

 



 
 

  

  
 

 

 

ฟิทช์ เรทติง้ส์: อนัดบัเครดติโครงการออกหุ้นกู้ของปตท.  ไม่มกีารเปลีย่นแปลงหลงัการเพิม่วงเงนิโครงการเป็น 1.1 แสนล้านบาท 
 
ฟิทช ์เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 12 กรกฏาคม 2564: ฟิทช ์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากดั กล่าววา่อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาวโครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Debenture Program) ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (อันดับเครดิตท่ีระดับ 
BBB+/AAA(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมวงเงินโครงการออกหุ้นกู ้เป็นไม่เกิน 1.1 แสนลา้น
บาท ยงัคงอยูท่ี่ระดบั ‘AAA(tha)’   
 
โครงการออกหุ้นกูด้งักล่าวเดิมมีวงเงินไม่เกิน 4.4 หม่ืนลา้นบาท  ซ่ึงไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 
2563 และมีการประกาศคงอนัดบัเครดิตไปเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564  โดย ปตท. ไดอ้อกหุน้กูภ้ายใตโ้ครงการดงักล่าวไปแลว้
จ านวน 3.5 หม่ืนลา้นบาท 
 
หุ้นกูท่ี้ออกภายใตโ้ครงการดงักล่าวจะเป็นหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มีอายุไม่เกิน 30 ปี และจะไดรั้บการจดั
อนัดบัเครดิตในระดบัเดียวกนักบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษทัฯ เน่ืองจากหุ้นกูด้งักล่าวมีสถานะเท่าเทียม
กบัหน้ีไม่มีหลกัประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิของบริษทัฯ 
 
นกัลงทุนสามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมส าหรับ อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอนัดบัเครดิตอ่ืนๆ ของ ปตท. ไดจ้าก
รายงาน “ฟิทช์คงอนัดบัเครดิต ปตท. ท่ีระดบั ‘BBB+’/‘AAA(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ” ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2564 
ซ่ึงอยูบ่นเวปไซต ์www.fitchratings.com 
 
ติดต่อ 
เลิศชยั กอเจริญรัตนกลุ 
Senior Director 
+662 108 0158 
บริษทั ฟิทช ์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชั้น 17, เลขท่ี 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์, ถนนวทิย,ุ แขวงลุมพินี, เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330   
 
โอบบุญ ถิรจิต 
Director 
+662 108 0159 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมหาไดท่ี้ www.fitchratings.com  
 
 



 
 

  

  
 

 

 

การใชอ้นัดบัเครดิตท่ีจดัท าโดยฟิทช์เรทต้ิงส์มีขอ้จ ากดัและขอบเขตการใช้ ซ่ึงขอ้จ ากดัและขอบเขตของการใช้อนัดบัเครดิตดงักล่าวสามารถหาได้
จาก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS  นอกจากน้ีค  าจ  ากัดความของอันดับเครดิตและการใช้อนัดับ
เครดิตของ ฟิทช์ เรทต้ิงส์ สามารถหาไดจ้าก www.fitchratings.com อนัดบัเครดิตท่ีประกาศ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัอนัดบัเครดิต ไดแ้สดงไวใ้น
เว็บไซต์ดงักล่าวตลอดเวลา หลกัจรรยาบรรณ การรักษาขอ้มูลภายใน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน แนวทางการเปิดเผยข้อมูล
ระหวา่งบริษทัในเครือ กฎขอ้บงัคบัรวมทั้งนโยบายและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆของฟิทช์ ไดแ้สดงไวใ้นส่วน ‘หลกัจรรยาบรรณ’ ในเวบ็ไซต์
ดั ง ก ล่ า ว เ ช่ น กั น  ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม เ ร่ื อ ง ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ผู ้ ถื อ หุ้ น ท่ี มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ จ า ก 
HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY ฟิทช์อาจจะมีการให้บริการจดัอนัดบัอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตให้แก่บริษทัท่ีฟิทช์
จดัอนัดบัเครดิตอยูห่รือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีฟิทช์จดัอนัดบัเครดิตอยู่  ซ่ึงรายละเอียดส าหรับการให้บริการจดัอนัดบัอ่ืน ๆ ดงักล่าวโดย
นกัวิเคราะห์หลกั (Lead Analyst) ท่ีอยูใ่นหน่วยงานของฟิทช์ท่ีจดทะเบียนในสหภาพยโุรป ไดแ้สดงไวท่ี้หน้าแรกของบริษทันั้น ๆ ในเวป็ไซตข์อง
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จากทางฟิทช์ ฟิทช์ขอสงวนสิทธิทั้งหมดในรายงานน้ี   ในการจดัท าและติดตามอนัดบัเครดิตโดยฟิทช์ และการจดัท ารายงานอ่ืนๆ รวมถึงการท า
ประมาณการต่างๆ ฟิทช์อาศยัขอ้มูลขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บจากบริษทัผูอ้อกตราสารและบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่าย และจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีฟิทช์เช่ือว่ามี
ความน่าเช่ือถือ  ฟิทช์ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลขอ้เท็จจริงท่ีใชต้ามสมควรตามหลกัเกณฑท่ี์ฟิทช์ใชใ้นการจดัอนัดบัเครดิต และไดรั้บการยนืยนั
ความถูกตอ้งของขอ้มูลเหล่านั้นตามสมควรจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นอิสระ ทั้งน้ี เท่าท่ีมีแหล่งขอ้มูลดงักล่าวส าหรับตราสารนั้น ๆ หรือมีแหล่งขอ้มูล
ดงักล่าวอยูภ่ายในประเทศท่ีมีการออกตราสารนั้น  วิธีการท่ีฟิทช์ใช้ในการตรวจสอบขอ้มูลขอ้เทจ็จริงและขอบเขตในการยืนยนัความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามท่ีฟิทช์ไดรั้บจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตราสารและบริษทัผูอ้อกตราสาร, ขอ้ก าหนดและหลกัปฏิบติัในประเทศ
ท่ีมีการเสนอขายตราสารท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิต และ/หรือ ท่ีบริษทัผูอ้อกตราสารตั้งอยู,่ ลกัษณะของขอ้มูลท่ีเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถหา
ได้, การเข้าถึงผูบ้ริหารและท่ีปรึกษาของบริษทัผูอ้อกตราสาร , การยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามท่ีมีอยู่ท่ีสามารถหาได้ (อาทิ 
รายงานการตรวจสอบบญัชี จดหมายก าหนดกระบวนการตรวจสอบ (agreed-upon procedures letters) รายงานการประเมินราคา รายงานการ
ค านวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกนัภยัของธุรกิจประกนัวินาศภยั (actuarial reports) รายงานทางวิศวกรรม ความเห็นทางกฎหมาย และ
รายงานอ่ืนๆ ท่ีจดัท าโดยบุคคลท่ีสาม), ความมีอยู่ของแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการตรวจสอบจากบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นอิสระและมีความสามารถ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตราสารนั้นหรือท่ีมีอยูใ่นประเทศของบริษทัผูอ้อกตราสารนั้น, และปัจจยัอ่ืนๆ   ผูใ้ชอ้นัดบัเครดิตและรายงานการจดัอนัดบัเครดิตของ
ฟิทช์ ควรเขา้ใจวา่การตรวจสอบขอ้มูลขอ้เท็จจริงและการยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามท่ีฟิทช์ไดรั้บไม่สามารถรับประกนัไดว้่า
ขอ้มูลเหล่านั้นท่ีฟิทช์ใช้ในการจดัอนัดบัเครดิตและจดัท ารายงานการจดัอนัดบัเครดิตจะเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์  ทา้ยท่ีสุดแลว้บริษทัผู ้
ออกตราสารและท่ีปรึกษาของบริษทัจะตอ้งรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารแสดงรายการขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
(Offering documents) และในรายงานอ่ืนๆ   ท่ีให้แก่ฟิทช์และตลาด ในการจดัท าอนัดบัเครดิตและรายงานการจดัอนัดบัเครดิตโดยฟิทช์  ฟิทช์
จะตอ้งอาศยัรายงานของผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ซ่ึงรวมถึง ผูส้อบบญัชีอิสระในการพิจารณางบการเงินของบริษทั และนกักฎหมายในการพิจารณาเร่ืองท่ี
เก่ียวกบักฎหมายและภาษี   นอกจากน้ี การจดัอนัดบัเครดิตและการประมาณการทางการเงินรวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ  มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์
ล่วงหน้า ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของสมมติฐานต่างๆ ท่ีตั้งข้ึน และการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงโดยลกัษณะแล้วไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะ
เกิดข้ึนจริง  ดงันั้น แมว้่าจะมีการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้เท็จจริงปัจจุบนั อนัดบัเครดิตและการประมาณการอาจไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขในอนาคตท่ีไม่ไดค้าดไวล่้วงหนา้ ณ เวลาท่ีจดัท าหรือยนืยนัอนัดบัเครดิตและประมาณการ 
ขอ้มูลในรายงานน้ีไดถู้กน าเสนอ “ตามท่ีเป็น” โดยไม่ไดเ้ป็นการรับรองหรือการรับประกนัใดๆ และฟิทช์ไม่รับรองหรือรับประกนัว่ารายงานหรือ
เน้ือหาใดๆ ในรายงาน จะตรงตามขอ้ก าหนดใดๆ ของผูรั้บรายงานน้ี  การจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์เป็นความคิดเห็นในเร่ืองความน่าเช่ือถือของ
ตราสาร  ความคิดเห็นและรายงานการจดัอนัดบัเครดิตน้ีถูกจดัท าโดยฟิทช์ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัอนัดบัเครดิตท่ีเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงฟิทช์จะ
คอยติดตามประเมินและปรับหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัอนัดบัเครดิตให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ   ดงันั้น การจดัอนัดบัเครดิตและรายงานการจดัอนัดบั
เครดิตเป็นผลงานของฟิทช์โดยรวม  และไม่มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการจดั
อนัดบัเครดิตและรายงานการจดัอนัดบัเครดิตนั้นๆ  การจดัอนัดบัเครดิตไม่ไดพิ้จารณาความเส่ียงในการขาดทุนอนัเน่ืองมาจากความเส่ียงอ่ืนใด 
นอกเหนือจากความเส่ียงทางด้านเครดิต เวน้แต่ว่าความเส่ียงนั้ นจะมีการระบุเอาไวเ้ป็นการเฉพาะ   ฟิทช์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์ดๆ   รายงานการจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์ทั้งหมดเป็นการจดัท าข้ึนร่วมกนั  รายช่ือบุคคลท่ีระบุไวใ้นรายงานเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
ท ารายงานแต่ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความคิดเห็นท่ีเสนอในรายงานนั้น   รายช่ือท่ีระบุไวใ้นรายงานมีเพ่ือใช้ส าหรับการติดต่อ
เท่านั้น   รายงานการจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์ไม่ได้เป็นหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหลักทรัพย ์หรือส่ิงท่ีใช้แทนขอ้มูลท่ีรวบรวม ยืนยนั
ความถูกตอ้ง และน าเสนอต่อนกัลงทุนโดยบริษทัผูอ้อกตราสารและตวัแทนในการเสนอขายหลกัทรัพย ์  อนัดบัเครดิตอาจจะมีการเปล่ียนแปลง
หรือยกเลิก ณ เวลาใดๆ และดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฟิทช์แต่เพียงผูเ้ดียว   ฟิทช์มิไดใ้ห้ค  าปรึกษาในการลงทุนใดๆ ทั้งส้ิน 
การจดัอนัดบัเครดิตไม่ได้เป็นการแนะน าให้นักลงทุน ซ้ือ ขาย หรือถือตราสารใดๆ  การจดัอนัดบัเครดิตไม่ไดเ้ป็นการช้ีถึงความพอเหมาะของ
ราคาตลาดและความเหมาะสมของตราสารใดๆ ต่อนกัลงทุนรายหน่ึงรายใดโดยเฉพาะ หรือลกัษณะการยกเวน้ภาษีหรือการเสียภาษีจากการช าระ
เงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารใดๆ   ฟิทช์ไดรั้บค่าจา้งในการจดัอนัดบัเครดิตจากบริษทัผูอ้อกตราสาร ผูรั้บประกนั ผูค้  ้าประกนั ผูมี้ภาระผูกพนัอ่ืนๆ 
และผูจ้ดัจ  าหน่าย  โดยปกติค่าจา้งดงักล่าวจะแตกต่างกนัไปโดยเร่ิมจากหน่ึงพนัเหรียญสหรัฐฯ ถึงเจ็ดแสนห้าหม่ืนเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า
ส าหรับสกุลเงินอ่ืน) ต่อคร้ังของการออกตราสาร  ในบางกรณีฟิทช์จะได้รับค่าจา้งคร้ังเดียวต่อปีจากการจดัอนัดบัเครดิตตราสารทั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีออกโดยผูอ้อกตราสารนั้นๆ หรือตราสารท่ีรับประกนัหรือค ้าประกนัโดยผูรั้บประกนันั้นๆ หรือผูค้  ้าประกนันั้นๆ โดยค่าจา้งดงักล่าวคาด
ว่าจะแตกต่างกนัไปโดยเร่ิมจากหน่ึงหม่ืนเหรียญสหรัฐฯ ถึงหน่ึงลา้นห้าแสนเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าส าหรับสกุลเงินอ่ืน)   การจดัท า การ
ประกาศสู่สาธารณะ หรือการเผยแพร่การจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์ไม่ได้เป็นการแสดงว่าฟิทช์ยินยอมให้ใช้ช่ือฟิทช์ในฐานะท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยซ่ึ์งไดย้ื่นส่งภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพยใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา (the United States 
securities laws), the Financial Services and Markets Act of 2000 ของสหราชอาณาจกัร หรือภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพยใ์นประเทศใดๆ   เน่ืองจาก



 
 

  

  
 

 

 

ประสิทธิภาพในการประกาศสู่สาธารณะและการเผยแพร่ท่ีรวดเร็วกว่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายงานของฟิทช์อาจจะปรากฏแก่สมาชิกในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เร็วกวา่สมาชิกในระบบส่ิงพิมพถึ์งสามวนั 
ส าหรับออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ไต้หวนั และเกาหลีใต้เท่านั้ น: Fitch Australia Pty Ltd ได้รับใบอนุญาตให้บริการทางการเงิน (Australian 
Financial Services license no. 337123) ซ่ึงอนุญาตให้บริษทัเสนอการจดัอนัดบัเครดิตให้แก่นกัลงทุนรายใหญ่เท่านั้น  อนัดบัเครดิตท่ีประกาศโดย
ฟิทช์มิไดมุ้่งหมายให้น าไปใชโ้ดยบุคคลซ่ึงเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยภายใตค้  าจ  ากดัความตาม the Corporations Act 2001 
บริษทั ฟิทช์ เรทต้ิงส์ อิงค ์(Fitch Ratings, Inc.) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนกบั ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ
สหรัฐอเมริกา ในฐานะองคก์รท่ีเป็น Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO)  โดยท่ีบริษทัในเครือของบริษทัฟิทช์ เรท
ต้ิงส์ อิงค ์จ  านวนหน่ึงเป็นบริษทัจดัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นรายช่ือในหัวขอ้ท่ี 3 ในแบบฟอร์มของ NRSRO ซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้ออกอนัดบัเครดิตใน
ฐานะท่ีเป็น NRSRO (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.fitchratings.com/site/regulatory) ในขณะท่ีบริษทัในเครือของบริษทัฟิทช์ เรทต้ิงส์ 
อิงค ์อีกจ านวนหน่ึงท่ีเหลือ ไม่อยูใ่นรายช่ือในหัวขอ้ท่ี 3 ในแบบฟอร์มของ NRSRO (ซ่ึงรวมเรียกว่า non-NRSRO) ดงันั้นอนัดบัเครดิตท่ีออกโดย
บริษทัจดัอนัดบัเครดิตเหล่าน้ีไม่ไดอ้อกในฐานะบริษทัท่ีเป็น NRSRO  อยา่งไรก็ตาม บุคลากรของบริษทัท่ีเป็น non-NRSRO อาจจะมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจดัท าอนัดบัเครดิตของบริษทัท่ีมีฐานะเป็น NRSRO 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี ชวนการเสนอขายตราสารหนี หรือศุกูก

สําหรับเจ้าหน้าที 

Barcode ID :
1000000010742564
3469459

ชื อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
(ภาษาไทย)

: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
(ภาษาอังกฤษ)

: PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ปรึกษา
ทางการเงิน
(ถ้ามี)

:  

ประเภทเอกสาร

69PRICING

ลักษณะการยื นคําขออนุญาต

รายโครงการ (Medium Term Notes Program)

ประเภทตราสาร

ลักษณะการเสนอขาย

PP  เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

รายละเอียดตราสารหนี /ศุกูก

 หุ้นกู้ไม่มีประกันประเภทอัตราดอกเบี ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี ย THOR ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั งที  1/2564 ชุดที 
1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั งที  1/2564 ชุดที  2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั งที  1/2564 ชุดที  3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั งที  1/2564 ชุดที  4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั งที  1/2564 ชุดที  5 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Certification of the Accuracy of Information):

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี และร่างหนังสือชี ชวนฉบับนี รวมทั งเอกสารหลักฐานทั งหมดที 

จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ

ทั งนี การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี ตามที ปรากฏในแหล่งข้อมูลที ผู้ลงทุนสามารถ

ตรวจสอบได้ตามที ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี และร่างหนังสือชี ชวนฉบับนี ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว
ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที อ้างอิงนั นเช่นเดียวกับการนําข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี และร่างหนังสือชี ชวนฉบับนี 

ชื อนามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื อ

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที บริหารการเงิน

ประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี

หมายเหตุ:


ให้ผู้ที ดํารงตําแหน่งระดับบริหารตั งแต่ผู้อํานวยการฝ่ายขึ นไปหรือเทียบเท่าที ได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจผูกพันลงลายมือชื อ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

 การประทับตราบริษัท ให้ประทับคู่กับการลงนามของผู้มีอํานาจตามที หนังสือรับรองหรือหนังสือมอบอํานาจกําหนดไว้

 ในกรณีที มีการมอบอํานาจ ให ้browse file หนังสือมอบอํานาจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานด้วย



หากในวันที ยื นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี ชวนต่อสํานักงาน มีเหตุจําเป็นที ทําให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื อได้ เมื อเหตุ
ดังกล่าวหมดสิ นแล้ว ผู้เสนอขายตราสารหนี ต้องจัดให้บุคคลนั นลงลายมือชื อทันที เว้นแต่เหตุที ทําให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื อได้
เกิดจากการที บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขาย
ตราสารหนี ไม่จําต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี ชวน หรือเป็นกรณีอื นใดที มีเหตุจําเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

การรับรองการปฏิบัติหน้าที ของที ปรึกษาทางการเงิน:

ข้าพเจ้าในฐานะที ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี ขอรับรองว่าข้าพเจ้า

ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี และร่างหนังสือชี ชวนฉบับนี รวมทั งเอกสารหลักฐานทั งหมดที 
จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ

ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี ในอนาคตแล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดทําขึ นอย่างสมเหตุสมผล
และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหนี หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ” (เฉพาะกรณีที ผู้ออกตราสารหนี มีการระบุนโยบาย
และแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี และร่างหนังสือชี 
ชวน)

ในกรณีที ที ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที เกี ยวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี ชวนบางส่วน หรือ
เห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน โปรดระบุเงื อนไขเพิ มเติม



ในกรณีที ที ปรึกษาทางการเงินนําข้อมูลจากบุคคลอื นที มีความเชี ยวชาญในด้านนั นมาอ้างอิง โปรดระบุข้อความเพิ มเติม



ทั งนี การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี ตามที ปรากฏในแหล่งข้อมูลที ผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบได้ตามที ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี และร่างหนังสือชี ชวนฉบับนี ในการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที อ้างอิงนั นเช่นเดียวกับการนําข้อมูลมาแสดงให้
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี และร่างหนังสือชี ชวนฉบับนี 

ชื อนามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื อ

ประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี

หมายเหตุ:

 ให้ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันที ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื อ พร้อมทั งประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี

 การประทับตราบริษัท ให้ประทับคู่กับการลงนามของผู้มีอํานาจตามที หนังสือรับรองหรือหนังสือมอบอํานาจกําหนดไว้

 ในกรณีที มีการมอบอํานาจ ให ้browse file หนังสือมอบอํานาจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานด้วย

 หากในวันที ยื นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี ชวนต่อสํานักงาน มีเหตุจําเป็นที ทําให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื อ
ได ้ เมื อเหตุดังกล่าวหมดสิ นแล้ว ผู้เสนอขายตราสารหนี ต้องจัดให้บุคคลนั นลงลายมือชื อทันที เว้นแต่เหตุที ทําให้บุคคลดังกล่าวไม่
สามารถลงลายมือชื อได้เกิดจากการที บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื องจากเจ็บ
ป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี ไม่จําต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่าง
หนังสือชี ชวน หรือเป็นกรณีอื นใดที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

ชื อผู้ติดต่อ

ชื อ : น.ส.ธฤษวรรณ เทียนสวัสดิ 

ตําแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายจัดหาเงินและบริหารโครงสร้างเงินทุน

โทรศัพท์ : 025372805

Email : thariswan.t@pttplc.com

หุ้นกู ้(Debenture)

ตั วเงิน (Note)

ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

พันธบัตร (Bond)

ศูกูก (SUKUK)

หุ้นกู้เพื อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Debenture)

หุ้นกู้ที มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture)

ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture)

ตราสารเงินกองทุน (Basel)

ตราสารด้อยสิทธิเพื อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (IC Bond)

ผู้ออกตราสารหนี 

ผู้รับมอบอํานาจของผู้ออกตราสารหนี 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

ฝ่ายตราสารหนี  (69PRICING)

หน้าที  1 / 4










