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ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชีช้วน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุป 

เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษทัที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้   

ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากร่างหนังสือชีช้วนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้และ

บริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสอืชีช้วนที่บริษทั

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

สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) 

“หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” (“หุ้นกู้ครัง้ที่ 1”) 

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2563 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้ครัง้ที่ 2") 

(รวมเรียกหุ้นกู้ครัง้ที่ 1 และ หุ้นกู้ครัง้ที่ 2 ว่า "หุ้นกู้") 

ภายใต้โครงการออกตราสารหนี ้(MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงนิ 64,000,000,000 (หกหมื่นสี่พนัล้าน) บาท  

(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงนิการเสนอขาย ตามที่จะได้มกีารเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-supplement (หากมี))  

ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

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

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

ข้อมูลที่ส าคัญของตราสาร 

ประเภทตรำสำร หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ  
ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จ ำนวนหน่วยทีเ่สนอขำย (1) หุ้นกู้ครัง้ที่ 1 ไม่เกิน 
2,000,000 (สองล้ำน) หน่วย 

(2) หุ้นกู้ครัง้ที่ 2 ไม่เกิน 
13,000,000 (สิบสำม
ล้ำน) หน่วย 

หุ้นกู้ทัง้หมดทีเ่สนอขำยมี
จ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
15,000,000 (สิบห้ำล้ำน) หน่วย 

สกลุเงิน สกลุเงินบำท มลูค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 

กำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถือ 

 ไม่มี  ผู้ค ำ้ประกนั/ผู้ รับอำวลั
 ตรำสำร  ผู้ออกตรำสำร  

 

หุ้ นกู้ ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
“AAA(tha)” จัดอัน ดับ โดย  บ ริษั ท  ฟิ ท ช์                 
เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เมื่อวันที่ 14 
เมษำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้ผู้ ออกหุ้นกู้จะจัด
ให้มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้
ตลอดอำยขุองหุ้นกู้  

มลูค่ำกำรเสนอขำยรวม (1) หุ้นกู้ครัง้ที่ 1 ไม่เกิน 
2,000,000,000 (สอง
พนัล้ำน) บำท 

(2) หุ้นกู้ครัง้ที่ 2 ไม่เกิน 
13,000,000,000 (หน่ึง
หมื่นสำมพนัล้ำน) บำท 

หุ้นกู้ทัง้หมดทีเ่สนอขำยมีมลูคำ่
รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
15,000,000,000 (หน่ึงหมื่นห้ำ
พนัล้ำน) บำท 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 
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ประเภทกำรเสนอขำย  PO 

 PP (II*) 

 PP (HNW**) 

 PP (II&HNW) 

* II หมำยถึง ผู้ลงทนุสถำบนั 

** HNW หมำยถงึ ผู้ลงทนุรำยใหญ่ 

ข้อจ ำกดัในกำรขำย/โอน  
(ถ้ำมี) 

ไม่มี 

อตัรำดอกเบีย้  คงที ่

(1) หุ้นกู้ครัง้ที่ 1 มีอตัรำดอกเบีย้คงที ่
ร้อยละ 2.25 (สองจดุสองห้ำ) ต่อปี 

(2) หุ้นกู้ ครัง้ที่ 2 มีอัตรำดอกเบีย้คงที่ 
ร้อยละ 2.85 (สองจดุแปดห้ำ) ต่อปี 

ในกำรค ำนวณดอกเบีย้ส ำหรับหุ้ นกู้ ให้ใช้
เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สำมร้อยหกสิบ
ห้ำ) วนั (กำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยจะเป็นไปตำม
กฎหมำยที่ก ำหนด) และจะค ำนวณดอกเบีย้
โดยคิดจำกจ ำนวนเงนิต้นคงค้ำงในหุ้นกู้  ทัง้นี ้
กำรค ำนวณดอกเบีย้ในแต่ละงวดจะเร่ิม
ค ำนวณตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้ นกู้  
(ส ำหรับดอกเบีย้งวดแรก) (ไม่ว่ำผู้ ถือหุ้นกู้แต่
ละรำยจะได้ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นกู้ ในวนัใด
ก็ตำม) หรือ วันก ำหนดช ำระดอกเบีย้ของ
งวดดอกเบีย้ก่อนหน้ำนี ้(ส ำหรับดอกเบีย้งวด
อื่น ๆ นอกจำกงวดแรก) (แล้วแต่กรณี) จนถึง 
(แต่ไม่นบัรวม) วนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ของ
งวดดอกเบีย้นัน้ หรือวันครบก ำหนดไถ่ถอน 
(แล้วแต่กรณี) หำกผลกำรค ำนวณดอกเบีย้
หุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจ ำนวนทศนิยมมำกกว่ำ 
6 (หก) ต ำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 
6 (หก) ต ำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมต ำแหน่ง
ที่  6 (หก) ขึน้ ถ้ำต ำแหน่งที่  7 (เจ็ด) มีค่ำ
มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 5 (ห้ำ) นอกนัน้ให้ปัดลง 

 ลอยตวั............ 

 ผสม............ 

กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด ไม่มี 

งวดกำรจ่ำยดอกเบีย้ ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบีย้ของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 
เดื อ น  ใน วั น ที่  24 ม ก รำ ค ม  แ ล ะ  24 
กรกฎำคม ของทกุปี ตลอดอำยขุองหุ้นกู้  

กำรค ำ้ประกนั/หลกัประกนั ไม่มี 
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วนัท่ีช ำระดอกเบีย้งวด
แรก 

วนัท่ี 24 มกรำคม พ.ศ. 2564 ข้อก ำหนดในกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงิน (ถ้ำม)ี 

ไม่มี 

อำยตุรำสำร (1) หุ้นกู้ครัง้ที่ 1 มีอำย ุ3 (สำม) ปี นบัจำก
วนัออกหุ้นกู้ 

(2) หุ้นกู้ครัง้ที่ 2 มีอำย ุ7 (เจด็) ปี นบัจำก
วนัออกหุ้นกู้ 

วนัท่ีออกหุ้นกู้ วนัท่ี 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

นำยทะเบยีนหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั 
(มหำชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้
โดยชอบให้ท ำหน้ำทีเ่ป็นนำย
ทะเบียนหุ้นกู้แทน 

วนัท่ีครบก ำหนดอำย ุ (1) หุ้นกู้ครัง้ที่ 1:  วนัท่ี 24 กรกฎำคม               
พ.ศ. 2566 

(2) หุ้นกู้ครัง้ที่ 2:  วนัท่ี 24 กรกฎำคม    
พ.ศ. 2570 

 

 

ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้  (1) ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
จ ำกดั (มหำชน)  

(2) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั
(มหำชน)* 

(3) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั 
(มหำชน) และ 

(4) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั 
(มหำชน)** 

หมำยเหต:ุ 

* ซึง่รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ 
กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ใน
ฐำนะหน่วยงำนขำยของ
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

**ซึง่รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ 
ไทยพำณิชย์ จ ำกดั ในฐำนะ
หน่วยงำนขำยของธนำคำร  
ไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  

ทัง้นี ้ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย
หุ้นกู้มีควำมเก่ียวข้องกับผู้ออก
หุ้ น กู้ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ อ ำ จ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ดงันี ้

1) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
(มหำชน) มีสถำนะเป็น
เจ้ ำหนี ข้องผู้ ออกหุ้ น กู้  
แ ล ะ มี ก ร รม ก ำ รแ ล ะ
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ผู้ บ ริหำรร่วมกับผู้ ออก           
หุ้ น กู้  ดั ง นี ้  ( 1)  น ำ ย                 
ไกรฤทธ์ิ  อุชุกำนนท์ชัย 
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ขอ งธน ำค ำ รก รุ ง ไท ย 
จ ำกดั (มหำชน) และด ำรง
ต ำ แ ห น่ ง ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำรและกรรมกำร
อิ ส ระ ขอ งผู้ อ อ ก หุ้ น กู้                  
(2) น ำยวิชัย  อัค รัชก ร 
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อิ ส ร ะ แ ล ะ ป ร ะ ธ ำ น
กรรมกำรตรวจสอบของ
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
(ม ห ำ ช น ) แ ล ะ  ด ำ ร ง
ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ
และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบของผู้ออกหุ้นกู้  
(3) นำยกิตติพงษ์ กิตยำ
รั ก ษ์  ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง
ก ร ร ม ก ำ ร อิ ส ร ะ ข อ ง
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
(ม ห ำ ช น )  แ ล ะ ด ำ ร ง
ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ
และ ประธำนกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
ผู้ออกหุ้นกู้  

2) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) มีสถำนะเป็น
เจ้ำหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้  

3) ธน ำค ำ รไท ยพ ำณิ ช ย์ 
จ ำกัด (มหำชน) มีสถำนะ
เป็นเจ้ำหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้  

ระยะเวลำกำรเสนอขำย วันที่  20 กรกฎำคม  พ .ศ . 2563 ส ำห รับ 
ผู้ ลงทุนประชำชนทั่วไป ผู้ ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ 
และองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร ซึ่งเป็นผู้ ถือ
หุ้นกู้ เดิมของ ปตท. (ตำมที่นิยำมไว้ในส่วนที่ 
2 (ข้อมูลเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ภำยใต้
โครงกำร) ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำร

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั 
(มหำชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้
โดยชอบให้ท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้แทน 
ผู้ ถือหุ้นกู้แทน 
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ล าดับการได้รับช าระหนีก้รณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 

 

 
 
 ความเสี่ยงของตราสาร 

อายุตราสาร (ปี)  

 

เสนอขำยหุ้นกู้และร่ำงหนงัสือชีช้วน (ในแบบ 
69-Pricing)) ทีป่ระสงค์จะซือ้หุ้นกู้ครัง้ที่ 2 

วนัที่ 21 – 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ส ำหรับ
ผู้ ลงทุนประชำชนทั่วไป ผู้ ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ 
และองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร (ตำมที่นิยำม
ไว้ในส่วนที่ 2 (ข้อมูลเก่ียวกับกำรเสนอขำย
หุ้นกู้ภำยใต้โครงกำร) ของแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้ นกู้ และร่ำงหนังสือ 
ชีช้วน (ในแบบ 69-Pricing)) ที่ประสงค์จะ
ซือ้หุ้ นกู้ ครัง้ที่  1 และหุ้ นกู้ ครัง้ที่  2 (หำกมี 
หุ้ นกู้ ครัง้ที่  2 เหลือจำกกำรจัดจ ำหน่ำยใน
วนัท่ี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2563) 

      

 

  ค าเตอืนที่ส าคัญ 
     1. ผู้ ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะของหุ้ นกู้  เงื่อนไข 

ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรลงทุนในหุ้นกู้
ก่อนตดัสินใจลงทนุ 

2. เนื่องจำกตลำดตรำสำรหนีใ้นประเทศไทยมีสภำพคล่อง
ต ่ำ กำรขำยหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้
อำจจะได้รับมลูค่ำเสนอขำยตรำสำรลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้ 
โดยขึน้อยู่กับสภำวะและควำมต้องกำรของตลำดใน
ขณะนัน้ 

     

       

   3. กำรจัดอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้  ท่ีแสดงไว้นัน้ เป็น
เพียงข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนัน้ มิใช่สิ่ง
ชีน้ ำกำรซือ้ขำยหุ้ นกู้ ท่ี เสนอขำย และไม่ได้ เป็นกำร
รับประกนัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้  

4. หุ้ นกู้ ท่ีออกและเสนอขำยในครัง้นี อ้ำจมีอำยุของหุ้ นกู้  
และ/หรือ ระดบัควำมเสี่ยงของหุ้นกู้แตกต่ำงกัน โดยหุ้นกู้
ท่ีมีอำยมุำกกว่ำจะมีระดบัควำมเสี่ยงท่ีสงูกว่ำ 

ยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัน้ 

15 
12 
 
9 
 
7 
 
3 
2 
 

AAA    AA    A    BBB    non-investment grade    unrated 

ความเส่ียงสูง 

 

ความเส่ียงต ่า อันดับความน่าเชื่อถือ 

 X1 

X2 

X1 =  หุ้นกู้อำย ุ3 ปี 
X2 =  หุ้นกู้อำย ุ7 ปี 
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ลักษณะพเิศษและความเสี่ยงที่ส าคัญของตราสาร 

หุ้นกู้ ไม่มีลกัษณะพิเศษและไม่มีควำมเส่ียงของหุ้นกู้ ในลกัษณะพิเศษ กล่ำวคือ มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้ ในอัตรำคงที่อย่ำงชดัเจนและ
แน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงช ำระคืนเงินต้นเต็มจ ำนวนไม่ว่ำกรณีใด ๆ ไม่มีข้อก ำหนดในกำรแปลงสภำพหุ้นกู้ เป็นหุ้นหรือทรัพย์สินอื่น และไม่มี
เหตกุำรณ์หรือเงื่อนไขที่อนญุำตให้มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก ำหนด ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบีย้งวดสดุท้ำยในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หำก
วนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ตรงกับวนัท ำกำร ให้เล่ือนเป็นวนัท ำกำรถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จ ำต้องจ่ำยเงินเพิ่มใด  ๆ ส ำหรับกำร
เล่ือนวนัช ำระเงิน เว้นแต่ในกรณีดอกเบีย้งวดสดุท้ำย ซึ่งจะต้องน ำจ ำนวนวนัทัง้หมดที่เล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช ำระดอกเบีย้ที่ เล่ือน
ออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบีย้ด้วย รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้นกู้ และร่ำงหนังสือชีช้วน (ในแบบ 69-
Pricing) ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นกู้ภายใต้โครงการ 

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

ความเสี่ยงทั่วไป 

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ 

กำรลงทนุในหลกัทรัพย์ของ ปตท. ผู้ลงทนุควรพิจำรณำปัจจยัควำมเส่ียงอนัอำจจะเกิดขึน้ได้กับ ปตท. ซึ่งหำกเกิดขึน้อำจมีผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน และ/หรือ ฐำนะกำรเงินของบริษัท ท ำให้ไม่เป็นไปตำมที่ควรจะเป็นในสถำนกำรณ์ปกติ และ/หรือ อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ ปตท. ทัง้นี  ้ปตท. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทัง้จำกภำยในและภำยนอก รวมถึงแนวโน้มทัง้ด้ำน
เศรษฐกิจ สงัคม กำรเมือง เทคโนโลยี อตุสำหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก ำหนดปัจจยัควำมเส่ียงระดบัองค์กร โดยปัจจยัควำมเส่ียง
หลกัๆ ดงักล่ำวสำมำรถจ ำแนกได้ดงันี ้

1. ควำมเส่ียงด้ำนกลยทุธ์ 

1.1. ควำมเส่ียงจำกทิศทำงกลยทุธ์ธุรกิจ 

1.2. ควำมเส่ียงจำกปริมำณกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติลดลงและควำมต่อเนื่องในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ 

1.3. ควำมเส่ียงด้ำนกำรลงทนุ 

1.4. ควำมเส่ียงในกำรพฒันำบคุลำกรเพื่อรองรับกำรเติบโตทำงธุรกจิ 

1.5. ควำมเส่ียงด้ำนชื่อเสียงองค์กร 

2. ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบตัิกำร 

2.1. ควำมเส่ียงจำกรำคำและปริมำณกำรขำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนยัยะส ำคญั 

2.2. ควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรปฏิบตัติำมนโยบำย กฎหมำย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

2.3. ควำมเส่ียงจำกกำรหยดุชะงกัของกำรผลิตและกำรด ำเนินธุรกจิ 

2.4. ควำมเส่ียงจำกควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์ 

3. ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

3.1. ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของค่ำเงินบำท 

3.2. ควำมเส่ียงจำกกำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

3.3. ควำมเส่ียงจำกกำรจดัหำเงินทนุ 

4. ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรลงทนุในตรำสำรหนี ้

5. ควำมเส่ียงเนื่องมำจำกผลกระทบของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) และสงครำมรำคำน ำ้มนั    



 ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำรหนี ้(Factsheet) ข้อมลู ณ วนัท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 

7 

 

รำยละเอียดตำมที่ปรำกฎในข้อ 3. ปัจจยัควำมเส่ียง ของส่วนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้
และร่ำงหนงัสือชีช้วน (ในแบบ 69-BASE-PO)  
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทนุในหุ้นกู้ 
ก. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

 ผู้ ถือหุ้นกู้มีควำมเส่ียงที่อำจจะไม่ได้รับช ำระดอกเบีย้ หรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่เป็นไปตำมที่
คำดหมำย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี ้ดังนัน้ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ ออกหุ้นกู้จำกข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้นกู้และร่ำงหนังสือชีช้วน ในกำร
ประเมินควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทุนสำมำรถดูกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ที่จัดท ำโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือ
ประกอบกำรตดัสินใจลงทุนได้ ถ้ำกำรจัดอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ต ่ำ แสดงว่ำควำมเส่ียงของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สงูกว่ำหุ้นกู้ที่มีอนัดับ
ควำมน่ำเชื่อถือที่สงูกว่ำ ซึง่ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับควรจะสงูกว่ำเพื่อชดเชยควำมเส่ียงที่สงูของหุ้นกู้หรือของผู้ออกหุ้นกู้ดงักล่ำว ผู้ลงทุนควร
ติดตำมข้อมลูข่ำวสำรของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ ได้จำกเว็บไซต์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ หรือสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

ข. ความเสี่ยงด้านราคาของหุ้นกู้ (Price Risk)  

 รำคำตลำดของหุ้นกู้นัน้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับปัจจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ระดับอัตรำดอกเบีย้ในตลำดกำรเงิน 
นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัรำเงินเฟ้อ อำยุของหุ้นกู้หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขำดของหุ้นกู้  ดังนัน้  
ผู้ ถือหุ้นกู้อำจได้รับผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำหุ้นกู้ 

ค. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้ (Liquidity Risk) 

 ผู้ ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ในตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทนัทีในรำคำที่ต้องกำร เนื่องจำกกำรซือ้ขำยเปล่ียนมือ
ของหุ้นกู้ ในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้น ำหุ้นกู้ ไปซือ้ขำยในตลำดตรำสำรหนี ้(BEX) หรือตลำดรองใด ๆ อย่ำงไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นกู้
สำมำรถซือ้ขำยหุ้นกู้ในตลำดรองได้กบัธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติบคุคลอื่นใดที่มีใบอนญุำตค้ำหลกัทรัพย์อนัเป็นตรำสำรแห่งหนี ้ 

ง. ความเสี่ยงจากการไม่ระบุข้อก าหนดด้านการเงนิที่ต้องด ารง (Financial Covenants) 

 เนื่องจำกในข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ไม่ได้ระบุข้อก ำหนดด้ำนกำรเงินท่ีต้องด ำรง (Debt Covenant Ratio) เป็นหน้ำที่งดเว้นกำรกระท ำ
ของผู้ออกหุ้นกู้  เป็นผลให้ ปตท. สำมำรถด ำเนินกำรก่อหนีไ้ด้โดยไม่มีข้อจ ำกัด อย่ำงไรก็ตำม เพื่อรักษำระดบัของโครงสร้ำงเงินทุนให้มีควำม
แข็งแกร่งเทียบเคียงได้กบับริษทัชัน้น ำในธุรกิจเดยีวกนั และมีวินยัทำงกำรเงิน ปตท. ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน โดยก ำหนด
เป้ำหมำยอตัรำส่วนทำงกำรเงินเพื่อรักษำระดบัโครงสร้ำงเงินทุน ประกอบด้วย 1) อตัรำส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของทนุ (Net debt to Equity) ไม่
มำกกว่ำ 1 เท่ำ และ 2) อตัรำส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (Net debt to EBITDA) ไม่
มำกกว่ำ 2 เท่ำ อีกทัง้ ปตท. ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำระดับอัตรำส่วนทำงกำรเงินส ำคัญอื่นที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือของ ปตท. อีกด้วย 
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ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ปตท. เป็นบริษัทพลงังำนแห่งชำตทิี่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. จะมุ่งสร้ำง
ควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจ และกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมควบคู่กับกำรสร้ำงสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในกำ ร
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและอยู่คู่สงัคมไทยตลอดไป กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นกำรลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตัง้แต่ต้นน ำ้จนถึงปลำยน ำ้โดย
มุ่งเน้นกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนและควำมมัง่คั่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำรประกอบธุรกิจ
ของปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่ ปตท. ด ำเนินงำนเองและธุรกิจที่ลงทนุผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งสำมำรถสรุปภำพรวมกำรประกอบธุรกิจได้
ดงันี ้

1.  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 

1.1 ธุรกิจต้นน ำ้ที่ ปตท. ด ำเนินกำรเอง 

- กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติ 

- กำรจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ   

1.2 ธุรกิจต้นน ำ้ที่ลงทนุผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

- ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

- ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม   

- ธุรกิจกำรลงทนุต่ำงประเทศ (ต้นน ำ้)    

2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลำย 

2.1 ธุรกิจปลำยน ำ้ที่ ปตท. ด ำเนินกำรเอง  

- หน่วยธุรกจิกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (International Trading Business Unit) 

2.2 ธุรกิจปลำยน ำ้ที่ลงทนุผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท.  

- หน่วยธุรกจิน ำ้มนัและกำรค้ำปลีก ปิโตรเคมีและกำรกลัน่ 

- ธุรกิจระหวำ่งประเทศ 

3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

4. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น ศนูย์บริหำรเงิน  
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วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

ผู้ออกหุ้นกู้มีวตัถปุระสงคใ์นกำรน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ครัง้ที่ 1 ซึง่เป็นจ ำนวนประมำณ 2,000,000,000 (สองพนัล้ำน) 
บำท และหุ้นกู้ครัง้ที่ 2 ซึง่เป็นจ ำนวนประมำณ 13,000,000,000 (หน่ึงหมื่นสำมพนัล้ำน) บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ประมำณ 
15,000,000,000 (หน่ึงหมื่นห้ำพนัล้ำน) บำท ไปใช้ดงันี ้ 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิที่ใช้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่ใช้เงนิ
โดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. กรณีอื่น ๆ 2,000,000,000 
(สองพนัล้ำน) บำท 

ภำยในเดือน
กรกฎำคม พ.ศ. 
2565 

ผู้ออกหุ้นกู้จะน ำเงินทัง้หมดที่ได้จำกกำรออกและเสนอขำย
หุ้นกู้ครัง้ที่ 1 หลงัจำกหกัค่ำใช้จ่ำยไปใช้ในโครงกำรท่ี
เก่ียวข้องกบักำรอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม ซึง่รวมถงึกำรลงทุน 
และ/หรือ กำรช ำระคืนเงินทนุท่ีผู้ออกหุ้นกู้ได้จำ่ยไปส ำหรับ
โครงกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม (Refinance) 
ซึง่ได้แก่ โครงกำรปลกูป่ำ (รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ
โครงกำรรักษำป่ำระยะยำว และศนูย์เรียนรู้ของสถำบนัปลกู
ป่ำและระบบนิเวศ ปตท.) เป็นต้น 

2. กรณีอืน่ ๆ 13,000,000,000 
(ห นึ่ ง ห มื่ น ส ำ ม
พนัล้ำน) บำท 

ภำยในเดือน
ธันวำคม พ.ศ. 
2563 

ผู้ออกหุ้นกู้จะน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ครัง้ที่  2 เพื่อไปใช้ในกำรลงทนุ และ/หรือ เป็นเงินทนุ
หมนุเวยีนทัว่ไป (Working capital) และ/หรือ เพื่อทดแทน
หนีท้ี่ครบก ำหนดช ำระ 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 2 ปีและตัง้แต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุด 

หรือเท่าที่มีผลการด าเนินงานจริง 

หน่วย: ล้ำนบำท (เว้นแต่จะระบไุว้เป็นอยำ่งอื่น) 

ข้อมูล 
ส าหรับปีสิน้สุดหรือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2561 

ส าหรับปีสิน้สุดหรือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 

ส าหรับงวด 3 เดือน 
สิน้สุดหรือ ณ วันที่          

31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

สินทรัพย์รวม 2,353,682.33 2,484,438.68 2,499,665.55 

หนีสิ้นรวม 1,036,116.72 1,183,399.06 1,222,702.20 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,317,565.61 1,301,039.62 1,276,963.35 

รำยได้รวม1 2,367,958.54 2,261,039.45 484,243.17 

ค่ำใช้จำ่ยรวม2 2,121,310.85 2,077,987.50 491,146.03 

ก ำไรสทุธิ 165,373.55 122,091.60 (14,005.88) 

อตัรำส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษีเงินได้  
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (net debt to EBITDA 
ratio) (เท่ำ) 

0.31 1.14 1.57 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถ ในกำรช ำระดอกเบี ย้  (interest 
coverage ratio : ICR) (เท่ำ)3 

11.18 12.97 8.97 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (debt 
service coverage ratio : DSCR) (เทำ่)4 

3.96 3.00 2.66 

อตัรำหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E 
ratio) (เท่ำ) 

0.79 0.91 0.96 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (current ratio)  (เท่ำ) 2.10 1.89 1.84 

อตัรำส่วนตัว๋เงินจำ่ยต่อหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ (BE size to 
interest bearing debt ratio) (เท่ำ) 

0 0 0 

อตัรำส่วนหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปีต่อ
หนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ทัง้หมด (เท่ำ) 

0.16 0.15 0.13 

อตัรำส่วนเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินต่อหนีสิ้นรวม (เทำ่) 0.17 0.20 0.19 

หมำยเหต ุ: 
(1)  รำยได้รวม ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร รำยได้อื่น ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ส่วนแบ่งก ำไรจำก

เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 
(2)  ค่ำใช้จ่ำยรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ค่ำภำคหลวงและ

ค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 
(3)  อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ ค ำนวณจำก กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน บวก ภำษีจ่ำยจำกกำรด่ำเนินงำน หำร เงินสด

จ่ำยต้นทนุทำงกำรเงิน 
(4)  อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั ค ำนวณจำก ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย หำร (หนีสิ้นระยะ

สัน้ที่มีภำระดอกเบีย้ บวก หนีสิ้นระยะยำวที่มีภำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี)  
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ประวัติการผิดนัดช าระหนีด้อกเบีย้หรือเงนิต้นของตราสารหนี ้หรือผิดนัดช าระหนีเ้งนิกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์                     
บริษัทเงนิทนุ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี  

 ไม่มี  มี 
 

 

ข้อมูลผู้ตดิต่อ 

1. ผู้ลงทนุสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมและรับหนงัสือชีช้วนได้ที่ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท์ : 02-296-3999 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท์ :  0-2208-4631 ถงึ 4639 

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท์ :  0-2888-8888 กด 819 

และทีบ่ริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะหน่วยงำนขำยของธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

สถำนท่ีติดต่อ :  เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 

กรุงเทพมหำนคร 10400 

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

 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศพัท์ :  0-2777-6784 

และทีบ่ริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกดั ในฐำนะหนว่ยงำนขำยของธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) เฉพำะส ำหรับกำรจอง กำร
จ ำหน่ำย และกำรจดัสรรหุ้นกู้ครัง้ที่ 1 เท่ำนัน้  

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

โทรศพัท์ :  0-2949-1999 

2. หำกผู้ลงทนุมีข้อร้องเรียน สำมำรถติดต่อได้ที ่

 บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขที่ 555 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศพัท์ : 0-2537-2000 

Website :  https://www.pttplc.com  
 

https://www.pttplc.com/

