สรุ ปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (แบบ 69-DEBT-PO) และ
หนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลโดยสรุ ปเกี่ยวกับลักษณะและควำมเสี่ ยงที่สำคัญของตรำสำรที่เสนอขำย ผู้ลงทุนควรศึกษำข้ อมูล
ในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่ อนกำรตัดสินใจลงทุน
สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (Fact Sheet)
ชื่อเฉพำะ: หุ้นกู้ไม่ มปี ระกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564
ชื่อผู้ออก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรื อ “ผู้ออกหุ้นกู้”)
ส่ วนที่ 1 สำระสำคัญของตรำสำร
ประเภทตราสาร: หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
อัตราดอกเบี้ยต่อปี : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 (สี่ จุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
อายุตราสาร: 6 ปี 11 เดือน นับจากวันออกหุน้ กู้
วันที่ครบกาหนดอายุ: 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
การไถ่ถอนก่อนกาหนด: - ไม่มี สกุลเงิน: บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
จานวนและมูลค่าเสนอขาย: จานวนไม่เกิน 10,000,000 (สิ บล้าน) หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) บาท
จานวนและมูลค่าหุ ้นกูท้ ี่ สารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม: จานวนไม่เกิ น 2,000,000 (สองล้าน) หน่ วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิ น
2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท คิดเป็ นมูลค่าหุน้ กูท้ ี่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพันล้าน) บาท
มูลค่าและประเภทของหลักประกันหรื อการค้ าประกัน: -ไม่มี อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ณ วันเสนอขาย: AAA(tha) จัดอันดับโดย: บริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่
29 ตุลาคม พ.ศ. 2557
บุคคลที่จะเสนอขายให้: ผูล้ งทุนประชาชนทัว่ ไปซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ กู้ PTTC14DA และ/หรื อ PTTC14DB และผูล้ งทุนประชาชนทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงของตรำสำร
2.1 ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงของหุ้นกู้
 ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะได้รับดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 4.00 (สี่ จุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี โดยจะชาระดอกเบี้ยทุก 6 (หก) เดือน ในวันที่ 15
พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุน้ กู้ ยกเว้นงวดแรกจะชาระในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และได้รับ
ชาระเงินต้น 1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย เมื่อครบกาหนดไถ่ถอนหุ ้นกูใ้ นวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่ งบริ ษทั จะทา
การจ่ายชาระโดยเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้ง
เป็ นหนังสื อให้นายทะเบียนหุน้ กูท้ ราบล่วงหน้าแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 (สิ บห้า) วันก่อนวันถึงกาหนดชาระเงิน (ตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในหนังสื อชี้ชวน ส่ วนที่ 4 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 6 หัวข้อ 1.1 รายละเอียดของหุ ้นกูท้ ี่เสนอขาย และในเอกสารแนบ 1
ร่ างข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้ หัวข้อ 9 หน้าที่ 7 ถึงหน้าที่ 8 วิธีการ เวลา และสถานที่
สาหรับการชาระหนี้ตามหุน้ กู)้
 สาระสาคัญของหลักประกันหรื อการค้ าประกัน - ไม่มี  เงื่อนไขสาคัญที่แตกต่างจากข้อกาหนดสิ ทธิมาตรฐาน สามารถสรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
(1) หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด มีการกาหนดหน้าที่ให้ผอู ้ อกหุ ้นกูต้ อ้ งแจ้งด้วยวิธีการที่
ชัดเจนและทันเวลามากขึ้น คือ ให้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูท้ นั ที (ข้อ 6.1 ของข้อกาหนดสิ ทธิ)
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(2) ระบุขอ้ ความในเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มระยะเวลาในการแก้ไขเหตุผิดนัดของ
ผูอ้ อกหุน้ กู้ (ข้อ 11. ของข้อกาหนดสิ ทธิ)
(3) กาหนดอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูว้ า่ ควรจะดาเนิ นการอย่างไรใน
กรณี อื่นๆ ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ กู้ “อย่างร้ายแรง” แทน “อย่างมีนยั สาคัญ” (ข้อ 13.2 (ง)
ของข้อกาหนดสิ ทธิ)
ทั้งนี้ เงื่ อนไขสาคัญในข้อกาหนดสิ ทธิ สาหรับหุ ้นกูน้ ้ ี นอกจากเพิ่มข้อยกเว้นเพิ่มเติมในหน้าที่ ของผูอ้ อกหุ ้นกูต้ ามข้อ 6.9
ของข้อกาหนดสิ ทธิแล้วไม่มีขอ้ แตกต่างที่เป็ นสาระสาคัญจากเงื่อนไขของข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกู้
และผูถ้ ือหุน้ กูข้ องหุน้ กูไ้ ม่มีประกันของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
2.2 ควำมเสี่ยงทัว่ ไป
2.2.1

ควำมเสี่ยงเกีย่ วกับผู้ออกหุ้นกู้
ตามรายละเอียดที่ปรากฎตามหนังสื อชี้ชวน ส่วนที่ 3 ข้อมูลผูอ้ อกตราสารหนี้ หัวข้อปัจจัยเสี่ ยง ส่วนที่ 3.1 (3) หน้าที่ 1 ถึง 16

2.2.2

ควำมเสี่ยงของตรำสำร



ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
คือความเสี่ ยงที่ผอู ้ อกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรื อไม่สามารถคืนเงินต้นหรื อเงินลงทุนไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ และเมื่อผู ้
ออกหุน้ กูห้ ยุดจ่ายดอกเบี้ยหรื อเงินต้น ก็เป็ นการผิดนัดชาระหนี้หุน้ กู้ (default) ซึ่งหากผูอ้ อกหุน้ กูป้ ระกาศล้มละลายหรื อผิด
นัดชาระหนี้ หุ้นกู้ ผูถ้ ื อหุ ้นกู้ เจ้าหนี้ อื่นของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ ้นกู้จะมีบุริมสิ ทธิ เหนื อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ ้นกู้ ในการ
ประเมินความเสี่ ยงด้านเครดิตของผูอ้ อกหุน้ กู้ ผูล้ งทุนสามารถดู credit rating ที่จดั ทาโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ ยง (CRA)
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนได้ ถ้า credit rating ของหุ ้นกูต้ ่า แสดงว่าความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของหุ ้นกูห้ รื อผูอ้ อกหุ ้นกูส้ ู ง
ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ ยงที่สูงของหุน้ กูด้ งั กล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ ้นกู้ นอกจากการพิจารณา credit
rating ของหุ ้นกูห้ รื อบริ ษทั ผูอ้ อกหุ ้นกู้ และผูล้ งทุนควรติ ดตามข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ ้นกู้รวมถึงการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ credit rating ได้จากเว็บไซต์สานักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ หรื อสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย



ความเสี่ ยงด้านราคา (Price Risk)
เนื่องจาก หุน้ กูท้ ี่เสนอขายเป็ นหุน้ กูท้ ี่ให้ผลตอบแทนประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ผลู ้ งทุนได้ลงทุนในหุน้ กูน้ ้ ีไปแล้ว อาจส่งผลให้มูลค่าซื้อขายของ
หุน้ กูด้ งั กล่าวต่อหน่วยลดลงซึ่งเป็ นไปตามกลไกตลาด แต่ท้ งั นี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะไม่มีผลกระทบ
ต่ออัตราดอกเบี้ยที่ได้กาหนดไว้ของหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย



ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
คือความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผูถ้ ือหุ ้นกูป้ ระสงค์จะขายหุ ้นกูใ้ นตลาดรองก่อนครบกาหนดไถ่ถอน ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจไม่สามารถ
ขายหุน้ กูไ้ ด้ทนั ทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่ องจากการซื้ อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผูถ้ ือ
หุน้ กูส้ ามารถซื้อขายหุน้ กูไ้ ด้ที่ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตรา
สารหนี้หรื อตลาดรองอื่นใด
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