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สรุปข้อมูลส ำคญัของตรำสำร (Fact Sheet) 

ช่ือเฉพำะ: หุ้นกู้ไม่มปีระกนัของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1/2557 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 
ช่ือผู้ออก : บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) 

ส่วนที ่1 สำระส ำคญัของตรำสำร 
ประเภทตราสาร: หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
อตัราดอกเบ้ียต่อปี:  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 (ส่ีจุดศูนยศู์นย)์ ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  
อายตุราสาร:  6  ปี 11 เดือน นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัท่ีครบก าหนดอาย:ุ  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  การไถ่ถอนก่อนก าหนด:  - ไม่มี - 
สกลุเงิน:  บาท       
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย: 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  

จ านวนและมูลค่าเสนอขาย: จ านวนไม่เกิน 10,000,000 (สิบลา้น) หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนลา้น) บาท      
จ านวนและมูลค่าหุ้นกูท่ี้ส ารองเพ่ือการเสนอขายเพ่ิมเติม: จ านวนไม่เกิน 2,000,000 (สองลา้น) หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 
2,000,000,000 (สองพนัลา้น) บาท คิดเป็นมูลค่าหุน้กูท่ี้เสนอขายรวมทั้งส้ินไม่เกิน 12,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนสองพนัลา้น) บาท 
มูลค่าและประเภทของหลกัประกนัหรือการค ้าประกนั:     -ไม่มี -           
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร ณ วนัเสนอขาย:  AAA(tha)      จดัอนัดบัโดย: บริษทั ฟิทช ์เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือวนัท่ี 
29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
บุคคลท่ีจะเสนอขายให้:   ผูล้งทุนประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB และผูล้งทุนประชาชนทัว่ไป 
 
ส่วนที ่2 ลกัษณะพเิศษและควำมเส่ียงของตรำสำร 
2.1 ลกัษณะพเิศษและควำมเส่ียงของหุ้นกู้   
 ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.00 (ส่ีจุดศูนยศู์นย)์ ต่อปี โดยจะช าระดอกเบ้ียทุก 6 (หก) เดือน ในวนัท่ี 15 

พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้ยกเวน้งวดแรกจะช าระในวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และไดรั้บ
ช าระเงินตน้ 1,000 (หน่ึงพนั) บาทต่อหน่วย เม่ือครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซ่ึงบริษทัจะท า
การจ่ายช าระโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุ้นกู ้หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารตามท่ีไดมี้การแจง้
เป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนหุน้กูท้ราบล่วงหนา้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 (สิบหา้) วนัก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงิน (ตามรายละเอียด
ท่ีปรากฏในหนงัสือช้ีชวน ส่วนท่ี 4 หนา้ท่ี 1 ถึงหนา้ท่ี 6 หัวขอ้ 1.1 รายละเอียดของหุ้นกูท่ี้เสนอขาย และในเอกสารแนบ 1 
ร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้หัวขอ้ 9 หน้าท่ี 7 ถึงหน้าท่ี 8 วิธีการ เวลา และสถานท่ี
ส าหรับการช าระหน้ีตามหุน้กู)้  

 สาระส าคญัของหลกัประกนัหรือการค ้าประกนั  - ไม่มี -  
 เง่ือนไขส าคญัท่ีแตกต่างจากขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐาน  สามารถสรุปเป็นประเดน็ส าคญัไดด้งัน้ี 

(1) หากมีเหตุผิดนดัใด ๆ หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนดั มีการก าหนดหนา้ท่ีให้ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งแจง้ดว้ยวิธีการท่ี
ชดัเจนและทนัเวลามากข้ึน คือ ใหส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้นัที (ขอ้ 6.1 ของขอ้ก าหนดสิทธิ) 

สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (แบบ 69-DEBT-PO) และ
หนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพยีงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและควำมเส่ียงที่ส ำคัญของตรำสำรที่เสนอขำย  ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูล
ในหนังสือช้ีชวนโดยละเอยีดก่อนกำรตดัสินใจลงทุน 
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(2) ระบุขอ้ความในเหตุผิดนดัและผลของการผิดนดัให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึนและเพ่ิมระยะเวลาในการแกไ้ขเหตุผิดนดัของ 
ผูอ้อกหุน้กู ้(ขอ้ 11. ของขอ้ก าหนดสิทธิ) 

(3) ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นการเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูว้า่ควรจะด าเนินการอยา่งไรใน
กรณีอ่ืนๆ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กู ้“อยา่งร้ายแรง” แทน “อยา่งมีนยัส าคญั” (ขอ้ 13.2 (ง) 
ของขอ้ก าหนดสิทธิ) 

ทั้งน้ี เง่ือนไขส าคญัในขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกูน้ี้ นอกจากเพ่ิมขอ้ยกเวน้เพ่ิมเติมในหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูต้ามขอ้ 6.9  
ของขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ไม่มีขอ้แตกต่างท่ีเป็นสาระส าคญัจากเง่ือนไขของขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้
และผูถื้อหุน้กูข้องหุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

2.2 ควำมเส่ียงทัว่ไป  

2.2.1 ควำมเส่ียงเกีย่วกบัผู้ออกหุ้นกู้ 

ตามรายละเอียดท่ีปรากฎตามหนงัสือช้ีชวน ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ี หวัขอ้ปัจจยัเส่ียง ส่วนท่ี 3.1 (3) หนา้ท่ี 1 ถึง 16  

2.2.2 ควำมเส่ียงของตรำสำร 

 ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk)  

 คือความเส่ียงท่ีผูอ้อกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบ้ียหรือไม่สามารถคืนเงินตน้หรือเงินลงทุนไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ และเม่ือผู ้
ออกหุน้กูห้ยดุจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินตน้ ก็เป็นการผิดนดัช าระหน้ีหุน้กู ้(default)  ซ่ึงหากผูอ้อกหุน้กูป้ระกาศลม้ละลายหรือผิด
นัดช าระหน้ีหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกู้ เจ้าหน้ีอ่ืนของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผูถื้อหุ้นของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้ ในการ
ประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อกหุน้กู ้ ผูล้งทุนสามารถดู credit rating ท่ีจดัท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความเส่ียง (CRA) 
ประกอบการตดัสินใจลงทุนได้  ถา้ credit rating ของหุ้นกูต้  ่า แสดงวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของหุ้นกูห้รือผูอ้อกหุ้นกูสู้ง 
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ยเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีสูงของหุน้กูด้งักล่าว   

 อยา่งไรก็ตาม  ก่อนการลงทุนผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้นอกจากการพิจารณา credit 
rating ของหุ้นกูห้รือบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้และผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการจดัอนัดบั credit rating  ไดจ้ากเวบ็ไซต์ส านักงาน ก.ล.ต.  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย 

 ความเส่ียงดา้นราคา (Price Risk) 

เน่ืองจาก หุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้ใหผ้ลตอบแทนประเภทอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย หากอตัราดอกเบ้ียในตลาดปรับตวัสูงข้ึนหลงัจากท่ีผูล้งทุนไดล้งทุนในหุน้กูน้ี้ไปแลว้ อาจส่งผลใหมู้ลค่าซ้ือขายของ
หุน้กูด้งักล่าวต่อหน่วยลดลงซ่ึงเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดจะไม่มีผลกระทบ
ต่ออตัราดอกเบ้ียท่ีไดก้ าหนดไวข้องหุน้กูท่ี้เสนอขาย  

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

คือความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูถื้อหุ้นกูป้ระสงคจ์ะขายหุ้นกูใ้นตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอน ผูถื้อหุ้นกูอ้าจไม่สามารถ
ขายหุน้กูไ้ดท้นัทีในราคาท่ีตนเองตอ้งการ เน่ืองจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก  ทั้งน้ี ผูถื้อ
หุน้กูส้ามารถซ้ือขายหุน้กูไ้ดท่ี้ธนาคารพาณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีใบอนุญาตคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตรา
สารหน้ีหรือตลาดรองอ่ืนใด        


