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สรุปข้อมูลส ำคญัของตรำสำร (Fact Sheet) 

ช่ือเฉพำะ: หุ้นกู้ไม่มปีระกนัของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่2/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ช่ือผู้ออก : บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) 

ส่วนที ่1 สำระส ำคญัของตรำสำร 
ประเภทตรำสำร: หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
อตัรำดอกเบ้ียต่อปี:  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.75 (ส่ีจุดเจ็ดหำ้) ต่อปี จ่ำยดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  
อำยตุรำสำร:  6  ปี 11 เดือน 19 วนั นบัจำกวนัออกหุน้กู ้
วนัท่ีครบก ำหนดอำย:ุ  15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563  กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด:  - ไม่มี - 
สกลุเงิน:  บำท       
มูลค่ำท่ีตรำไวต้่อหน่วย: 1,000 (หน่ึงพนั) บำท  รำคำเสนอขำยต่อหน่วย: 1,000 (หน่ึงพนั) บำท  
จ ำนวนและมูลค่ำเสนอขำย: จ ำนวนไม่เกิน 20,000,000 (ยีสิ่บลำ้น) หน่วย มูลค่ำเสนอขำยไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหม่ืนลำ้น) บำท      
จ ำนวนและมูลค่ำหุ้นกูท่ี้ส ำรองเพ่ือกำรเสนอขำยเพ่ิมเติม: จ ำนวนไม่เกิน 2,000,0000 (สองลำ้น) หน่วย มูลค่ำเสนอขำยไม่เกิน 
2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท คิดเป็นมูลค่ำหุน้กูท่ี้เสนอขำยรวมทั้งส้ินไม่เกิน 22,000,000,000 (สองหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท 
มูลค่ำและประเภทของหลกัประกนัหรือกำรค ้ำประกนั:     -ไม่มี -           
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำร ณ วนัเสนอขำย:  AAA(tha)  จดัอนัดบัโดย: บริษทั ฟิทช ์เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 
ตุลำคม พ.ศ. 2556 
 
ส่วนที ่2 ลกัษณะพเิศษและควำมเส่ียงของตรำสำร 
2.1 ลกัษณะพเิศษและควำมเส่ียงของหุ้นกู้   

 ผูถื้อหุน้กูจ้ะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.75 (ส่ีจุดเจ็ดหำ้) ต่อปี ทุกๆ 6 เดือน ในวนัท่ี 15 พฤษภำคม และ 15 พฤศจิกำยน 
ของทุกปีตลอดอำยหุุ้นกู ้โดยจะช ำระดอกเบ้ียคร้ังแรกในวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 และไดรั้บช ำระเงินตน้ 1,000 บำท
ต่อหน่วย เม่ือครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ซ่ึงบริษทัจะท ำกำรจ่ำยช ำระโดยเช็คขีดคร่อมสั่ง
จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุ้นกู ้หรือโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมท่ีไดมี้กำรแจง้เป็นหนงัสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้
ทรำบล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 15 (สิบหำ้) วนัก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน (ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในหนงัสือช้ีชวน ส่วนท่ี 
4 หน้ำท่ี 1 ถึงหน้ำท่ี 6 หัวขอ้ 1.1 รำยละเอียดของหุ้นกูท่ี้เสนอขำย และในเอกสำรแนบ 1 ร่ำงขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและ
หนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้หวัขอ้ 9 หนำ้ท่ี 7 ถึงหนำ้ท่ี 8 วธีิกำร เวลำ และสถำนท่ีส ำหรับกำรช ำระหน้ีตำมหุน้กู)้  

 สำระส ำคญัของหลกัประกนัหรือกำรค ้ำประกนั  - ไม่มี -  

 เง่ือนไขส ำคญัท่ีแตกต่ำงจำกขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำน  สำมำรถสรุปเป็นประเดน็ส ำคญัไดด้งัน้ี 

(1) หำกมีเหตุผิดนดัใด ๆ หรือเหตุกำรณ์ท่ีอำจกลำยเป็นเหตุผิดนดั มีกำรก ำหนดหนำ้ท่ีให้ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งแจง้ดว้ยวิธีกำรท่ี
ชดัเจนและทนัเวลำมำกข้ึน คือ ใหส่้งหนงัสือบอกกล่ำวใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้นัที (ขอ้ 6.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ) 

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

(3) ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นกำรเสนอควำมเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูว้ำ่ควรจะด ำเนินกำรอยำ่งไรใน
กรณีอ่ืนๆ ท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กู ้“อยำ่งร้ำยแรง” แทน “อยำ่งมีนยัส ำคญั” (ขอ้ 13.2 (ง) 
ของขอ้ก ำหนดสิทธิ) 

อยำ่งไรก็ตำม เง่ือนไขส ำคญัดงักล่ำวไม่แตกต่ำงจำกเง่ือนไขของขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อ
หุน้กูข้องหุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

 

2.2 ควำมเส่ียงทัว่ไป  

2.2.1 ควำมเส่ียงเกีย่วกบัผู้ออกหุ้นกู้ 

ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฎตำมหนงัสือช้ีชวน ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลผูอ้อกตรำสำรหน้ี หวัขอ้ ปัจจยัเส่ียง หนำ้ท่ี 2 ถึงหนำ้ท่ี 15  

2.2.2 ควำมเส่ียงของตรำสำร 

 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Credit Risk)  

 คือควำมเส่ียงท่ีผูอ้อกตรำสำรจะไม่สำมำรถจ่ำยดอกเบ้ียหรือไม่สำมำรถคืนเงินตน้หรือเงินลงทุนไม่วำ่ดว้ยเหตุใดๆ และเม่ือผู ้
ออกหุน้กูห้ยดุจ่ำยดอกเบ้ียหรือเงินตน้ ก็เป็นกำรผิดนดัช ำระหน้ีหุน้กู ้(default)  ซ่ึงหำกผูอ้อกหุน้กูป้ระกำศลม้ละลำยหรือผิด
นัดช ำระหน้ีหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกู้ เจ้ำหน้ีอ่ืนของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผูถื้อหุ้นของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้ ในกำร
ประเมินควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของผูอ้อกหุน้กู ้ ผูล้งทุนสำมำรถดู credit rating ท่ีจดัท ำโดยสถำบนัจดัอนัดบัควำมเส่ียง (CRA) 
ประกอบกำรตดัสินใจลงทุนได ้ ถำ้ credit rating ของหุ้นกูต้  ่ำ แสดงวำ่ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของหุ้นกูห้รือผูอ้อกหุ้นกูสู้ง 
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ยเพ่ือชดเชยควำมเส่ียงท่ีสูงของหุน้กูด้งักล่ำว   

 อยำ่งไรก็ตำม  ก่อนกำรลงทุนผูล้งทุนควรศึกษำขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัผูอ้อกหุน้กู ้ นอกจำกกำรพิจำรณำ credit 
rating ของหุน้กูห้รือบริษทัผูอ้อกหุน้กู ้ และผูล้งทุนควรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัผูอ้อกหุน้กูร้วมถึงกำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกำรจดัอนัดบั credit rating  ไดจ้ำกเวบ็ไซตส์ ำนกังำน ก.ล.ต.  สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ หรือสมำคม
ตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

 ควำมเส่ียงดำ้นรำคำ (Price Risk) 

เน่ืองจำก หุน้กูท่ี้เสนอขำยเป็นหุน้กูท่ี้ใหผ้ลตอบแทนประเภทอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี และจะจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำร
หน้ีไทย หำกอตัรำดอกเบ้ียในตลำดปรับตวัสูงข้ึนหลงัจำกท่ีผูล้งทุนไดล้งทุนในหุน้กูน้ี้ไปแลว้ อำจส่งผลใหมู้ลค่ำซ้ือขำยของ
หุน้กูด้งักล่ำวต่อหน่วยลดลงซ่ึงเป็นไปตำมกลไกตลำด แต่ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดจะไม่มีผลกระทบ
ต่ออตัรำดอกเบ้ียท่ีไดก้ ำหนดไวข้องหุน้กูท่ี้เสนอขำย  

 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 

คือควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูถื้อหุน้กูป้ระสงคจ์ะขำยหุน้กูใ้นตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน ผูถื้อหุน้กูอ้ำจไม่สำมำรถ
ขำยหุน้กูไ้ดท้นัทีในรำคำท่ีตนเองตอ้งกำร เน่ืองจำกกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก  ทั้งน้ี ผูถื้อ
หุน้กูส้ำมำรถซ้ือขำยหุน้กูใ้นตลำดรอง   


