บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1 สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (Fact Sheet)

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 2/2556 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563
ชื่อผู้ออก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรื อ “ผู้ออกหุ้นกู้”)
ส่ วนที่ 1 สำระสำคัญของตรำสำร
ประเภทตรำสำร: หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
อัตรำดอกเบี้ยต่อปี : อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 (สี่ จุดเจ็ดห้ำ) ต่อปี จ่ำยดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
อำยุตรำสำร: 6 ปี 11 เดือน 19 วัน นับจำกวันออกหุน้ กู้
วันที่ครบกำหนดอำยุ: 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
กำรไถ่ถอนก่อนกำหนด: - ไม่มี สกุลเงิน: บำท
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย: 1,000 (หนึ่งพัน) บำท
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย: 1,000 (หนึ่งพัน) บำท
จำนวนและมูลค่ำเสนอขำย: จำนวนไม่เกิน 20,000,000 (ยีส่ ิ บล้ำน) หน่วย มูลค่ำเสนอขำยไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้ำน) บำท
จำนวนและมูลค่ำหุ ้นกูท้ ี่ สำรองเพื่อกำรเสนอขำยเพิ่มเติม: จำนวนไม่เกิ น 2,000,0000 (สองล้ำน) หน่ วย มูลค่ำเสนอขำยไม่เกิ น
2,000,000,000 (สองพันล้ำน) บำท คิดเป็ นมูลค่ำหุน้ กูท้ ี่เสนอขำยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 22,000,000,000 (สองหมื่นสองพันล้ำน) บำท
มูลค่ำและประเภทของหลักประกันหรื อกำรค้ ำประกัน: -ไม่มี อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำร ณ วันเสนอขำย: AAA(tha) จัดอันดับโดย: บริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18
ตุลำคม พ.ศ. 2556
ส่ วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงของตรำสำร
2.1 ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงของหุ้นกู้
 ผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.75 (สี่ จุดเจ็ดห้ำ) ต่อปี ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 15 พฤษภำคม และ 15 พฤศจิกำยน
ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 และได้รับชำระเงินต้น 1,000 บำท
ต่อหน่วย เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ ้นกูใ้ นวันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ซึ่ งบริ ษทั จะทำกำรจ่ำยชำระโดยเช็คขีดคร่ อมสั่ง
จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมที่ได้มีกำรแจ้งเป็ นหนังสื อให้ นำยทะเบียนหุ ้นกู้
ทรำบล่วงหน้ำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 15 (สิ บห้ำ) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน (ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในหนังสื อชี้ชวน ส่ วนที่
4 หน้ำที่ 1 ถึงหน้ำที่ 6 หัวข้อ 1.1 รำยละเอียดของหุ ้นกูท้ ี่ เสนอขำย และในเอกสำรแนบ 1 ร่ ำงข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และ
หน้ำที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู้ หัวข้อ 9 หน้ำที่ 7 ถึงหน้ำที่ 8 วิธีกำร เวลำ และสถำนที่สำหรับกำรชำระหนี้ตำมหุน้ กู)้
 สำระสำคัญของหลักประกันหรื อกำรค้ ำประกัน - ไม่มี  เงื่อนไขสำคัญที่แตกต่ำงจำกข้อกำหนดสิ ทธิมำตรฐำน สำมำรถสรุ ปเป็ นประเด็นสำคัญได้ดงั นี้
(1) หำกมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรื อเหตุกำรณ์ที่อำจกลำยเป็ นเหตุผิ ดนัด มีกำรกำหนดหน้ำที่ให้ผอู ้ อกหุ ้นกูต้ อ้ งแจ้งด้วยวิธีกำรที่
ชัดเจนและทันเวลำมำกขึ้น คือ ให้ส่งหนังสื อบอกกล่ำวให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูท้ นั ที (ข้อ 6.1 ของข้อกำหนดสิ ทธิ)
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(2) ระบุขอ้ ควำมในเหตุผิดนัดและผลของกำรผิดนัดให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มระยะเวลำในกำรแก้ไขเหตุผิดนัดของ
ผูอ้ อกหุน้ กู้ (ข้อ 11. ของข้อกำหนดสิ ทธิ)
(3) กำหนดอำนำจหน้ำที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นกำรเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูว้ ำ่ ควรจะดำเนิ นกำรอย่ำงไรใน
กรณี อื่นๆ ที่มีหรื ออำจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ กู้ “อย่ำงร้ำยแรง” แทน “อย่ำงมีนยั สำคัญ” (ข้อ 13.2 (ง)
ของข้อกำหนดสิ ทธิ)
อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขสำคัญดังกล่ำวไม่แตกต่ำงจำกเงื่อนไขของข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ำที่ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือ
หุน้ กูข้ องหุน้ กูไ้ ม่มีประกันของบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
2.2 ควำมเสี่ยงทัว่ ไป
2.2.1

ควำมเสี่ยงเกีย่ วกับผู้ออกหุ้นกู้
ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฎตำมหนังสื อชี้ชวน ส่วนที่ 3 ข้อมูลผูอ้ อกตรำสำรหนี้ หัวข้อ ปัจจัยเสี่ ยง หน้ำที่ 2 ถึงหน้ำที่ 15

2.2.2

ควำมเสี่ยงของตรำสำร



ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk)
คือควำมเสี่ ยงที่ผอู ้ อกตรำสำรจะไม่สำมำรถจ่ำยดอกเบี้ยหรื อไม่สำมำรถคืนเงินต้นหรื อเงินลงทุนไม่วำ่ ด้วยเหตุใดๆ และเมื่อผู ้
ออกหุน้ กูห้ ยุดจ่ำยดอกเบี้ยหรื อเงินต้น ก็เป็ นกำรผิดนัดชำระหนี้หุน้ กู้ (default) ซึ่งหำกผูอ้ อกหุน้ กูป้ ระกำศล้มละลำยหรื อผิด
นัดชำระหนี้ หุ้นกู้ ผูถ้ ื อหุ ้นกู้ เจ้ำหนี้ อื่นของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ ้นกู้จะมีบุริมสิ ทธิ เหนื อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ ้นกู้ ในกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของผูอ้ อกหุน้ กู้ ผูล้ งทุนสำมำรถดู credit rating ที่จดั ทำโดยสถำบันจัดอันดับควำมเสี่ ยง (CRA)
ประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุนได้ ถ้ำ credit rating ของหุ ้นกูต้ ่ำ แสดงว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตของหุ ้นกูห้ รื อผูอ้ อกหุ ้นกูส้ ู ง
ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยควำมเสี่ ยงที่สูงของหุน้ กูด้ งั กล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรลงทุนผูล้ งทุนควรศึกษำข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ผูอ้ อกหุน้ กู้ นอกจำกกำรพิจำรณำ credit
rating ของหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ผูอ้ อกหุน้ กู้ และผูล้ งทุนควรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของบริ ษทั ผูอ้ อกหุน้ กูร้ วมถึงกำรปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับ credit rating ได้จำกเว็บไซต์สำนักงำน ก.ล.ต. สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ หรื อสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทย



ควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำ (Price Risk)
เนื่องจำก หุน้ กูท้ ี่เสนอขำยเป็ นหุน้ กูท้ ี่ให้ผลตอบแทนประเภทอัตรำดอกเบี้ยคงที่ และจะจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำร
หนี้ไทย หำกอัตรำดอกเบี้ยในตลำดปรับตัวสูงขึ้นหลังจำกที่ผลู ้ งทุนได้ลงทุนในหุน้ กูน้ ้ ีไปแล้ว อำจส่งผลให้มูลค่ำซื้อขำยของ
หุน้ กูด้ งั กล่ำวต่อหน่วยลดลงซึ่งเป็ นไปตำมกลไกตลำด แต่ท้ งั นี้กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดจะไม่มีผลกระทบ
ต่ออัตรำดอกเบี้ยที่ได้กำหนดไว้ของหุน้ กูท้ ี่เสนอขำย



ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
คือควำมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผูถ้ ือหุน้ กูป้ ระสงค์จะขำยหุน้ กูใ้ นตลำดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ผูถ้ ือหุน้ กูอ้ ำจไม่สำมำรถ
ขำยหุน้ กูไ้ ด้ทนั ทีในรำคำที่ตนเองต้องกำร เนื่องจำกกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทั้งนี้ ผูถ้ ือ
หุน้ กูส้ ำมำรถซื้อขำยหุน้ กูใ้ นตลำดรอง
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