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สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet) 

ช่ือเฉพาะ : หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3/2555 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 

ช่ือผูออก : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผูออกหุนกู”) 

สวนท่ี 1 สาระสําคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร: หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

อัตราดอกเบี้ยตอป:  ปที่ 1 ถึงปที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.10 ตอป และ ปที่ 5 ถึงปที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.10 ตอป โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 4.32 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  

อายุตราสาร:  6 ป 9 เดือน 15 วัน นับจากวันที่ออกหุนกู 

วันที่ครบกําหนดอายุ: 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  การไถถอนกอนกําหนด:  - ไมม ี– 

สกุลเงิน:  บาท        

จาํนวนและมูลคาเสนอขายจํานวนไมเกิน 10 ลานหนวย และมูลคาเสนอขาย: ไมเกิน 10,000 ลานบาท      

มูลคาและประเภทของหลักประกันหรือการค้ําประกัน:         -ไมม ี-           

อันดับความนาเช่ือถือของตราสาร ณ วันเสนอขาย: AAA(tha) จัดอันดับโดย: บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จาํกัด เม่ือวันที่ 18  

มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 

สวนท่ี 2 ลักษณะพิเศษและความเส่ียงของตราสาร 

2.1 ลักษณะพิเศษและความเส่ียงของหุนกู   

• ผูถือหุนกูจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.10 ตอปในปที่ 1 ถึงปที่ 4 และในอัตรารอยละ 5.10 ตอปในปที่ 5 ถึงปที่ 7 ทกุๆ 

6 เดือน ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจกิายน ของทกุปตลอดอายุหุนกู  โดยจะชําระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 และไดรับชําระเงินตน 1,000 บาทตอหนวย เม่ือครบกําหนดไถถอนหุนกู ในวันที่  15 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2562  ซ่ึงบริษัทจะทาํการจายชําระโดยเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู  หรือโดยการโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปนหนังสือให นายทะเบียนหุนกู ทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา)  วันกอนวันถึง

กําหนดชําระเงนิ (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวน สวนที่ 3 หนาที่ 1 ถึงหนาที่ 5 หัวขอ 1.1 รายละเอียดของหุนกู

ทีเ่สนอขาย และในเอกสารแนบ 1 รางขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู หัวขอ 9 หนาที่ 7 ถึง

หนาที่ 8 วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหนี้ตามหุนกู)  

• สาระสําคัญของหลักประกันหรือการค้ําประกัน  - ไมม ี-  

• เงื่อนไขสําคัญที่แตกตางจากขอกําหนดสิทธิมาตรฐาน  สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี ้

(1) หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรือเหตุการณที่อาจกลายเปนเหตุผิดนัด มีการกําหนดหนาที่ใหผูออกหุนกูตองแจงดวยวิธีการที่

ชัดเจนและกระทันการมากขึ้น คือ ใหสงหนังสือบอกกลาวใหผูแทนผูถือหุนกูทันที (ขอ 6.1 ของขอกําหนดสิทธิ) 

สรปุขอมูลสําคัญของตราสารนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับ 

ลักษณะและความเส่ียงท่ีสําคัญของตราสารท่ีเสนอขาย  ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนโดยละเอยีดกอนการตัดสินใจลงทุน 
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(2) ระบุขอความในเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้นและเพ่ิมระยะเวลาในการแกไขเหตุผิดนัดของผู

ออกหุนกู (ขอ 11. ของขอกําหนดสิทธิ) 

(3) กําหนดอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูในการเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนกู วาควรจะดําเนินการอยางไร ใน

กรณีอ่ืนๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกู “อยางรายแรง” แทน “อยางมีนัยสําคัญ” (ขอ 13.2 (ง) 

ของขอกําหนดสิทธิ) 

2.2 ความเส่ียงท่ัวไป  

2.2.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับผูออกหุนกู 

ตามรายละเอียดที่ปรากฎตามหนังสือช้ีชวน สวนที่ 2 ขอมูลผูออกตราสารหนี้ หัวขอ ปจจัยเส่ียง หนาที่ 2 ถึงหนาที่ 15  

2.2.2 ความเสี่ยงของตราสาร 

• ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk)  

 คือความเส่ียงที่ผูออกตราสารจะไมสามารถจายดอกเบี้ยหรือไมสามารถคืนเงินตนหรือเงินลงทุนไมวาดวยเหตุใด ๆ และเม่ือ

ผูออกหุนกูหยุดจายดอกเบี้ยหรือเงินตน ก็เปนการผิดนัดชําระหนี้หุนกู (default) ซ่ึงหากผูออกหุนกูประกาศลมละลายหรือ

ผิดนัดชําระหนี้หุนกู ผูถือหุนกู เจาหนี้อ่ืนของบริษัทผูออกหุนกูจะมีบุริมสิทธิเหนือผูถือหุนของบริษัทผูออกหุนกู  ในการ

ประเมินความเส่ียงดานเครดิตของผูออกหุนกู  ผูลงทุนสามารถดู credit rating ที่จัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความเส่ียง 

(CRA) ประกอบการตัดสินใจลงทุนได  ถา credit rating ของหุนกูต่ํา แสดงวาความเส่ียงดานเครดิตของหุนกูหรือผูออกหุน

กูสูง ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับควรจะสูงดวยเพ่ือชดเชยความเส่ียงที่สูงของหุนกูดังกลาว   

 อยางไรก็ตาม  กอนการลงทุนผูลงทุนควรศึกษาขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัทผูออกหุนกู นอกจากการพิจารณา credit 

rating ของหุนกูหรือบริษัทผูออกหุนกู  และผูลงทุนควรติดตามขอมูลขาวสารของบริษัทผูออกหุนกูรวมถึงการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงการจัดอันดับ credit rating  ไดจากเว็บไซตสํานกังาน ก.ล.ต.  สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ หรือสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย 

• ความเส่ียงดานราคา (Price Risk) 

เนื่องจาก หุนกูที่เสนอขายเปนหุนกูที่ใหผลตอบแทนประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ผูลงทุนไดลงทุนในหุนกูนี้ไปแลว อาจสงผลใหมูลคาซ้ือขาย

ของหุนกูดังกลาว ตอหนวยลดลงซ่ึงเปนไปตามกลไกตลาด แตทั้งนี้การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะไมมี

ผลกระทบตออัตราดอกเบี้ยที่ไดกําหนดไวของหุนกูที่เสนอขาย  

• ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

คือความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นเม่ือผูถือหุนกูประสงคจะขายหุนกูในตลาดรองกอนครบกําหนดไถถอน ผูถือหุนกูอาจไมสามารถ

ขายหุนกูไดทันทีในราคาที่ตนเองตองการ เนื่องจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไมมาก  ทั้งนี้ ผูออก

หุนกูไมไดนําหุนกูไปซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (BEX) ผูถือหุนกูสามารถซ้ือขายหุนกูในตลาดรองไดกับ

ผูคาตราสารหนี้  


