บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (Fact Sheet)

สรุปข้อมูลสาคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับ
ลักษณะและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสารที่เสนอขาย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน
สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (Fact Sheet)
ชื่อเฉพาะ : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2556 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ชื่อผู้ออก : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุน้ กู”้ )
ส่วนที่ 1 สาระสาคัญของตราสาร
ประเภทตราสาร: หุ้นกู้ชนิดระบุชอื่ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.12 (ห้าจุดหนึ่งสอง) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ (การคานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้จะเป็นไปตามข้อ 8 ของ
ข้อกาหนดสิทธิ)
อายุตราสาร: 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกาหนดอายุ: 13 กันยายน พ.ศ. 2566
การไถ่ถอนก่อนกาหนด: - ไม่มี –
สกุลเงิน: บาท
จานวนและมูลค่าเสนอขาย: จานวน 10,000,000 (สิบล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้รวม 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) บาท
มูลค่าและประเภทของหลักประกันหรือการค้าประกัน: -ไม่มี อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ณ วันเสนอขาย: AAA (tha) จัดอันดับโดย: บริษทั ฟิทช์ เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด เมือ่ วันที่ 17
มิถุนายน พ.ศ. 2556 (ผู้ออกหุ้นกูจ้ ะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้)
ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร
2.1 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้
 ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.12 (ห้าจุดหนึ่งสอง) ต่อปี ชาระเพียงครั้งเดียวในวันครบกาหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเลื่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เพื่อให้เป็นวันทาการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 9.3 ของ
ข้อกาหนดสิทธินั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี้ยเพิ่มอีกเป็นจานวนเท่ากับ 0.226772 (ศูนย์จุดสองสองหกเจ็ดเจ็ดสอง ) บาท
ต่อหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อวัน โดยคานวณตามจานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกาหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ที่เลื่อนออกไป และได้รับชาระเงินต้น 1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย เมื่อครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันที่ 13
กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งบริษัทจะทาการจ่ายชาระโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวัน
ถึงกาหนดชาระเงิน (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 2 หัวข้อ 1.1 รายละเอียดของหุ้น
กู้ที่เสนอขาย และในเอกสารแนบ 1 ร่างข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หัวข้อ 9 หน้าที่ 7 ถึง
หน้าที่ 8 วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระหนี้ตามหุ้นกู้)
 สาระสาคัญของหลักประกันหรือการค้าประกัน - ไม่มี  เงื่อนไขสาคัญที่แตกต่างจากข้อกาหนดสิทธิมาตรฐาน สามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (Fact Sheet) หน้าที่ 1
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(1) หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด มีการกาหนดหน้าที่ให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งด้วยวิธีการที่
ชัดเจนและกระทันการมากขึ้น คือ ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทันที (ข้อ 6.1 ของข้อกาหนดสิทธิ)
(2) ระบุข้อความในเหตุผดิ นัดและผลของการผิดนัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มระยะเวลาในการแก้ไขเหตุผิดนัดของผู้
ออกหุ้นกู้ (ข้อ 11. ของข้อกาหนดสิทธิ)
(3) กาหนดอานาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ว่าควรจะดาเนินการอย่างไรใน
กรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ “อย่างร้ายแรง” แทน “อย่างมีนัยสาคัญ” (ข้อ 13.2 (ง)
ของข้อกาหนดสิทธิ)
2.2 ความเสี่ยงทั่วไป
2.2.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้
ตามรายละเอียดทีป่ รากฎตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ ปัจจัยเสี่ยง หน้าที่ 3 ถึงหน้าที่ 18

2.2.2

ความเสี่ยงของตราสาร



ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
คือความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถคืนเงินต้นหรือเงินลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และเมื่อ
ผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดชาระหนี้หุ้นกู้ (default) ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือ
ผิดนัดชาระหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้อื่นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ ออกหุ้นกู้ ในการ
ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดู credit rating ที่จัดทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ต่า แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณา credit
rating ของหุน้ กู้หรือบริษทั ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษทั ผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ credit rating ได้จากเว็บไซต์สานักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย



ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)
เนื่องจาก หุ้นกู้ทเี่ สนอขายเป็นหุน้ กู้ที่ให้ผลตอบแทนประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นหลังจากทีผ่ ู้ลงทุนได้ลงทุนในหุน้ กู้นี้ไปแล้ว อาจส่งผลให้มูลค่าซื้อขาย
ของหุน้ กู้ดังกล่าว ต่อหน่วยลดลงซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะไม่มี
ผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยที่ได้กาหนดไว้ของหุ้นกู้ทเี่ สนอขาย



ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
คือความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึน้ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกาหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถ
ขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลีย่ นมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ถือ
หุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้กับผู้ค้าตราสารหนี้
สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (Fact Sheet) หน้าที่ 2

