แบบคำเสนอแลกพันธบัตร
(Exchange Offer Form)
“พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี ้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ ที่ 1 (LB155A)"
วันที่
เรียน

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตร โทรศัพท์: 02-357-3570 โทรสาร: 02-357-3575 และ 02-357-3576
ข้ าพเจ้ า
มีความประสงค์จะนาพัน ธบัต รรัฐบาลที่ออก
เพื่อการเพิ่มประมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริ หารหนี ้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ ที่ 1 (LB155A) ตามที่กาหนดในหนังสือชี ้ชวนเพื่อ
การแลกพันธบัตร ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ("หนังสือชีช้ วน") ("Source Bonds") ที่ข้าพเจ้ าถืออยู่ มาแลกกับพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่
ตามรุ่นที่ระบุไว้ ในตารางข้ างล่างนี ้ (ต่อไปนี ้รวมเรียก พันธบัตรรัฐบาลแต่ละรุ่นดังกล่าวว่า "Destination Bonds") โดยจานวนหน่วยของ Source Bonds ที่
ข้ าพเจ้ าประสงค์จะแลก เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในตารางข้ างล่างนี ้
Destination Bonds รุ่ น LB176A
ซึ่งมีอัตรำดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ ำ
พันธบัตร 3.25% ต่ อปี

อัตรำ
ผลตอบแทนของ
Destination
Bonds
2.11%
2.13%
2.15%
2.17%
2.19%
2.21%

จำนวนหน่ วย
ของ Source
Bonds ที่
ประสงค์ จะแลก

Destination Bonds รุ่ น LB191A
ซึ่งมีอัตรำดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ ำ
พันธบัตร 5.625% ต่ อปี

อัตรำ
ผลตอบแทนของ
Destination
Bonds
2.47%
2.49%
2.51%
2.53%
2.55%
2.57%

จำนวนหน่ วย
ของ Source
Bonds ที่
ประสงค์ จะแลก

Destination Bonds รุ่ น LB21DA
ซึ่งมีอัตรำดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ ำ
พันธบัตร 3.65% ต่ อปี

อัตรำ
ผลตอบแทนของ
Destination
Bonds
2.64%
2.66%
2.68%
2.70%
2.72%
2.74%

จำนวนหน่ วย
ของ Source
Bonds ที่
ประสงค์ จะแลก

Destination Bonds รุ่ น LBA37DA
ซึ่งมีอัตรำดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ ำ
พันธบัตร 4.26% ต่ อปี

อัตรำ
ผลตอบแทนของ
Destination
Bonds
3.82%
3.84%
3.86%
3.88%
3.90%
3.92%

จำนวนหน่ วย
ของ Source
Bonds ที่
ประสงค์ จะแลก

ในการเสนอแลกพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
ขันตอนในการแลกพั
้
นธบัตรตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ข้างล่าง ดังต่อไปนี ้
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า (1) ข้ าพเจ้ าจะไม่แก้ ไขและไม่เพิกถอนคาเสนอแลกพันธบัตรนีไ้ ม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่ วน (2) ข้ าพเจ้ าจะไม่จาหน่าย
จ่าย โอน และจะไม่ก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds ที่ข้าพเจ้ าเสนอแลก ตามที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน (3) ข้ าพเจ้ าจะต้ องได้ รับการยืนยัน การรับแลกพันธบัตรภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ด้ วย
แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตร ซึ่งในแบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตรดังกล่าวจะระบุ
จานวนหน่วยและรายละเอียดของ "Source Bonds" ที่กระทรวงการคลังรับแลก ซึง่ ข้ าพเจ้ าตกลงแลกพันธบัตรตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ (4) ข้ าพเจ้ า
จะสามารถจาหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds เฉพาะส่วนที่เหลือจากส่วนที่กระทรวงการคลังรับแลก (ถ้ ามี) ได้ เมื่อข้ าพเจ้ า
ได้ รับแบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรแล้ ว
อนึ่ง เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการแลกพันธบัตรดังกล่าว ข้ าพเจ้ าจึงได้ แจ้ งโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ถึงคาสัง่ อัน
เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดการโอน Source Bonds ของข้ าพเจ้ า เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ยกเลิกไม่ได้ (Irrevocable Instruction) ตามหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ าม
ดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ที่โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ได้ ตอบรับมาและข้ าพเจ้ าได้ แนบมาพร้ อมกับแบบคาเสนอแลก
พันธบัตรฉบับนี ้แล้ ว
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ ในคาเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้
ลงชื่อผู้มีอานาจลงนาม
ชื่อบุคคลที่ตดิ ต่อได้
ฝ่ าย/หน่วยงาน
...............................................................................................
โทรศัพท์
(……………………………………………………………………)
โทรสาร
หมายเหตุ
 คาที่ปรากฏในแบบคาเสนอแลกพันธบัตรนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการเสนอแลกพันธบัตร
 ผู้แสดงคาเสนอแลกพันธบัตรสามารถเสนอแลก Source Bonds ได้ เฉพาะส่วนที่อยู่ในระบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless) เท่านัน้
 โปรดส่งแบบค าเสนอแลกพัน ธบัตรฉบับ นี ้ พร้ อมหนังสื อแสดงค าสั่งห้ ามด าเนิ นการเกี่ย วกับ พันธบัตร (Instruction Letter) และแบบคาสั่งแจ้ งบัญ ชี
(Account Instruction Form) มายังผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรตามหมายเลขโทรสารที่ระบุข้างต้ น ตังแต่
้ เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิในการจัดสรรการแลกพันธบัตร โดยอาจไม่รับแลก Source Bonds ทังจ
้ านวนหรื ออาจรับแลก Source Bonds ในจานวน
หน่วยที่เท่ากับหรื อน้ อยกว่าจานวนหน่วยของ Source Bonds ที่เสนอแลกก็ได้ ในกรณีที่รับแลก ผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรจะยืนยันจานวนหน่วยของ
Source Bonds ที่ผ้ แู สดงคาเสนอแลกพันธบัตรได้ รับการแลก โดยการแจ้ งให้ ผ้ แู สดงคาเสนอแลกพันธบัตร หรือบุคคลที่ผ้ แู สดงคาเสนอแลกพันธบัตรกาหนด
ที่ระบุชื่อในแบบคาเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้โดยทางโทรสารตามหมายเลขที่ระบุข้างต้ น

