หนังสือชีช้ วน
เพื่อการแลกพันธบัตร

ราชอาณาจักรไทย
(โดยกระทรวงการคลังแห่ งราชอาณาจักรไทย)
เสนอชีช้ วนเพื่อการแลก
พันธบัตรรัฐบาลที่ออกแล้ วซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ คงที่รวม 4 รุ่ น ได้ แก่ พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB183B พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB191A พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB193A
และ พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB196A
ในวงเงินรวมไม่ เกิน 90,000 ล้ านบาท
(ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี)้
(ต่ อไปนีร้ วมเรียกว่ า "Source Bonds")
กับ
พันธบัตรรัฐบาลที่ออกใหม่ซงึ่ มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ รวม 5 รุ่น รายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
ระยะเวลาในการยื่นแบบคําเสนอแลกพันธบัตร: ระหว่างเวลา 17.30 น. ของวันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ถึง 12.00 น. ของวันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ผู้ถือพันธบัตรควรอ่านและศึกษาข้ อมูลที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้โดยละเอียด ก่อนตัดสินใจเข้ าร่ วมยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ระบุไว้ ใ นหนัง สือชี ช้ วนเพื่อ การแลกพันธบัตรฉบับนี ้ หากผู้ถื อพันธบัตรมีข้อสงสัยหรื อความไม่แน่ใ จใดๆ เกี่ ยวกับคําชีช้ วนเพื่ อการแลกพันธบัตรหรื อ
รายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ผู้ถือพันธบัตรควรปรึ กษาที่ปรึ กษาด้ านกฎหมาย ภาษี ธุรกิจและการลงทุนของ
ตนเอง หรื อขอคําปรึกษาด้ านการเงินหรื อการลงทุน จากนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ นักบัญชี หรื อที่ปรึกษาการเงินอิสระใดๆ ทังนี
้ ้ หากผู้ถือพันธบัตรที่ฝาก Source Bonds ไว้
ในบัญชีหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ประสงค์จะเข้ าร่ วมยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลก
พัน ธบัตรฉบับนี ้ ผู้ถื อ พัน ธบัตรรายดังกล่าวจะต้ อ งติดต่อ ผู้จัดจํ าหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพัน ธบัตรและโบรกเกอร์ ห รื อ ผู้เก็ บรั กษาหลัก ทรั พย์ ข องตน ทัง้ นี ้
ราชอาณาจักรไทย (โดยกระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักรไทย) ("ผู้ออกพันธบัตร") ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
สแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า "ผู้จัดจําหน่ ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร") มิได้ แนะนําหรื อแสดงความเห็นสนับสนุนให้ ผ้ ู
ถือพันธบัตรร่ วมยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรแต่อย่างใด ทัง้ นี ้ ผู้ออกพันธบัตรไม่ประสงค์จะเผยแพร่ หนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ รวมถึงเนือ้ หาใดๆ ภายใต้
หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้เป็ นการทัว่ ไป ดังนัน้ ผู้ใดที่ได้ รับหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้หรื อข้ อมูลใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการ
้
อบางส่วน) ต่อบุคคลอื่น
แลกพันธบัตรฉบับนี ้มิได้ รับอนุญาตให้ แจกจ่าย ตีพิมพ์ ทําซํ ้า หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ (ไม่วา่ ทังหมดหรื
ใด
ผู้ออกพันธบัตรมีสิทธิเลื่อน เปลี่ยนแปลง แก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิกถอนคําชีช้ วนนีเ้ มื่อใดก็ได้ เว้ นแต่ จะระบุไว้ เป็ นอย่ างอื่นในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลก
พันธบัตรฉบับนี ้ หรื อตามที่กฎหมายกําหนด โดยหากมีการเลื่อน การเปลี่ยนแปลง การแก้ ไข การยกเลิก หรื อการเพิกถอนคําชีช้ วนดังกล่ าว ผู้ออก
พันธบัตรจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถือพันธบัตรทราบถึงการดังกล่ าวโดยเร็ว
ผู้ถือพันธบัตรที่ประสงค์ จะยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรจะต้ องเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ใน Source Bonds ที่ตนถืออยู่และต้ องฝาก Source Bonds ดังกล่ าวไว้ ในบัญชี
ของโบรกเกอร์ หรื อ ผู้ เ ก็ บ รั ก ษาหลั ก ทรั พ ย์ ใ นระบบไร้ ใบพั น ธบั ต ร (Scripless
System) ที่ บ ริ ห ารจั ด การโดย บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด เท่ านัน้
ผู้จัดจําหน่ ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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Disclaimer
หนังสือ ชี ช้ วนเพื่ อการแลกพันธบัตรฉบับนี จ้ ัดทํ าขึน้ เพื่ อเผยแพร่ ต่อ ผู้ถือ พัน ธบัตรรั ฐบาลที่อ อกแล้ วในรุ่ น ดัง ต่อไปนี ้
Source Bonds รุ่น LB183B Source Bonds รุ่น LB191A Source Bonds รุ่น LB193A และ Source Bonds รุ่น LB196A
(ตามคําจํากัดความที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้) ในวงเงินรวมไม่เกิน 90,000 ล้ านบาท ซึง่ ฝาก
พันธบัตรดังกล่าวไว้ ในบัญชีของโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ในระบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless system) ที่บริ หาร
จัดการโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ต่อไปนี ้เรี ยกพันธบัตรดังกล่าวว่า "Source Bonds" และ
เรี ยกผู้ถือ Source Bonds ดังกล่าวว่า "ผู้ถือพันธบัตร") เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสําหรับการพิจารณาเสนอแลก Source
Bonds ของตนกับพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่ซงึ่ มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่รวม 5 รุ่น ได้ แก่ Destination Bonds รุ่น LB226A
Destination Bonds รุ่น LB25DA Destination Bonds รุ่น LB316A Destination Bonds รุ่น LB466A และ Destination
Bonds รุ่ น LB666A (ตามคําจํากัดความที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า
้ ้ ไม่มีการ
"Destination Bonds") เท่านัน้ โดยที่ คําชีช้ วนแลกพันธบัตรนี ้เป็ นคําชี ้ชวนสําหรับผู้ถือพันธบัตรเท่านัน้ ทังนี
อนุญ าตให้ ผ้ ูถือพัน ธบัตรใช้ ข้ อมูลในหนัง สือชี ช้ วนเพื่ อ การแลกพัน ธบัตรฉบับ นี เ้ พื่ อ วัตถุป ระสงค์ อื่ นหรื อ จัดทํ า ข้ อ มูล
้
อบางส่วน หรื อแจกจ่าย ตีพิมพ์ ทําซํ ้า หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลอื่นใด
ดังกล่าวขึ ้นใหม่ ไม่วา่ ทังหมดหรื
ธุรกรรมการแลก Source Bonds กับ Destination Bonds ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ เป็ น
ธุรกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปั จจัยหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบถึงผลประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนหรื อความเสี่ยง
หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือพันธบัตร ดังนัน้ ผู้ถือพันธบัตรควรใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณา
ปั จจัยต่างๆ และผลกระทบหรื อผลลัพธ์ที่จะได้ รับจากการแลกพันธบัตร ตลอดจนความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนัน้
ผู้ถือพันธบัตรควรศึกษาและทําความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร
ฉบับนี แ้ ละข้ อมูลหรื อปั จจัยอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) ราคาตลาด ผลประโยชน์ ตอบแทนและ
ข้ อกําหนดต่างๆ ของ Source Bonds และ Destination Bonds ตลอดจนการกําหนดราคา อัตราผลตอบแทน และตัวแปร
ต่างๆ ตามสูตรการคํานวณตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้เป็ นอย่างดี
ผู้ที่ได้ รับหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้จะต้ องไม่ถือว่าข้ อมูลที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
เป็ นการให้ คําปรึ กษาทางกฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การลงทุน หรื อภาษี และผู้ที่ได้ รับหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร
ฉบับนี ค้ วรปรึ กษาที่ปรึ กษาทางกฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การลงทุน และภาษี เกี่ยวกับธุรกรรมการแลกพันธบัตรนี ด้ ้ วย
ตนเอง
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน) ในฐานะผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า "ผู้จัดจําหน่ ายและจัดการการ
แลกเปลี่ ยนพันธบัตร") ไม่รับรองหรื อยืนยันความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ ของข้ อมูลในหนังสือชี ช้ วนเพื่อการแลก
พันธบัตรฉบับนี ้ และข้ อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรื อแก้ ไขได้ ในอนาคตโดยไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
้ ้
ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทําหน้ าที่เป็ นเพียงตัวแทนของผู้ออกพันธบัตรในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการ
เสนอแลกพันธบัตรเท่านัน้ จึงไม่มีหน้ าที่และความรับผิดใดๆ ต่อผู้ถือพันธบัตร
นอกจากนี ้ ผู้ออกพันธบัตรและผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรไม่ประสงค์จะเผยแพร่หนังสือชี ้ชวนเพื่อ
การแลกพันธบัตรฉบับนี ้เป็ นการทัว่ ไป และไม่ประสงค์จะเสนอคําชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรที่อยู่ใน
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รัฐหรื อประเทศที่มีกฎหมายห้ ามมิให้ เสนอคําชี ้ชวนดังกล่าว หรื อห้ ามเผยแพร่หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร หรื อทํา
การชี ้ชวนหรื อชักชวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ (รวมถึงพันธบัตร) ดังนัน้ ผู้ออกพันธบัตรและผู้จดั จําหน่ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรจึงมิได้ ดําเนินการใดเพื่อขออนุญาตหรื อปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ใดๆ ในประเทศหรื อรัฐใดๆ
ที่มีข้อห้ ามดังกล่าวเพื่อให้ สามารถทําการแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ หรื อกระทําการใดๆ ดังกล่าว
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรและผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรขอให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับหนังสือชี ้ชวนเพื่อการ
ข้ างต้ นได้ ทังนี
แลกพันธบัตรฉบับนี ้รับทราบถึงข้ อห้ ามดังกล่าว และไม่ทําการเผยแพร่ข้อมูลรวมถึงคําชี ้ชวนในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลก
พันธบัตรฉบับนี ้ ให้ แก่บคุ คลใด ไม่วา่ สถานที่ใด และไม่วา่ วิธีการใดก็ตาม เนื่องจากการกระทําดังกล่าวอาจเป็ นการกระทํา
ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายของรัฐหรื อประเทศนันๆ
้
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ส่ วนที่ 1
คําจํากัดความ
คําจํากัดความที่ใช้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับคําจํากัดความที่กําหนดไว้ ใน
ส่วนที่ 1 (คําจํากัดความ) นี ้
"กระทรวงการคลัง"

หมายถึง กระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักรไทย

(MOF)
"คําชีช้ วน"
(Invitation)

หมายถึง คําชี ้ชวนให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรส่งคําเสนอแลก Source Bonds กับ
Destination Bonds ที่จะออกโดยผู้ออกพันธบัตร ตามรายละเอียดและ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้

"คําเสนอแลกพันธบัตร"
(Exchange Offer)

หมายถึง คําเสนอที่ผ้ ูถือพันธบัตรเสนอแลก Source Bonds กับ
Destination Bonds ตามคําชี ้ชวน และตามแบบที่กําหนดไว้ ในหนังสือ
ชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้

"เงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิ"
(Net Cash Settlement Amount)

หมายถึง เงินค่าส่วนต่างระหว่างมูลค่ารวมของ Source Bonds ทุกรุ่ น
และมูลค่ารวมของ Destination Bonds ทุกรุ่ นที่ผ้ อู อกพันธบัตรตอบรับ
แลกกับ Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรแต่ละราย ตามที่คํานวณได้
จากสูตรคํานวณซึ่งผู้ออกพันธบัตรหรื อผู้ถือพันธบัตรแต่ละราย (ตามแต่
กรณี) จะต้ องชําระให้ แก่อีกฝ่ ายหนึง่ เพื่อการแลกพันธบัตร (ถ้ ามี)

"ตลาดหลักทรั พย์ ฯ"
(SET)

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"ธปท."
(BOT)

หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรและ
ตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรของ Source Bonds และ Destination
Bonds ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ออกพันธบัตร

"บัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อ
การรั บชําระเงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิ"
(Net Cash Settlement Receipt
Account – Bondholder)

หมายถึง บัญชีเงินฝากของผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายที่ได้ รับการตอบรับคํา
เสนอแลกพันธบัตรที่เปิ ดไว้ ที่ธปท.ในระบบ BAHTNET หรื อที่เปิ ดไว้ กบั
ธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินใดๆ ที่มีบญ
ั ชีเงินฝากเปิ ดไว้ ที่ธปท.
ในระบบ BAHTNET ซึง่ ผู้ถือพันธบัตรประสงค์จะใช้ บญ
ั ชีดงั กล่าวเพื่อการ
รับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ตนมีสทิ ธิได้ รับจากผู้ออกพันธบัตร (ถ้ ามี)
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"บัญชีเงินเพื่อการรั บชําระเงินค่ า
ส่ วนต่ างสุทธิในนามของผู้ออก
พันธบัตร"
(Net Cash Settlement Receipt
Account – Issuer)

"บัญชีหลักทรั พย์ ของธปท."
(BOT's Securities Account)

501951-4-264-v0.20

หมายถึง บัญ ชี เ งิ น ฝากของผู้จัด จํ า หน่ า ยและจัด การการแลกเปลี่ ย น
พันธบัตรแต่ละราย ตามรายละเอี ยดของบัญชีที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี ้ ซึ่งผู้
ออกพันธบัตรประสงค์จะใช้ เพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ที่ผ้ อู อก
พันธบัตรมีสทิ ธิได้ รับจากผู้ถือพันธบัตร ตามที่คํานวณได้ จากสูตรคํานวณ
และวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ (ถ้ ามี)
ซึ่ง เป็ นการรั บ ชํ า ระผ่า นทางผู้จัด จํ า หน่ า ยและจัด การการแลกเปลี่ ย น
พันธบัตร
(1)

ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี: บัญชีรับชําระค่าส่วนต่างสุทธิจากธุรกรรมการแลก
พันธบัตรปี 2560
เลขที่บญ
ั ชี: 101-347108-9
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน

(2)

ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี: บัญชีรับชําระค่าส่วนต่างสุทธิจากธุรกรรมการแลก
พันธบัตรปี 2560
เลขที่บญ
ั ชี: 986-0-96221-9
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน

(3)

ธนาคาร: ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี: บัญชีรับชําระค่าส่วนต่างสุทธิจากธุรกรรมการแลก
พันธบัตรปี 2560
เลขที่บญ
ั ชี: 00100869750
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน

หมายถึง บัญ ชี พันธบัตรของธปท.ที่เปิ ดไว้ กับ TSD ในระบบไร้ ใบ
พันธบัตร (Scripless System) ที่บริ หารจัดการโดย TSD เลขที่บญ
ั ชี
4000000000024 โดยมี Business Type: Other Transactions – GOT,
Receiving Agent Inst: BOTHTHBP และ Buyer BIC Code:
BOTHTHB1DDG เพื่อการรับโอน Source Bonds จากผู้ถือพันธบัตร
ตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกํ าหนดของคําชี ช้ วนและวิธีการเสนอแลก
พันธบัตร" ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
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"บัญชีหลักทรั พย์ เพื่อการรั บโอน
พันธบัตร"
(Designated Securities Account)

หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเปิ ดไว้ กบั โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บ
รักษาหลักทรัพย์ของตน ซึ่งเป็ นบัญชีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรประสงค์ จะใช้ เพื่อ
การรับโอน Destination Bonds ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรได้ รับจากการแลก
Source Bonds ของตน ตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกําหนดของคําชี ้ชวน
และวิธีการเสนอแลกพันธบัตร" ของหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกพันธบัตร
ฉบับนี ้

"บาท"
(Baht) หรื อ (Thai Baht)

หมายถึง สกุลเงินบาทซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ชอบด้ วยกฎหมายของประเทศไทย

"แบบคําสั่งแจ้ งบัญชี"
(Account Instruction Form)

หมายถึง แบบคําสัง่ แจ้ งบัญชีตามที่แนบมากับแบบคําเสนอแลกพันธบัตร
และหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้

"แบบคําสั่งให้ ดาํ เนินการเกี่ยวกับ
พันธบัตร"
(Instruction to transfer Form)

หมายถึง แบบคําสัง่ ให้ ดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรตามแบบที่ระบุไว้ ใน
เอกสารแนบท้ าย 5 ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้

"แบบคําเสนอแลกพันธบัตร"
(Exchange Offer Form)

หมายถึง แบบคําเสนอแลกพันธบัตรซึง่ มีสาระสําคัญตามแบบที่ระบุไว้ ใน
เอกสารแนบท้ าย 1 ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ซึง่ เป็ น
แบบที่ ร ะบุถึง รายละเอี ย ดของคํ า เสนอแลกพัน ธบัต รสํ า หรั บ การแลก
Source Bonds ตามรุ่นและจํานวนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรแต่ละรายเสนอแลก
ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมการแลกพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้

"แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร"
(Exchange Acceptance Form)

หมายถึง แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตรซึง่ มีสาระสําคัญตามแบบที่ระบุไว้
ในเอกสารแนบท้ าย 4 ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ซึ่ง
เป็ นแบบที่ระบุถึงรายละเอียดของผลการแลกพันธบัตรที่ผ้ ูถือพันธบัตร
แต่ละรายเสนอแลกไว้

"โบรกเกอร์ หรือผู้เก็บรั กษา
หลักทรั พย์ "
(Broker or Custodian)

หมายถึ ง บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ผู้ เก็ บ รั ก ษาหลัก ทรั พ ย์ (Custodian)
องค์กร หรื อนิติบคุ คลใดๆ ที่ (ก) เป็ นผู้รับฝากหลักทรัพย์ ที่เป็ นสมาชิก
ของระบบรับฝากหลักทรัพย์ (Participants) ที่บริ หารจัดการโดย TSD
(ในฐานะที่ เ ป็ นศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง เดี ย วในประเทศไทย) และ
ให้ บริ ก ารด้ านการฝาก ถอน และโอนหลัก ทรั พ ย์ และการส่ ง มอบ
(Clearing) เพื่อการโอนหลักทรัพย์ในฐานะผู้ฝากหลักทรัพย์ และ (ข) มี
Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตร หรื อของตนเอง (ในกรณี ที่ตนก็ถือ
พันธบัตรเช่นกัน) อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ของตนที่เปิ ดไว้ กบั TSD ตามรุ่ น
และจํานวนที่ต้องการเสนอแลก
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"ผู้ถือพันธบัตร"
(Bondholders)

หมายถึง ผู้ถือ Source Bonds ไม่ว่ารุ่นใดรุ่ นหนึ่งหรื อหลายรุ่น ซึง่ ฝากไว้
ในบัญชีหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของตน ที่เปิ ด
ไว้ กบั ระบบรับฝากหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดย TSD

"ผู้จัดจําหน่ ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร"
(Joint-Lead Managers)

หมายถึ ง ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กัด (มหาชน) ธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กัด
(มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

"ผู้ออกพันธบัตร"
(Issuer)

หมายถึง ราชอาณาจักรไทย ซึง่ กระทําการแทนโดยกระทรวงการคลัง

"ระบบ BAHTNET"
(BAHTNET System)

หมายถึง ระบบการโอนเงินหรื อรับการโอนเงินมูลค่าสูงทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างสถาบันการเงิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภายในธปท.
หรื อนิติบคุ คลที่มีหน่วยงานเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ที่มีบญ
ั ชีเงินฝากกับธปท.และ
บริ หารจัดการตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการบริ การ
บาทเนต พ.ศ. 2549 ลงวัน ที่ 12 เมษายน 2549 (รวมทัง้ ที่ มีก ารแก้ ไ ข
เพิ่มเติม)

"ระยะเวลายื่นคําเสนอแลก
พันธบัตร"
(Submission Period)

หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง 17.30 น. ของวันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ถึง 12.00 น. ของวันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรสามารถยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร โดยการส่งมอบแบบคําเสนอ
แลกพัน ธบัต รของตนให้ แ ก่ ผ้ ูจัด จํ า หน่ า ยและจัด การการแลกเปลี่ ย น
พันธบัตร

"วันกําหนดราคาแลกพันธบัตร"
(Pricing Date)

หมายถึง วันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

"วันจัดสรร"
(Allotment Date)

หมายถึง วันทําการถัดจากวันกําหนดราคาแลกพันธบัตร ซึ่งได้ แก่ วันที่
26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

"วันทําการ"
(Business Day)

หมายถึ ง วัน ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เปิ ดทํ า การ
โดยทั่ว ไปในประเทศไทย ซึ่ง มิ ใ ช่ วัน เสาร์ ห รื อ วัน อาทิ ต ย์ ห รื อ วัน หยุด
นักขัตฤกษ์ (รวมถึงวันหยุดพิเศษที่สว่ นราชการที่มีอํานาจประกาศให้ เป็ น
วันหยุด) หรื อวันที่ธปท. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ เป็ นวันหยุด
ทําการของธนาคารพาณิชย์หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ

"วันเริ่มระยะเวลายื่นคําเสนอแลก
พันธบัตร"
(Submission Commencement
Date)

หมายถึง วันแรกของระยะเวลายื่นคําเสนอแลกพันธบัตร ซึ่งได้ แก่ วันที่
22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
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"วันส่ งมอบพันธบัตร"
(Settlement Date)

หมายถึง วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

"เว็บไซต์ ของสบน."
(PDMO's Website)

หมายถึง www.pdmo.go.th. ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ทางการของสบน.

"สบน."
(PDMO)

หมายถึง สํานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

"สูตรคํานวณ"
(Formula)

หมายถึง สูต รสํ า หรั บ การคํ า นวณจํ า นวนเงิ น ค่า ส่ว นต่า งสุท ธิ สํ า หรั บ
Destination Bonds ที่ผ้ อู อกพันธบัตรตอบรับแลกกับ Source Bonds
(โดยเป็ นการคํานวณรวมกันทุกรุ่ น) ซึ่งผู้ออกพันธบัตรหรื อผู้ถือพันธบัตร
(ตามแต่ก รณี ) อาจต้ อ งชํ า ระให้ แ ก่อี กฝ่ ายหนึ่ง เพื่ อ การแลกพัน ธบัต ร
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้

"หนังสือชีช้ วนเพื่อการแลก
พันธบัตร"
(Exchange Offer Memorandum)

หมายถึง หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร ฉบับลงวันที่ 21 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2560 ฉบับนี ้

"หนังสือแสดงคําสั่งห้ ามดําเนินการ
เกี่ยวกับพันธบัตร"
(Instruction Letter)

หมายถึง หนังสือแสดงคําสัง่ ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรห้ ามมิให้ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บ
รักษาหลักทรัพย์ดําเนินการเกี่ยวกับ Source Bonds ของตน เฉพาะในรุ่น
และตามจํานวนที่ตนต้ องการแลก ตามแบบที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
เพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้และแนบมากับแบบคําเสนอแลกพันธบัตร

"Source Bonds"

หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลในรุ่ นดังต่อไปนี ้ (โดยรวมถึงพันธบัตรรัฐบาล
ทังหมดที
้
่ออกเพื่อการเพิ่มปริ มาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลแต่ละรุ่ น
ดังกล่าว) ที่ผ้ อู อกพันธบัตรได้ ออกไปแล้ วก่อนหน้ านี ้

"Destination Bonds"

501951-4-264-v0.20

(1)

พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB183B ("Source Bond รุ่ น LB183B")

(2)

พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB191A ("Source Bond รุ่ น LB191A")

(3)

พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB193A ("Source Bond รุ่ น LB193A")

(4)

พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB196A ("Source Bond รุ่ น LB196A")

หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลในรุ่ นดังต่อไปนี ้ ที่ผ้ ูออกพันธบัตรจะออกเพื่อ
แลกกับ Source Bonds
(1)

พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB226A ("Destination
LB226A")

Bonds

รุ่ น

(2)

พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB25DA ("Destination
LB25DA")

Bonds

รุ่ น
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"TSD"
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(3)

พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB316A ("Destination
LB316A")

Bonds

รุ่ น

(4)

พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB466A ("Destination
LB466A")

Bonds

รุ่ น

(5)

พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB666A ("Destination
LB666A")

Bonds

รุ่ น

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
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ส่ วนที่ 2
กําหนดการเกี่ยวกับธุรกรรมการแลกพันธบัตร
ตารางกํ าหนดการต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกรรมการแลกพันธบัตร การเสนอคํ าชี ้ชวนและการยื ่นคํ าเสนอแลก
พันธบัตร เป็ นไปตามข้อมูลที ่สรุ ปไว้ข้างล่างนี ้ เว้นแต่ผู้ออกพันธบัตรจะใช้ดุลพิ นิจในการเปลี ่ยนวันกํ าหนดราคาแลก
พันธบัตร ทัง้ นี ้ เพื ่อความเข้าใจในธุรกรรมการแลกพันธบัตรที ่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือพันธบัตรควรอ่ านและพิ จารณา
รายละเอี ยดและข้อมูลเพิ่ มเติ มที ่อยู่ในส่วนอื ่นๆ ของหนังสื อชี ้ชวนเพื ่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ด้วย ทัง้ นี ้ วันและเวลา
ทัง้ หมดที ก่ ล่าวถึงในกํ าหนดการเกี ่ยวกับธุรกรรมการแลกพันธบัตรโดยสังเขปข้างล่างนี ใ้ ห้หมายถึงวันและเวลาในประเทศ
ไทย
วันที่ / เวลา
วั น ที่ 19
พ.ศ. 2560

การดําเนินการต่ างๆ
พฤษภาคม การเริ่ มต้นการประกาศคําชีช้ วน

วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ผู้ออกพันธบัตรเริ่ มทําการเสนอคําชี ้ชวนให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรกลุ่มเป้าหมายยื่นคําเสนอแลก
พันธบัตร โดยออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้อกําหนด รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
ของคํ า ชี ช้ วนและการยื่ น คํ า เสนอแลกพัน ธบัต ร โดยผู้จัด จํ า หน่ า ยและจัด การการ
แลกเปลี่ ย นพัน ธบัต รจะแจกจ่ า ยแบบคํ า เสนอแลกพัน ธบัต รให้ แ ก่ ผู้ถื อ พัน ธบัต ร
กลุ่ม เป้ าหมายของตน ก่ อ นหน้ า หรื อ ในระยะเริ่ ม ต้ น ของระยะเวลายื่ น คํ า เสนอแลก
พันธบัตร โดยผู้ถือพันธบัตรสามารถใช้ แบบคําเสนอแลกพันธบัตรดังกล่าว (และแบบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ตามที่ผ้ อู อกพันธบัตรได้ เปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของสบน. เพื่อการเสนอ
แลกพันธบัตร
การประกาศแจ้งรุ่นของ Source Bonds ทีจ่ ะรับแลก
ผู้ออกพันธบัตรประกาศกําหนดรุ่ นของ Source Bonds แต่ละรุ่ นที่ผ้ อู อกพันธบัตร
ประสงค์จะรับแลกลงบนเว็บไซต์ของ สบน.

วันที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

การประกาศแจ้งรุ่นของ Destination Bonds ทีจ่ ะแลกกับ Source Bonds
ผู้ออกพันธบัตรประกาศกําหนดรุ่ นและข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญของ Destination
Bonds แต่ละรุ่น ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะออกใหม่เพื่อแลกกับ Source Bonds

วันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

การยืน่ เอกสารประกอบคําเสนอแลกพันธบัตร
ผู้ถือพันธบัตรสามารถยื่นแบบและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ (ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่
จํากัดเพียง) หนังสือแสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ ยวกับพันธบัตรและแบบคําสัง่ แจ้ ง
บัญชี) ซึ่งกรอกข้ อมูลอย่างครบถ้ วนแล้ ว ล่วงหน้ าก่อนการยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร
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ให้ แก่ ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ในส่วนที่ 5 "ข้ อกําหนดของคําชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกพันธบัตร" ของหนังสือชี ้ชวน
เพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
ก่อนวันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ.
2560

วันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
เวลาประมาณ 17.30 น.

การออกประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่ ง ระบุถึง ข้อ กํ า หนดสิ ท ธิ แ ละเงื ่อ นไขต่ า งๆ ของ
Destination Bonds แต่ละรุ่น
(ก)

กระทรวงการคลังออกประกาศกระทรวงการคลังที่ใช้ บังคับกับ Destination
Bonds แต่ละรุ่ น ซึ่งประกาศดังกล่าวจะระบุถึงข้ อกําหนดสิทธิและเงื่อนไข
ต่างๆ ของ Destination Bonds แต่ละรุ่ น ซึ่งรวมถึง อัตราดอกเบี ้ย และ
ระยะเวลาไถ่ถอนพันธบัตร เป็ นต้ น

(ข)

ผู้ออกพันธบัตรเริ่ มทําการแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
ให้ แก่ผ้ ูถือพันธบัตรกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ นี ้ ผู้ออกพันธบัตรจะเปิ ดเผยหนังสือชี ้
ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้บนเว็บไซต์ของสบน. ด้ วย

การกําหนดราคาแลกพันธบัตร
ผู้ออกพันธบัตรกําหนดและประกาศราคา Source Bonds แต่ละรุ่น ลงบนเว็บไซต์ของ
สบน. ก่อนเริ่ มระยะเวลายื่นคําเสนอแลกพันธบัตร และกําหนดช่วงอัตราผลตอบแทน
(Range of yield) พร้ อมกับช่วง "ราคา Destination Bonds" ต่อหน่วย (Range of price
per unit) สําหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่น โดยผู้ออกพันธบัตรจะระบุช่วงอัตรา
ผลตอบแทนและราคาดังกล่าวไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตร

ช่วงระยะเวลาระหว่าง 17.30 การยืน่ คําเสนอแลกพันธบัตร
น. ของวันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ.
ผู้ถือพันธบัตรสามารถยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรได้ ในระหว่างช่วงระยะเวลายื่นคําเสนอ
2560 ถึง 12.00 น. ของวันที่
แลกพันธบัตร ซึง่ ได้ แก่ ช่วงระยะเวลาระหว่าง 17.30 น. ของวันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ.
23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
2560 ถึง 12.00 น. ของวันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ผู้ถือพันธบัตรสามารถยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรโดยการกรอกข้ อมูลอย่างครบถ้ วนลงใน
แบบคําเสนอแลกพันธบัตร และส่งมอบแบบดังกล่าวให้ แก่ ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกําหนดของคําชี ้ชวน
และวิธีการเสนอแลกพันธบัตร" ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ภายใน
ระหว่างระยะเวลาการยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรเท่านัน้
ผู้ออกพันธบัตรมีสิทธิเลื่อน เปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรื อเพิกถอนคําชี ้ชวนนี ้
เมื่อใดก็ได้ เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
หรื อตามที่กฎหมายกําหนด โดยหากมีการเลื่อน การเปลี่ยนแปลง การแก้ ไข การเพิ่มเติม
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การยกเลิก หรื อการเพิกถอนคําชี ้ชวนดังกล่าว ผู้ออกพันธบัตรจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
พันธบัตรทราบถึงการดังกล่าวโดยเร็ว
วันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
เวลาประมาณ 16.00 น.

วันจัดสรร
(ก) ผู้อ อกพัน ธบัต รกํ า หนดและประกาศอัต ราผลตอบแทนและรายละเอี ยดต่า งๆ
ตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกําหนดของคําชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกพันธบัตร"
ตามที่ผ้ ูออกพันธบัตรเห็นสมควร โดยการประเมินผลข้ อมูลที่ได้ รับตามแบบคํา
เสนอแลกพันธบัตร ทังนี
้ ้ อัตราส่วนการแลกพันธบัตร (Exchange Ratio) จะเป็ น
อัตรา "หนึง่ ต่อหนึง่ " กล่าวคือ 1 หน่วยของ Source Bonds ที่เสนอแลกจะสามารถ
แลก Destination Bonds ได้ เพียง 1 หน่วยเท่านัน้ โดยอาจมีการชําระเงินค่าส่วน
ต่างสุทธิ ตามที่คํานวณได้ จากสูตรคํานวณและวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
เพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
ทัง้ นี ้ ผู้ อ อกพัน ธบัต รมี สิ ท ธิ เ ด็ ด ขาดในการตอบรั บ หรื อ ปฏิ เ สธคํ า เสนอแลก
พันธบัตรใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน และมีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการ
เลือกรับแลก Source Bonds รุ่ นและจํานวนใดๆ (ภายใต้ รุ่นและจํานวนที่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรเสนอแลก) กับ Destination Bonds ไม่ว่ารุ่นใดๆ ในจํานวนเท่าใดก็ได้
(ภายใต้ รุ่นและจํานวนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรของตน)
ตามแต่ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะเห็นสมควร
(ข) ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทางผู้จดั จําหน่ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร ให้ ผ้ ูถือพันธบัตรแต่ละรายที่ได้ ยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร
ทราบถึงผลการแลกพันธบัตรที่ผ้ ถู ือพันธบัตรรายดังกล่าวได้ เสนอแลกไว้ รวมถึง
(ก) จํานวนหน่วยของ Destination Bonds แต่ละรุ่ นที่ผ้ ถู ือพันธบัตรรายดังกล่าว
จะได้ รับการจัดสรรเพื่อแลกกับ Source Bonds ตามรุ่ นและจํานวนที่ผ้ อู อก
พันธบัตรตกลงรับแลก (ข) จํานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ที่ผ้ อู อกพันธบัตรหรื อผู้ถือ
พันธบัตร (ตามแต่กรณี) ต้ องชําระให้ แก่อีกฝ่ ายหนึ่งเพื่อการแลกพันธบัตร (ถ้ ามี)
และ (ค) จํ า นวนภาษี เงิ น ได้ หัก ณ ที่ จ่าย ซึ่ง ต้ อ งหักจากเงิ นได้ จากการเข้ า ทํ า
ธุรกรรมการแลกพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ใน
แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร
(ค) ผู้ออกพันธบัตรจะมีคําสัง่ โดยผ่านทางสบน. และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและจัดการ
การแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต ร ถึ ง โบรกเกอร์ ห รื อ ผู้เ ก็ บ รั ก ษาหลัก ทรั พ ย์ ข องผู้ ถื อ
พันธบัตรทุกรายที่ได้ ยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร เพื่อให้ (ก) โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บ
รักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการปฏิเสธการแลกพันธบัตรดําเนินการ
ใดๆ เกี่ยวกับพันธบัตรได้ ตามปกติ และ (ข) โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
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ของผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกพันธบัตรแต่ละรายดําเนินการส่ง
มอบ Source Bonds ตามรุ่ นและจํานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก โดยการ
ฝากในบัญ ชี ห ลัก ทรั พ ย์ ข องธปท. ตามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุไ ว้ ใ นแบบคํ า สั่ง ให้
ดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ.
2560 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกพันธบัตรโดยกรรมสิทธิ์ใน Source Bonds
ดังกล่าว ยังคงเป็ นของผู้ถือพันธบัตรจนกว่าจะถึงวันส่งมอบพันธบัตร ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
พันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับแต่ละรายต้ องจัดการให้ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรั กษา
หลักทรัพย์ของตนปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของผู้ออกพันธบัตรในทุกกรณี
วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ภายในเวลา 10.00 น.

วันและเวลาส่งมอบ Source Bonds และ ชํ าระเงิ นค่าส่วนต่างสุทธิ ให้แก่ผู้ออก
พันธบัตร (ถ้ามี )
ภายในเวลา 10.00 น. ของวันส่งมอบพันธบัตร (คือวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560)
(ก) โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลก
พันธบัตรแต่ละราย ต้ องส่งมอบ Source Bonds ตามรุ่ นและจํานวนที่ผ้ ูออก
พันธบัตรตกลงรับแลก โดยการฝากในบัญชีหลักทรัพย์ของธปท. ตามรายละเอียด
ที่ระบุไว้ ในแบบคําสัง่ ให้ ดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรข้ างต้ น
(ข) ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกพันธบัตรแต่ละรายต้ องชําระเงินค่าส่วน
ต่างสุทธิ ให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามที่ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ผ่านทางผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรโดยวิธีการโอนเงินค่า
ส่วนต่างสุทธิ ดงั กล่าว(แบบสามารถเบิกถอนได้ ทนั ที (immediately available
funds)) ไปยัง "บัญชีเงินเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ในนามของผู้ออก
พันธบัตร" อย่างครบถ้ วน

วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ภายในเวลา 15.00 น.

วันและเวลาส่งมอบ Destination Bonds และชําระเงิ นค่าส่วนต่างสุทธิ ให้แก่ผูถ้ ื อ
พันธบัตร (ถ้ามี )
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันส่งมอบพันธบัตร (คือวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560) ผู้
ออกพันธบัตร โดยผ่านทางธปท. จะ (ก) ส่งมอบ Destination Bonds ให้ แก่ ผู้ถือ
พันธบัตรแต่ละรายที่ได้ รับการตอบรับการแลกพันธบัตรตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ โดยการนํา Destination Bonds นําฝาก
เข้ าในบัญชี หลักทรั พย์ เพื่อการรั บโอนพันธบัตรที่ระบุในแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชี ของผู้ถือ
พันธบัตรแต่ละรายดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ธปท. (ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร) จะ
ดําเนินการยกเลิก Source Bonds ที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก และ (ข) ชําระเงินค่า
ส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตร ตามที่ผ้ จู ดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรทราบ โดยการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ดังกล่าวไปยัง
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"บัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ" ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรได้ ระบุไว้ ในแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชีของตน
ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรมีดลุ พินิจในการเปลี่ยนแปลงวันเริ่ มระยะเวลายื่นคําเสนอแลกพันธบัตร ระยะเวลายื่นคํา
เสนอแลกพัน ธบัต ร วัน กํ า หนดราคาแลกพัน ธบัต ร วัน จัด สรร และ/หรื อ วัน ส่ง มอบพัน ธบัต รตามที่ ผ้ ูอ อกพัน ธบัต ร
เห็นสมควร
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ส่ วนที่ 3
สรุ ปข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับการแลกพันธบัตร
สรุปข้อมูลสําคัญสํ าหรับการแลกพันธบัตรข้างล่างนี ้ถูกจัดทํ าขึ้ นเพื ่อความสะดวกของผู้ถือพันธบัตรในการทํ า
ความเข้าใจขัน้ ตอน ข้อกํ าหนด และเงื อ่ นไขของธุรกรรมการแลกพันธบัตรเท่านัน้ สรุปข้อมูลสําคัญนี ้มิได้อธิ บายเนื ้อหา
ทัง้ หมดของขัน้ ตอน ข้อกําหนด และเงื อ่ นไขในการแลกพันธบัตร สรุปข้อมูลสําคัญนี จ้ ะสมบูรณ์ เมื ่อพิ จารณาประกอบกับ
รายละเอี ยดของขัน้ ตอน ข้อกํ าหนด และเงื อ่ นไขในการแลกพันธบัตรทัง้ หมดที ่ระบุไว้ในส่วนอื ่นของหนังสื อชี ช้ วนเพือ่ การ
แลกพันธบัตรฉบับนีแ้ ละฉบับแก้ไขหรื อเพิ่ มเติ ม (ถ้ามี ) ผูถ้ ื อพันธบัตรควรอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดที ร่ ะบุไว้ในหนังสือ
ชี ้ชวนเพื ่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้โดยละเอี ยด ทัง้ นี ้ คํ าที ่ปรากฏในส่วนนี ้หากไม่ได้กําหนดนิ ยามไว้เป็ นการเฉพาะให้มี
ความหมายตามทีก่ ําหนดไว้ในส่วนที ่ 1 (คําจํ ากัดความ) ของหนังสือชีช้ วนเพือ่ การแลกพันธบัตรฉบับนี ้
คําชี้ชวน

ผู้ออกพันธบัตรขอแสดงคําชี ้ชวนให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรเสนอแลก Source Bonds ที่ตนถือ
อยู่ไม่ว่ารุ่นใดๆ และในจํานวนเท่าใด โดยผู้ออกพันธบัตรประสงค์จะรับแลก Source
Bonds ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเสนอแลก กับ Destination Bonds ภายใต้ ข้อกําหนดและ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรและหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร
ฉบับนี ้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 90,000 ล้ านบาท

วัตถุประสงค์ ของคําชี้ชวน

คําชีช้ วนนี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการปรับปรุ งและบริ หารหนี พ้ ันธบัตรที่ออกโดยผู้ออก
พันธบัตร โดยธุรกรรมการแลกพันธบัตรนี ้ จะทําให้ ผ้ อู อกพันธบัตรสามารถลดความ
เสี่ยงในการระดมเงินเพื่อไถ่ถอนพันธบัตรรุ่ นที่จะครบกําหนด ซึ่งมีวงเงินขนาดใหญ่
(Refinance Risk) หรื อพันธบัตรหลายรุ่ นที่จะครบกําหนดในเวลาใกล้ เคียงกัน
(Bunching Risk) รวมทังยั
้ งสามารถเพิ่มยอดคงค้ างของ Destination Bonds ในรุ่นที่
ยังคงค้ างอยู่ในปั จจุบนั ซึง่ จะส่งผลให้ Destination Bonds รุ่นดังกล่าวมีสภาพคล่อง
การซื ้อขายในตลาดรองสูงขึ ้น อนึ่ง การออก Destination Bonds ใหม่ภายใต้ ธุรกรรม
การแลกพันธบัตรนี เ้ ป็ นไปตามแผนการบริ หารหนีส้ าธารณะ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อการบริ หารหนี ส้ าธารณะของประเทศ (ตามที่ได้ มีการปรับปรุ งหรื อ
แก้ ไขเพิ่มเติม)

ระยะเวลาเริ่มต้ นและสิน้ สุด
ของคําชี้ชวน

ผู้ออกพันธบัตรจะเริ่ มต้ นเสนอคําชี ้ชวนในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จนถึงเวลา
ประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (วันกําหนดราคาแลก
พันธบัตร) ซึ่งเป็ นวันกําหนดราคาแลกพันธบัตร เว้ นแต่ผ้ ูออกพันธบัตรจะพิจารณา
และตัดสินใจเปลี่ยนระยะเวลาดังกล่าว หรื อแก้ ไข หรื อยกเลิกคําชี ้ชวนนัน้
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Destination Bonds ที่จะได้ รับ
ตามคําเสนอแลกพันธบัตร
และเงินค่ าส่ วนต่ างระหว่ าง
ราคา Source Bonds และ
Destination Bonds

หากผู้ถือพันธบัตรเสนอแลก Source Bonds กับ Destination Bonds ตามที่ระบุไว้
ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตร และผู้ออกพันธบัตรตอบรับคําเสนอแลกพันธบัตรของผู้
ถือพันธบัตรดังกล่าว ผู้ถือพันธบัตรจะได้ รับ Destination Bonds รุ่ นที่ได้ รับแลกใน
อัตราส่วน "หนึ่ง ต่อหนึ่ง" กล่าวคือ 1 หน่วยของ Source Bonds สามารถแลก
Destination Bonds ไม่ว่ารุ่ นใดๆ ได้ 1 หน่วย ทังนี
้ ้ ในการแลกพันธบัตรอาจต้ องมี
การชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) โดยผู้ถือพันธบัตรหรื อผู้ออกพันธบัตร (ตามแต่
กรณี ) ตามที่ คํ า นวณได้ จากสู ต รคํ า นวณและวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว้ ในส่ ว นที่ 5
"ข้ อกําหนดของคําชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกพันธบัตร" ข้ อ 6.1 (Destination Bonds
ที ่จ ะได้รั บ ตามคํ า เสนอแลกพัน ธบัต รและเงิ น ค่ า ส่ ว นต่ า งระหว่ า งราคา Source
Bonds และ Destination Bonds) ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
ผู้ถือพันธบัตรต้ องเสนอแลก Source Bonds ที่มีมลู ค่าเงินต้ นที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000
บาทจํานวนเต็มหน่วยและในจํานวนทวีคณ
ู ของ 1,000 บาทโดยไม่มีเศษเท่านัน้ โดย
ผู้ออกพันธบัตรจะออก Destination Bonds ตามที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงแลก ซึ่งมี
มูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ จํานวนเต็มหน่วย หน่วยละ 1,000 บาทให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรที่
ได้ รับการตอบรับการแลกพันธบัตรเช่นกัน ทังนี
้ ้ ในอัตราส่วนหนึง่ ต่อหนึง่

การยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรต้ องยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตร
โดยยื่นแบบดังกล่าวให้ แก่ ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายใน
ระยะเวลาการยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร ซึ่งเริ่ มตังแต่
้ เวลา 17.30 น. ของวันที่ 22
้ ้
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ทังนี
การยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ ใน ส่วนที่
5 "ข้ อกําหนดของคําชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกพันธบัตร" ข้ อ 6.3 (ขัน้ ตอนวิ ธียืน่ คํา
เสนอแลกพันธบัตร)
ในกรณี ที่ผ้ ูถือพันธบัตรมิได้ ยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร หรื อผู้ออกพันธบัตรมิได้ ตอบ
รับคําเสนอแลกพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรจะยังคงมีกรรมสิทธิ์ใน Source Bonds ของ
ตน และผู้ออกพันธบัตรยังคงมีหน้ าที่ชําระเงินต้ นและดอกเบีย้ ให้ แก่ผ้ ูถือพันธบัตร
ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของ Source Bonds นันต่
้ อไป ภายหลังจากที่ธุรกรรมการ
แลกพันธบัตรได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว
ผู้ออกพันธบัตรเป็ นผู้มีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิน หรื อตีความ หรื อตอบข้ อ
สงสัยหรื อข้ อซักถามใดๆ ที่เกี่ ยวกับการมีผลใช้ บังคับ รู ปแบบ และสิทธิ ในการยื่น
คําเสนอแลกพันธบัตร ตลอดจนระยะเวลาในการตอบรับ เพิกถอน หรื อแก้ ไข คําเสนอ
แลกพันธบัตรใดๆ ทังนี
้ ้ การตัดสิน การตีความ หรื อการตอบข้ อสงสัยหรื อข้ อซักถาม
ใดๆ ดังกล่า วข้ า งต้ น โดยผู้อ อกพัน ธบัตร ให้ ถือ เป็ นที่ สุด และมี ผลผูกพัน ทุกฝ่ ายที่
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เกี่ยวข้ องทุกประการ โปรดดูส่วนที่ 5 "ข้ อกําหนดของคําชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลก
พันธบัตร" ข้ อ 6.7 (การไม่ปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์)
สิทธิในการเพิกถอนคําเสนอ
แลกพันธบัตร

ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ ยื่นแบบคําเสนอแลกพันธบัตรแล้ ว ไม่อาจเพิกถอนคําเสนอแลก
พันธบัตรของตนได้

Source Bonds ที่ได้ เสนอแลก
เพียงบางส่ วน และ Source
Bonds ที่ได้ เสนอแลกแต่ ได้ รับ
การตอบรั บตามคําเสนอแลก
พันธบัตรเพียงบางส่ วน

ผู้ถือพันธบัตรซึ่งได้ เสนอแลก Source Bonds ของตนเพียงบางรุ่ น และ/หรื อ เพียง
บางส่วน หรื อผู้ถือพันธบัตรซึง่ เสนอแลก Source Bonds ของตนทังหมด
้
แต่ได้ รับการ
ตอบรับตามคําเสนอแลกพันธบัตรนันเพี
้ ยงบางส่วน จะยังคงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ใน
Source Bonds อยู่ ตามรุ่ นและจํานวนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรมิได้ เสนอแลก หรื อตามส่วน
ของ Source Bonds ที่ผ้ อู อกพันธบัตรมิได้ ตอบรับแลก ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรยังคงมี
หน้ าที่ในการชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ยตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของ Source Bonds
ที่มิได้ เสนอแลกหรื อมิได้ รับการตอบรับแลกนันต่
้ อไป ภายหลังจากที่ธุรกรรมการแลก
พันธบัตรได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว

ผลกระทบต่ อผู้ถือพันธบัตร ที่
ไม่ ได้ ยื่นคําเสนอแลก
พันธบัตร และผู้ถือพันธบัตรที่
ไม่ ได้ รับการตอบรั บใดๆ ตาม
คําเสนอแลกพันธบัตร

ผู้ถือพันธบัตรที่มิได้ เสนอแลก Source Bonds ตามคําชี ้ชวน หรื อมิได้ รับการตอบรับ
ใดๆ ตามคําเสนอแลกพันธบัตร จะไม่มีสิทธิได้ รับ Destination Bonds และผู้ออก
พันธบัตรจะยังคงมีหน้ าที่ในการชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ยตามข้ อกําหนดและเงื่อนไข
ของ Source Bonds ที่คงค้ างอยู่ดงั กล่าวต่อไป ภายหลังจากที่ธุรกรรมการแลก
พันธบัตรได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว

การตอบรั บคําเสนอแลก
ผู้ออกพันธบัตรมีความประสงค์ที่จะตอบรับแลก Source Bonds ที่ผ้ ถู ือพันธบัตร
พันธบัตร และการประกาศผล เสนอแลก ในวงเงินรวมไม่เกิน 90,000 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรมีสิทธิที่จะไม่
การแลกพันธบัตร
ตอบรับคําเสนอแลกพันธบัตรใดๆ (ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน) และมีสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการเลือกรับแลก Source Bonds รุ่นและจํานวนใดๆ (ภายใต้ รุ่นและจํานวนที่
ผู้ถือพันธบัตรเสนอแลก) กับ Destination Bonds ไม่ว่ารุ่นใดๆ ในจํานวนเท่าใดก็ได้
(ภายใต้ รุ่นและจํานวนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรของตน)
ตามแต่ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะเห็นสมควร โดยหากผู้ออกพันธบัตรตอบรับคําเสนอแลก
พันธบัตรที่ยื่นโดยผู้ถือพันธบัตรรายใดๆ ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผ่านทางผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรทุกรายที่
ได้ ยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรทราบถึงผลการยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรในวันจัดสรร
โดยจะแจ้ งจํานวนของ Destination Bonds แต่ละรุ่ นที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะจัดสรรและ
ส่งมอบให้ กบั ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายเพื่อแลกกับ Source Bonds ตามรุ่นและจํานวน
ที่ผ้ อู อกพันธบัตรตอบรับแลก พร้ อมทังจํ
้ านวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ที่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรต้ องชําระให้ แก่ หรื อจะได้ รับจาก ผู้ออกพันธบัตร และจํานวนภาษี เงินได้ หกั
ณ ที่ จ่า ย ซึ่ง ต้ อ งหักจากเงิ น ได้ จากการเข้ า ทํ า ธุรกรรมการแลกพัน ธบัต รของผู้ถื อ
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พันธบัตรแต่ละราย ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
เมื่อผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
ผู้ถือพันธบัตรทราบถึงผลการแลกพันธบัตรแล้ ว ผู้ออกพันธบัตรไม่อาจยกเลิกเพิก
้ ้ คําเสนอแลกพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับมี
ถอนการตอบรับการแลกพันธบัตรได้ ทังนี
ผลทางกฎหมายก่อ ให้ เกิ ด เป็ นสัญ ญาระหว่า งผู้ถือ พัน ธบัตรที่ ไ ด้ ยื่น คํ า เสนอแลก
พันธบัตรและผู้ออกพันธบัตรในการแลกพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกําหนด
ของคําชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกพันธบัตร" ข้ อ 6.6 (การแจ้งผลการแลกพันธบัตร)
การใช้ ดุลพินิจของผู้ออก
พันธบัตร

การตอบรับคําเสนอแลกพันธบัตรและการพิจารณารับแลก Source Bonds กับ
Destination Bonds ไม่ว่าในรุ่นใดๆ และในจํานวนเท่าใดนัน้ ถือเป็ นดุลยพินิจและ
สิท ธิ ข องผู้ออกพันธบัตรแต่เพียงฝ่ ายเดียว ดัง นัน้ คําเสนอแลกพันธบัตรของผู้ถือ
พั น ธบั ต รอาจได้ รั บ การตอบรั บ หรื อ ปฏิ เ สธทั ง้ หมดหรื อ บางส่ ว นก็ ไ ด้ โปรดดู
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องในส่วนที่ 5 "ข้ อกําหนดของคําชีช้ วนและวิธีการเสนอแลก
พันธบัตร" ข้ อ 6.5 (ดุลพิ นิจของผูอ้ อกพันธบัตร – การกําหนดและการประกาศอัตรา
ผลตอบแทน) และ ข้ อ 6.6 (การแจ้งผลการแลกพันธบัตร)

การส่ งมอบ Destination
Bonds และการชําระเงินค่ า
ส่ วนต่ างสุทธิ (ถ้ ามี)

วันส่งมอบพันธบัตร ได้ แก่ วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 เว้ นแต่วนั กําหนดราคาแลก
พันธบัตรจะถูกเลื่อนหรื อขยายออกไป ในกรณีดงั กล่าว วันส่งมอบพันธบัตรจะตรง
กับวันทําการที่สามนับถัดจาก (แต่ไม่รวม) วันกําหนดราคาแลกพันธบัตรที่ถกู เลื่อน
หรื อขยายออกไป
ในวันส่งมอบพันธบัตร เมื่อผู้ออกพันธบัตรได้ รับ Source Bonds ที่ตกลงรับแลกใน
"บัญชีหลักทรัพย์ของธปท." พร้ อมทังได้
้ รับโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ใน "บัญชี
เงินเพื่อการรับชําระค่าส่วนต่างสุทธิในนามของผู้ออกพันธบัตร" จากผู้ถือพันธบัตรที่
ได้ รับการตอบรับแลกพันธบัตรแต่ละรายแล้ ว ผู้ออกพันธบัตร (โดยผ่านทางธปท.) จะ
(ก) ส่งมอบ Destination Bonds ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายดังกล่าว โดยการนํา
Destination Bonds ฝากเข้ าในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตรตามที่ระบุใน
แบบคําสัง่ แจ้ งบัญชีของผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ธปท. (ในฐานะ
นายทะเบียนพันธบัตร) จะดําเนินการยกเลิก Source Bonds ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรได้ สง่ คืน
ให้ แก่ ผู้ออกพันธบัตรตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ก่อนหน้ านี ้ และ (ข) ชําระเงินค่าส่วน
ต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ตามที่คํานวณได้ จากสูตรคํานวณและวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
เพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ และแบบคําเสนอแลกพันธบัตร ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตร
แต่ละรายดังกล่าวข้ างต้ น โดยการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธินนไปยั
ั ้ ง "บัญชีเงินของผู้
ถือพันธบัตรเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ " ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในแบบ
้ ้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คําสัง่ แจ้ งบัญชี ของผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายดังกล่าว ทังนี

501951-4-264-v0.20
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ในส่วนที่ 5 "ข้ อกําหนดของคําชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกพันธบัตร" - ข้ อ 7 (การส่ง
มอบ)
คํารั บรองและรั บประกันของ
ผู้ถือพันธบัตร

ให้ ถือว่าผู้ถือพันธบัตรที่ได้ ยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรตกลงให้ คํารับรอง คํายืนยัน และ
ความตกลงตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกําหนดของคําชี ช้ วนและวิธีการเสนอแลก
พันธบัตร" ข้ อ 6.3 (ค) (คํารับรองและข้อทีต่ อ้ งปฏิ บตั ิ )

การยกเลิก การขยาย
ระยะเวลา หรื อการแก้ ไข
คําชี้ชวน

ไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะแจ้ งผลการรับแลกพันธบัตรเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ ผ้ ูถือพันธบัตรทราบโดยผ่านทางผู้จัดจําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยน
พันธบัตร ผู้ออกพันธบัตรขอสงวนสิทธิในการ
 ยกเลิกหรื อเพิกถอนคําชี ้ชวน ตลอดจนปฏิเสธคําเสนอแลกพันธบัตรที่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรได้ ยื่นไว้ ให้ แก่ ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
 ทําคําชี ้ชวนใหม่ในกรณีที่ผ้ อู อกพันธบัตรได้ ยกเลิกหรื อเพิกถอนคําชี ้ชวนไป
แล้ วก่อนหน้ านี ้
 ขยายระยะเวลาเสนอคํา ชี ช้ วนออกไปจากเดิมซึ่ง กํ าหนดให้ สิน้ สุดในวัน
กําหนดราคาแลกพันธบัตร หรื อ
 แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับคําชี ้ชวนหรื อธุรกรรมการ
แลกพันธบัตรไม่วา่ ในเรื่ องใดๆ

ดอกเบี้ยของ Source Bonds

501951-4-264-v0.20

เนื่องจาก "ราคา Source Bonds" ตามคํานิยามที่ระบุไว้ ในสูตรคํานวณ สําหรับ
Source Bonds แต่ละรุ่นที่จะเสนอแลก เป็ นราคาต่อหน่วยของ Source Bonds ซึง่
สะท้ อนมูลค่าปั จจุบนั (present value) ของดอกเบี ้ยคงค้ าง (ถ้ ามี) ดอกเบี ้ยซึ่ง
คํานวณนับจากวันส่งมอบพันธบัตรจนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอน Source Bonds และ
เงินต้ นคงค้ างของ Source Bonds ในแต่ละรุ่นนันๆ
้ ตามที่กําหนดโดยผู้ออกพันธบัตร
ดังนัน้ ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับตอบรับการแลกพันธบัตรจะไม่ได้ รับชําระดอกเบี ้ยคงค้ าง
ภายใต้ Source Bonds ที่ตนได้ เสนอแลกและผู้ออกพันธบัตรได้ ตอบรับแลก เว้ นแต่
กรณีที่ธปท. (ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร) ได้ ทําการปิ ดสมุดทะเบียนของ Source
Bonds รุ่ นใดๆ เพื่อพักการโอนก่อนหน้ าวันส่งมอบพันธบัตร เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ชําระดอกเบี ้ยตาม Source Bonds รุ่นดังกล่าว ซึง่ ในกรณีเช่นนี ้ ผู้ถือพันธบัตรที่มีชื่อ
ปรากฏเป็ นผู้ถือ Source Bonds ดังกล่าวในสมุดทะเบียนของ Source Bonds รุ่น
นันๆ
้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะเป็ นผู้มีสิทธิได้ รับ
ชําระดอกเบี ้ยคงค้ างภายใต้ Source Bonds ในรุ่นนัน้ ซึง่ คํานวณจนถึงวันก่อนหน้ า
วัน กํ า หนดชํ า ระดอกเบี ย้ ในงวดนัน้ ๆ ภายใต้ ข้ อ กํ า หนดและเงื่ อ นไขของ Source
Bonds ดังกล่าว
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ส่ วนที่ 4
สรุ ปข้ อแตกต่ างระหว่ าง Source Bonds กับ Destination Bonds
ตารางเปรี ยบเทียบสาระสําคัญของข้ อกําหนดและเงื่อนไขของ Source Bonds และ Destination Bonds ในแต่ละรุ่น
ข้ อกําหนดและ
เงื่อนไข
ผู้ออกพันธบัตร
(Issuer)
สัญลักษณ์ของ
ตราสารหนี ้
(ThaiBMA Symbol)
รหัสหลักทรัพย์
สากล (ISIN)
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่
หน่วย (Nominal
Value Per Unit)
สกุลเงิน (Currency
Denomination)
อัตราดอกเบี ้ย
(Interest Rate)

501951-4-264-v0.20

Source Bonds
รุ่ น LB183B

LB183B

TH0623A3S305

Source Bonds
Source Bonds Source Bonds
รุ่ น LB191A
รุ่ น LB193A

LB191A

LB193A

TH062303T104 TH062303T302

Source Bonds
รุ่ น LB196A

Destination
Bonds
รุ่ น LB226A
กระทรวงการคลัง

Destination
Bonds
รุ่ น LB25DA

Destination Bonds
Destination
Bonds
รุ่ น LB316A

LB196A

LB226A

LB25DA

LB316A

LB466A

LB666A

TH062303T609

TH0623032602

TH0623035C07

TH0623A3B608

TH062303Q605

TH0623A3G607

3.85% ต่อปี

3.65 % ต่อปี

2.875 % ต่อปี

4% ต่อปี

Destination
Bonds
รุ่ น LB466A

Destination
Bonds
รุ่ น LB666A

1,000 บาท

บาท
5.125% ต่อปี

5.625% ต่อปี

3.45% ต่อปี

3.875% ต่อปี
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ข้ อกําหนดและ
เงื่อนไข

Source Bonds
รุ่ น LB183B

Source Bonds
Source Bonds Source Bonds
รุ่ น LB191A
รุ่ น LB193A

วันครบกําหนด
ไถ่ถอน (Maturity
Date)
สถานะของพันธบัตร
(Status)
การชําระดอกเบี ้ย
(Interest Payment)
วันชําระดอกเบี ้ย
(Interest payment
Date)
การชําระต้ นเงินและ
ดอกเบี ้ย (Principal
and Interest
Payment Methods)
การคํานวณดอกเบี ้ย
(Interest
Calculation)
วันทําการ
(Business Day)

13 มี.ค. 2561

12 ม.ค. 2562

501951-4-264-v0.20

8 มี.ค. 2562

Source Bonds
รุ่ น LB196A
13 มิ.ย. 2562

Destination
Bonds
รุ่ น LB226A
17 มิ.ย. 2565

Destination
Bonds
รุ่ น LB25DA
12 ธ.ค 2568

Destination Bonds
Destination
Bonds
รุ่ น LB316A
20 มิ.ย. 2574

Destination
Bonds
รุ่ น LB466A
17 มิ.ย. 2589

Destination
Bonds
รุ่ น LB666A
17 มิ.ย. 2609

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน
ชําระดอกเบี ้ยปี ละ 2 งวด
วันที่ 20 มิ.ย. และ
วันที่ 17 มิ.ย.
วันที่ 17 มิ.ย. และ
วันที่ 12 ม.ค. วันที่ 8 มี.ค. และ วันที่ 13 มิ.ย. และ วันที่ 17 มิ.ย.
วันที่ 12 มิ.ย.
8 ก.ย. ของทุกปี 13 ธ.ค. ของทุกปี และ 17 ธ.ค.ของ และ12 ธ.ค. ของ 20 ธ.ค.ของทุกปี และ 17 ธ.ค. ของ 17 ธ.ค. ของทุกปี
และ 12 ก.ค.
ทุกปี
ทุกปี
ของทุกปี
ทุกปี
การชําระดอกเบี ้ยและต้ นเงินจะกระทําโดยธปท. ณ วันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยและต้ นเงิน (ตามแต่กรณี) ด้ วยวิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคาร (wire transfer) หากวันครบกําหนดชําระเงิน
ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทําการให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป

วันที่ 13 มี.ค. และ
13 ก.ย. ของทุกปี

การคํานวณดอกเบี ้ยใช้ หลักเกณฑ์หนึง่ ปี มี 365 วัน โดยนับตามจํานวนวันที่เกิดขึ ้นจริง เศษของหนึง่ สตางค์ให้ ปัดทิ ้ง

วันที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุดธปท.
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ข้ อกําหนดและ
เงื่อนไข
การปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือพันธบัตร
(Closure of Bond
Register)
การโอนกรรมสิทธิ์
หรื อการใช้ พนั ธบัตร
เป็ นหลักประกัน
(Transfer and
Collateral)
การไถ่ถอนก่อน
กําหนด (Early
Redemption)
นายทะเบียน
พันธบัตร และ
ตัวแทนการจ่ายเงิน
พันธบัตร (Registrar
and Paying Agent)
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Source Bonds
Source Bonds Source Bonds
รุ่ น LB191A
รุ่ น LB193A

Destination Bonds
Source Bonds
Source Bonds
Destination
Destination
Destination
Destination
Destination
รุ่ น LB183B
รุ่ น LB196A
Bonds
Bonds
Bonds
Bonds
Bonds
รุ่ น LB226A
รุ่ น LB25DA
รุ่ น LB316A
รุ่ น LB466A
รุ่ น LB666A
ธปท. ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรจะทําการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเป็ นระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้ าก่อนวันกําหนดชําระดอกเบี ้ย หรื อ วันครบกําหนดไถ่ถอนพันธบัตร

พันธบัตรนี ้สามารถโอนหรื อใช้ เป็ นหลักประกันได้ ทังนี
้ ้ ให้ ถือปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง และ/หรื อ พิธีปฏิบตั ิของธปท. หรื อ TSD แล้ วแต่กรณี

ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้

ธปท.

- 19-

20-40653245

ข้ อกําหนดและ
เงื่อนไข
การขึ ้นทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตรา
สารหนี ้ไทย
(Registration with
ThaiBMA)
ตลาดรองของ
พันธบัตร
(Secondary
Market)
กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
(Governing Law)

501951-4-264-v0.20

Source Bonds
รุ่ น LB183B

Source Bonds
Source Bonds Source Bonds
รุ่ น LB191A
รุ่ น LB193A

Destination Bonds
Source Bonds
Destination
Destination
Destination
รุ่ น LB196A
Bonds
Bonds
Bonds
รุ่ น LB226A
รุ่ น LB25DA
รุ่ น LB316A
พันธบัตรได้ รับขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย เพื่อประโยชน์ในการอ้ างอิงราคา

Destination
Bonds
รุ่ น LB466A

Destination
Bonds
รุ่ น LB666A

ผู้ลงทุนสามารถซื ้อขายพันธบัตรได้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ในกรณีที่มีความต้ องการซื ้อขายพันธบัตรผ่าน
ตลาดตราสารหนี ้หรื อผู้ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

กฎหมายไทย
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ส่ วนที่ 5
ข้ อกําหนดของคําชีช้ วนและวิธีการเสนอแลกพันธบัตร
ข้ อมูลที่ระบุไว้ ในส่วนนี ้ เป็ นข้ อมูลสําคัญของข้ อกําหนด เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับคําชีช้ วน โดยอาจมีข้อมูลบางส่วน
้ ้ คํานิยามตามที่ปรากฏในส่วนนี ้
เหมือนกับข้ อมูลที่ระบุไว้ แล้ วในส่วนที่ 3 "สรุปข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับการแลกพันธบัตร" ทังนี
มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในส่วนที่ 1 "คําจํากัดความ" และวันและเวลาทังหมดที
้
่กล่าวถึงในส่วนนี ้ให้ หมายถึงวันและ
เวลาในประเทศไทย
1.

ความทั่วไป

ภายใต้ ข้อกําหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ผู้ออกพันธบัตรขอชี ้ชวนให้ ผ้ ถู ือ
พันธบัตรยื่นคําเสนอแลก Source Bonds ของตน กับ Destination Bonds ทังนี
้ ้ Destination Bonds แต่ละรุ่นมีข้อกําหนด
และเงื่อนไขสําคัญตามที่ระบุไว้ ใน ส่วนที่ 6 "ข้ อกําหนดของ Destination Bonds"
2.

วัตถุประสงค์ ของคําชีช้ วน

คําชี ้ชวนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการปรับปรุ งและบริ หารหนี ้พันธบัตรที่ออกโดยผู้ออกพันธบัตร โดยธุรกรรมการแลกพันธบัตร
นี ้จะทําให้ ผ้ อู อกพันธบัตรสามารถลดความเสี่ยงในการระดมเงินเพื่อไถ่ถอนพันธบัตรรุ่นที่จะครบกําหนด ซึ่งมีวงเงินขนาด
ใหญ่ (Refinance Risk) หรื อพันธบัตรหลายรุ่ นที่จะครบกําหนดในเวลาใกล้ เคียงกัน (Bunching Risk) รวมทังยั
้ งสามารถ
เพิ่มยอดคงค้ างของ Destination Bonds ในรุ่ นที่ยงั คงค้ างอยู่ในปั จจุบนั ซึง่ จะส่งผลให้ Destination Bonds รุ่นดังกล่าวมี
สภาพคล่องการซื ้อขายในตลาดรองสูงขึ ้น อนึ่ง การออก Destination Bonds ใหม่ภายใต้ ธุรกรรมการแลกพันธบัตรนี ้
เป็ นไปตามแผนการบริ หารหนีส้ าธารณะ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อการบริ หารหนี ้สาธารณะของประเทศ
(ตามที่ได้ มีการปรับปรุงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติม)
3.

ระยะเวลาเริ่มต้ นและสิน้ สุดของคําชีช้ วน – การยกเลิก ขยายระยะเวลา และแก้ ไขคําชีช้ วน

ผู้ออกพันธบัตรจะเริ่ มต้ นเสนอคําชี ้ชวนในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2560 (วันกําหนดราคาแลกพันธบัตร) เว้ นแต่ ผู้ออกพันธบัตรจะพิจารณาและตัดสินใจให้ ขยายระยะเวลา แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังกล่าว ยกเลิกหรื อเพิกถอนคําชี ้ชวนนัน้ หรื อทําคําชี ้ชวนใหม่
ไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะแจ้ งผลการรับแลกพันธบัตรเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรทราบโดยผ่าน
ทางผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ผู้ออกพันธบัตรอาจใช้ สทิ ธิในการดําเนินการดังต่อไปนี ้


ยกเลิกหรื อเพิกถอนคําชี ้ชวน ตลอดจนปฏิเสธคําเสนอแลกพันธบัตรที่ผ้ ถู ือพันธบัตรได้ ยื่นไว้ ให้ แก่ผ้ จู ดั
จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร



ทําคําชี ้ชวนใหม่ ในกรณีที่ผ้ อู อกพันธบัตรได้ ยกเลิกหรื อเพิกถอนคําชี ้ชวนไปแล้ วก่อนหน้ านี ้



ขยายระยะเวลาเสนอคําชี ้ชวนออกไปจากเดิมซึง่ กําหนดให้ สิ ้นสุดในวันกําหนดราคาแลกพันธบัตร หรื อ



แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับคําชี ้ชวนหรื อธุรกรรมการแลกพันธบัตรไม่วา่ ในเรื่ องใดๆ
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อนึ่ง ภายหลังการแจ้ งผลการแลกพันธบัตรให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรทราบ หากผู้ถือพันธบัตร (ไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรื อหลายราย)
ที่ได้ รับการตอบรับการแลกพันธบัตรไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลก
พันธบัตรฉบับนี ้ รวมทัง้ การไม่โอน Source Bonds โดยถูกต้ องครบถ้ วนตามรุ่ นและจํานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก
และไม่ชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิอย่างครบถ้ วนตามจํานวนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรต้ องชําระให้ แก่ ผู้ออกพันธบัตร (ถ้ ามี) (ไม่ว่า
ผู้ออกพันธบัตรอาจใช้ สิทธิในการดําเนินการยกเลิกธุรกรรมการแลกพันธบัตรกับผู้ถือพันธบัตรราย
บางส่วนหรื อทังหมด)
้
ใดๆ ที่ไม่ปฏิ บัติตามข้ อกํ าหนด เงื่ อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ช้ วนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ หรื อยกเลิก
กรายการ ตามที่ผ้ อู อกพันธบัตรเห็นสมควร
ธุรกรรมการแลกพันธบัตรทังหมดทุ
้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่มีการยกเลิก ขยายระยะเวลา หรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคําชี ้ชวนดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อ
ทังหมด
้
ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรที่ได้ ยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรทราบถึงการดังกล่าว ผ่านทางผู้จดั จําหน่าย
และจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ผู้ให้ บริการข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่อประชาสัมพันธ์ หรื อโดยวิธีการอื่นใด
4.

การกําหนดราคาพันธบัตร - การเลือกและการประกาศราคา Source Bonds ช่ วงอัตราผลตอบแทน
และช่ วงราคาของ Destination Bonds เพื่อการแลกพันธบัตร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอแลกพันธบัตรและการกําหนดราคาสําหรับธุรกรรมการแลกพันธบัตร ผู้ออกพันธบัตรจะเป็ น
ผู้กําหนดราคา Source Bonds ในแต่ละรุ่น และจะประกาศราคา Source Bonds แต่ละรุ่ นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสบน.
ในเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันเริ่ มระยะเวลายื่นคําเสนอแลกพันธบัตร นอกจากนัน้ ผู้ออกพันธบัตรจะเป็ นผู้กําหนด
ช่วงอัตราผลตอบแทน (Range of yield) และช่วง "ราคา Destination Bonds" ต่อหน่วย (Range of price per unit) (ตาม
คํานิยามที่ระบุไว้ ในสูตรคํานวณ) สําหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่ น โดยจะมีการระบุช่วงอัตราผลตอบแทนและราคา
Destination Bonds แต่ละรุ่นดังกล่าวข้ างต้ นไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตร
5.

วิธีการคํานวณราคา Destination Bonds ไม่ ถือเป็ นการให้ คาํ แนะนําหรื อความเห็นใดๆ

วิธีการที่นํามาใช้ ในการคํานวณราคา มูลค่าและผลตอบแทนของธุรกรรมการแลกพันธบัตรสําหรับคําเสนอแลกพันธบัตรที่
ได้ รับการตอบรับนัน้ เป็ นเพียงหนึ่งในหลายวิธีการที่สามารถใช้ ในการคํานวณหาราคา มูลค่าหรื อผลตอบแทนดังกล่าวได้
โดยสูตรหรื อวิธีการคํานวณต่างๆ ดังกล่าวเกี่ยวพันกับตัวเลือกและการประเมินค่าที่มีความหลากหลาย ดังนัน้ "ราคา
Source Bonds" และ "ราคา Destination Bonds" (ตามคํานิยามที่ระบุไว้ ตามสูตรคํานวณ) ซึง่ กําหนดโดยผู้ออกพันธบัตร
จึงอาจไม่สะท้ อนถึงมูลค่าที่แท้ จริ งของ Source Bonds หรื อ Destination Bonds ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรที่ประสงค์จะแลก
พันธบัตรควรวิเคราะห์มลู ค่าของ Source Bonds และ Destination Bonds และประเมินข้ อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับคํา
ชี ้ชวนด้ วยตนเอง ผู้ออกพันธบัตรและผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรมิได้ แสดงความเห็นใดๆ เกี่ยวกับ
ความเป็ นธรรมของข้ อ กํ าหนดของคําชี ช้ วนนี ้ และมิได้ ให้ คําแนะนํ าใดๆ ให้ ผ้ ูถือ พันธบัตรเสนอแลกหรื อไม่เสนอแลก
พันธบัตรตามที่กําหนดในคําชี ้ชวน และไม่มีบคุ คลใดที่ได้ รับมอบอํานาจจากผู้ออกพันธบัตรหรื อผู้จดั จําหน่ายและจัดการ
การแลกเปลี่ยนพันธบัตรในการให้ แนะนําใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
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6.

ขัน้ ตอนการเสนอคําชีช้ วน

การเสนอคําชี ้ชวนนี ้เป็ นการชี ้ชวนให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรยื่นคําเสนอแลก Source Bonds ของตนกับ Destination Bonds ซึง่ ผู้
ออกพันธบัตรจะออกใหม่ โดยผู้ถือพันธบัตรที่ประสงค์จะยื่นคําเสนอดังกล่าว จะต้ องระบุรายละเอียดต่างๆ ตามที่กําหนด
ไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรอย่างครบถ้ วน รวมถึงอัตราผลตอบแทน (Yield) และ ราคา (Price) ของ Destination
Bonds ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรนันๆ
้ ต้ องการ โดยอัตราผลตอบแทน (Yield) และ ราคา (Price) ของ Destination Bonds ที่เลือก
นันจะต้
้
องเป็ นอัตราผลตอบแทน (Yield) และ ราคา (Price) ของ Destination Bonds ไม่ว่าหนึ่งหรื อหลายอัตรา/ราคา
ตามที่กําหนดไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรเท่านัน้ นอกจากนัน้ ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายจะต้ องระบุรุ่นและจํานวนของ
Source Bonds แต่ละรุ่ นที่ตนต้ องการเสนอแลก ตามข้ อมูลที่ระบุให้ กรอกในแบบคําเสนอแลกพันธบัตร แต่อย่างไรก็ดี
ผู้ถือพันธบัตรจะไม่มีสิทธิกําหนดเลือกว่าตนประสงค์จะแลก Source Bonds รุ่ นใดหรื อจํานวนเท่าใดกับ Destination
Bonds รุ่ นใดๆ ในจํานวนใดๆ ที่ตนต้ องการแลก ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรจะเป็ นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกรับแลก
Source Bonds รุ่ นและจํานวนใดๆ (ภายใต้ รุ่นและจํานวนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเสนอแลก ซึ่งระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลก
พันธบัตรของตนดังกล่าวข้ างต้ น) กับ Destination Bonds ไม่ว่ารุ่นใดๆ และในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ (ภายใต้ รุ่นและ
จํานวนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรของตนดังกล่าวข้ างต้ น) ตามแต่ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ หากผู้ออกพันธบัตรไม่ตกลงตอบรับคําเสนอแลกพันธบัตรจากผู้ถือพันธบัตรไม่ว่ารายใดๆ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด ผู้ถือ
พันธบัตรรายดังกล่าวจะยังคงเป็ นเจ้ าของ Source Bonds นันต่
้ อไป และผู้ออกพันธบัตรจะยังคงชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ย
้ ต่อไป
ตามหนี ้ที่มีอยู่ภายใต้ Source Bonds ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดและเงื่อนไขของ Source Bonds นันๆ
ภายหลังจากที่ธุรกรรมการแลกพันธบัตรได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว
6.1

Destination Bonds ที่จะได้ รับตามคําเสนอแลกพันธบัตร และเงินค่ าส่ วนต่ างระหว่ างราคา Source
Bonds และ Destination Bonds

ผู้ถือพันธบัตรอาจนํา Source Bonds ของตน ไม่ว่ารุ่นใดๆ และในจํานวนเท่าใดก็ได้ มาเสนอแลกกับ Destination Bonds
รุ่ น LB226A Destination Bonds รุ่น LB25DA Destination Bonds รุ่น LB316A Destination Bonds รุ่ น LB466A และ/
หรื อ Destination Bonds รุ่ น LB666A ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
โดยผู้ถือพันธบัตรจะต้ องกรอกข้ อมูลตามแบบคําเสนอแลกพันธบัตร ซึ่งระบุถึงคําเสนอแลกพันธบัตรและความประสงค์
ของตนในการนํา Source Bonds ตามรุ่นและจํานวนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรประสงค์จะเสนอแลก มาแลกกับ Destination Bonds
ไม่ว่ารุ่ นใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น พร้ อมทังกรอกข้
้
อมูลอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตร และเอกสารประกอบ
ต่างๆ อย่างครบถ้ วน ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ถือพันธบัตรไม่มีสิทธิที่จะเสนอแลก Source Bonds แต่ละรุ่นที่ตนถืออยู่ ใน
จํานวนที่มากกว่าจํานวน Source Bonds ทังหมดในแต่
้
ละรุ่นที่ตนถืออยูน่ นั ้
หากผู้ถือพันธบัตรเสนอแลก Source Bonds กับ Destination Bonds ตามที่ระบุในคําชี ้ชวน และผู้ออกพันธบัตรตอบ
รับคําเสนอแลกพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรจะได้ รับ Destination Bonds (ซึง่ มีเงินต้ นเป็ นสกุลเงินบาท) ในอัตราส่วน "หนึ่งต่อ
หนึง่ " กล่าวคือ 1 หน่วย Source Bonds แลกได้ 1 หน่วย Destination Bonds โดยผลของการแลกพันธบัตรดังกล่าว อาจมี
้ ้ ตามจํานวนที่คํานวณได้ จากสูตร
เงินค่าส่วนต่างสุทธิ ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรต้ องชําระให้ แก่หรื อจะได้ รับจากผู้ออกพันธบัตร ทังนี
ที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้ โดยสูตรดังกล่าวจะใช้ ในการคํานวณเพื่อหาจํานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ สําหรับการแลก Destination
Bonds กับ Source Bonds รวมกันทุกรุ่น
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เงินค่าส่วนต่างสุทธิ
=
∑ni=1 “Gross Value ของ Source Bondsi ที่รับแลก”

∑mj=1 "Gross Value ของ Destination Bondsj ที่ได้ รับจากการแลก"

n = จํานวนรุ่นทังหมดของ
้
“Source Bonds ที่รับแลก”; m = จํานวนรุ่นทังหมดของ
้
“Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลก”

เพื่อประโยชน์ในการคํานวณตามสูตรคํานวณที่ระบุไว้ ข้างต้ น:
"Gross Value ของ Source Bonds ที่รับ หมายถึง มูลค่ารวม (ซึง่ เป็ นจํานวนเงินบาท) ของ "Source Bonds ที่รับแลก"
แลก"
(ตามคํ า นิ ย ามที่ กํ า หนดไว้ ข้ า งล่า งนี )้ ซึ่ง คํ า นวณจากผลคูณ ของ "ราคา
Source Bonds" (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ ข้างล่างนี ้) กับ "จํานวนหน่วยของ
Source Bonds ที่รับแลก" (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ ข้างล่างนี ้) โดยมูลค่าที่
ได้ ในแต่ละรุ่ นให้ ปัดเศษให้ ได้ เป็ นค่าทศนิยม 2 ตําแหน่ง (ถ้ าตําแหน่งที่ 3 มี
ค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 5 ให้ ทําการปั ดทศนิยมตําแหน่งที่ 2 ขึ ้นหนึง่ ตําแหน่ง)
"Gross Value ของ Destination Bonds
ที่ได้ รับจากการแลก"

หมายถึง มูลค่ารวม (ซึ่งเป็ นจํานวนเงินบาท) ของ "Destination Bonds ที่
ได้ รับจากการแลก" (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ ข้างล่างนี ้) ซึ่งคํานวณจากผล
คูณของ "ราคา Destination Bonds" (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ ข้างล่างนี ้)
กับ "จํานวนหน่วยของ Destination Bonds ที่จะได้ รับ" (ตามคํานิยามที่
กํ า หนดไว้ ข้ า งล่ า งนี )้ โดยมูล ค่ า ที่ ไ ด้ ใ นแต่ ล ะรุ่ น ให้ ปั ด เศษให้ ไ ด้ เ ป็ นค่ า
ทศนิยม 2 ตําแหน่ง (ถ้ าตําแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 5 ให้ ทําการ
ปั ดทศนิยมตําแหน่งที่ 2 ขึ ้นหนึง่ ตําแหน่ง)

"ราคา Source Bonds"

หมายถึง ราคา (ซึง่ เป็ นจํานวนเงินบาท) ต่อหน่วยของ "Source Bonds ที่รับ
แลก" (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ ข้างล่างนี )้ (ซึ่งสะท้ อนมูลค่าปั จจุบัน
(present value) ของดอกเบี ้ยคงค้ าง (ถ้ ามี) ดอกเบี ้ยซึง่ คํานวณนับจากวัน
ส่งมอบพันธบัตรจนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอน "Source Bonds ที่รับแลก"
และเงินต้ นคงค้ างของ "Source Bonds ที่รับแลก") ตามที่กําหนดโดยผู้ออก
พันธบัตร ในเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันเริ่ มระยะเวลายื่นคําเสนอแลก
พันธบัตร
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"ราคา Destination Bonds"

หมายถึง ราคา (ซึง่ เป็ นจํานวนเงินบาท) ต่อหน่วยของ "Destination Bonds
ที่ได้ รับจากการแลก" (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ ข้างล่างนี ้) ซึ่งสะท้ อนมูลค่า
ปั จจุบนั (present value) ของดอกเบี ้ยคงค้ าง (ถ้ ามี) ดอกเบี ้ยซึง่ คํานวณนับ
จากวันส่งมอบพันธบัตรจนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอน "Destination Bonds ที่
ได้ รับจากการแลก" และเงินต้ นของ "Destination Bonds ที่ได้ รับจากการ
แลก" ตามที่ คํ า นวณและกํ า หนดโดยผู้อ อกพัน ธบัต ร โดยพิ จ ารณาจาก
"อัตราดอกเบี ้ยของ Destination Bonds" (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ ข้างล่าง
นี ้), "อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลก" (ตาม
คํานิยามที่กําหนดไว้ ข้างล่างนี ้) และอายุของ Destination Bonds รุ่นนันๆ
้

"Source Bonds ที่รับแลก"

หมายถึง Source Bonds รุ่นใดๆ ที่ผ้ อู อกพันธบัตรตอบรับตามคําเสนอแลก
พันธบัตร"

"Destination Bonds ที่ได้ รับจากการ
แลก"

หมายถึง Destination Bonds รุ่นใดๆ ที่ผ้ อู อกพันธบัตรกําหนดเลือกเพื่อแลก
กับ "Source Bonds ที่รับแลก"

"อัตราดอกเบี ้ยของ Destination Bonds" หมายถึง อัตราดอกเบี ้ย (Coupon) ของ "Destination Bonds ที่เลือกให้
แลก" ตามที่กําหนดและประกาศโดยผู้ออกพันธบัตร ก่อนหรื อ ณ วันเริ่ ม
ระยะเวลายื่นคําเสนอแลกพันธบัตร
"อัตราผลตอบแทนของ Destination
Bonds ที่ได้ รับจากการแลก"
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หมายถึง อัตราผลตอบแทน (Yield) ของ Destination Bonds (ในหนึ่งรุ่น) ที่
ผู้ออกพันธบัตรตกลงเลือกเมื่อขัน้ ตอนการกําหนดหาราคาสําหรับธุรกรรม
การแลกพัน ธบัต รได้ เ สร็ จ สิ น้ ลงแล้ ว ซึ่ ง เป็ นอัต ราผลตอบแทนที่ ผ้ ูอ อก
พันธบัตรเห็นว่าเหมาะสมสําหรับธุรกรรมการแลกพันธบัตร ทังนี
้ ้ เพื่อความ
ชัดเจน แบบคําเสนอแลกพันธบัตร จะระบุรายละเอียดต่างๆ รวมทังอั
้ ตรา
ผลตอบแทนในอัตราต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรแต่ละรายเลือก โดยที่ผ้ อู อก
พันธบัตรจะเป็ นผู้ตดั สินใจว่าจะเลือกใช้ อตั ราผลตอบแทนใดเพียงหนึ่งอัตรา
ตามที่ระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรดังกล่าว ตามแต่ที่ผ้ อู อกพันธบัตร
จะเห็นสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมแลกพันธบัตรนี ้ ทังนี
้ ้ แบบ
คําเสนอแลกพันธบัตรดังกล่าว จะมีเนื ้อหาตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบท้ าย
1 (แบบคํ า เสนอแลกพัน ธบัต ร) ของหนัง สื อ ชี ช้ วนเพื่ อ การแลกพัน ธบัต ร
ฉบับนี ้

- 25 -

20-40653245

"จํานวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับ
แลก"

หมายถึง จํานวนหน่วยของ Source Bonds (ในหนึ่งรุ่ น) ของผู้ถือพันธบัตรที่
ผู้ออกพันธบัตรตกลงรับแลก (ซึง่ จํานวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับแลก
สําหรับ Source Bonds ทุกรุ่ นรวมกันจะเท่ากับ "จํานวนหน่วยของ
Destination Bonds ที่จะได้ รับ" (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ ข้างล่างนี ้) สําหรับ
Destination Bonds รวมทุกรุ่ นที่ผ้ ูถือพันธบัตรจะได้ รับจากการแลก
พันธบัตร)

"จํานวนหน่วยของ Destination Bonds
ที่จะได้ รับ"

หมายถึง จํานวนหน่วยของ Destination Bonds (ในหนึ่งรุ่น) ที่ผ้ ถู ือพันธบัตร
ที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ การแลกพัน ธบัต รจะได้ รั บ จากการแลกพัน ธบัต ร ซึ่ ง
จํานวนหน่วยของ Destination Bonds ที่จะได้ รับสําหรับ Destination
Bonds ทุกรุ่นรวมกันจะเท่ากับ จํานวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับแลก
รวมทุกรุ่นที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก

ทังนี
้ ้ หากผู้ออกพันธบัตรเลือก Destination Bonds มากกว่าหนึง่ รุ่นเพื่อแลกกับ Source Bonds รุ่นใดรุ่นหนึ่งหรื อหลายรุ่น
ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเสนอแลก จํานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะได้ รับ (หรื อต้ องชําระให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร) จะถูก
คํานวณสําหรับการแลก Destination Bonds กับ Source Bonds รวมกันทุกรุ่น โดยใช้ สตู รคํานวณข้ างต้ น ซึง่ หากผลของ
จํานวน "เงินค่าส่วนต่างสุทธิ" ที่คํานวณได้ จากสูตรคํานวณข้ างต้ นมีค่าเป็ นลบ หมายความว่า มูลค่ารวม (Gross Value)
ของ Source Bonds ที่รับแลกทุกรุ่ น ตํ่ากว่ามูลค่ารวม (Gross Value) ของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลก
ในทางกลับกันหากจํานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิมีค่าเป็ นบวก หมายความว่า มูลค่ารวม (Gross Value) ของ Source
Bonds ที่รับแลกทุกรุ่น สูงกว่ามูลค่ารวม (Gross Value) ของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลก
ในกรณีที่เงินค่าส่วนต่างสุทธิมีค่าเป็ นลบ ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกพันธบัตรจะต้ องชําระเงินค่าส่วนต่าง
สุทธิดงั กล่าวให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร ในทางกลับกันหากเงินค่าส่วนต่างสุทธิมีค่าเป็ นบวก ผู้ออกพันธบัตรจะต้ องชําระเงินค่า
ส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกพันธบัตร
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นฝ่ ายได้ รับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิจากผู้ออกพันธบัตร ธปท.ในฐานะนายทะเบียน
พันธบัตรของ Source Bonds และ Destination Bonds จะทําการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินค่าส่วนต่างสุทธิ สําหรับ
เงินได้ สว่ นที่ผ้ ถู ือพันธบัตรมีหน้ าที่ต้องชําระอันเนื่องมาจากการเข้ าทําธุรกรรมการแลกพันธบัตร (ถ้ ามี) ตามกฎหมายภาษี
และการตีความตามกฎหมายภาษี ของไทย ซึง่ ใช้ บงั คับสําหรับธุรกรรมการแลกพันธบัตร (โปรดดูสว่ นที่ 8 : "ภาษี อากรไทย"
– "ภาระภาษี ที่เกี ่ยวข้องกับธุรกรรมการแลกพันธบัตร") ดังนัน้ ผู้ถือพันธบัตรจึงอาจไม่ได้ รับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิเต็ม
ตามจํานวนที่คํานวณได้ จากสูตรคํานวณข้ างต้ น และสําหรับกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะต้ องชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ให้ กับ
ผู้ออกพันธบัตรหรื อกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรและผู้ออกพันธบัตรไม่จําต้ องชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิใดๆ ให้ แก่กนั ผู้ถือพันธบัตร
อาจต้ องชําระเงินเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร เพื่อชดเชยเงินค่าภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย ที่ธปท. ในฐานะนายทะเบียน
พันธบัตรของ Source Bonds และ Destination Bonds มีหน้ าที่ต้องหักบนเงินได้ ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลก
พันธบัตร (ถ้ ามี) โดยในวันจัดสรร ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ งจํานวนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย ซึ่งต้ องหักจากเงินได้ จากการเข้ า
ทําธุรกรรมการแลกพันธบัตร ให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรทุกรายที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกพันธบัตรทราบ ผ่านทางผู้จดั จําหน่าย
และจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทังนี
้ ้ สําหรับค่าธรรมเนียมธนาคารหรื อเงินใดๆ ที่ต้องชําระเพื่อการโอนเงินค่าส่วนต่าง

501951-4-264-v0.20

- 26 -

20-40653245

สุทธิ (ถ้ ามี) ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในการชําระค่าธรรมเนียมธนาคาร และเงินดังกล่าว (ถ้ ามี) ที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกรรมแลกพันธบัตร ไม่วา่ ผู้ถือพันธบัตรจะเป็ นผู้โอนหรื อผู้รับโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าว
อนึ่ง "มูลค่าหรื อจํานวนเงินต้ นของ Source Bonds" ที่อ้างถึงในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ หมายความถึง
มูลค่าหรื อจํานวนเงินต้ นที่ตราไว้ หน้ าพันธบัตร ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรต้ องยื่นเสนอแลก Source Bonds ซึง่ มีมลู ค่าเงินต้ นที่
ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท จํ านวนเต็มหน่วย และในจํ านวนทวี คูณของ 1,000 บาท โดยไม่มีเศษเท่านัน้ โดยผู้ออก
พันธบัตรจะออก Destination Bonds ซึง่ มีมลู ค่าเงินต้ นที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท จํานวนเต็มหน่วย และในจํานวน
ทวีคณ
ู ของ 1,000 บาทเช่นกัน
้ ้ จํานวนหน่วยของ Destination Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะได้ รับ จะไม่เกินกว่าจํานวนหน่วยของ Source
ทังนี
Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก
6.2

รายละเอียดและเอกสารที่ต้องใช้ ในการเสนอแลกพันธบัตร

6.2.1

แบบคําเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form)

ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายที่ประสงค์จะยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรตามคําชี ้ชวนนี ้ จะต้ องระบุคําเสนอแลกพันธบัตรของตนใน
แบบคําเสนอแลกพันธบัตรตามที่แนบมากับหนังสือชี ช้ วนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ โดยการกรอกรายละเอียดและ
ข้ อมูลทังหมดตามที
้
่ระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตร ทังนี
้ ้ ข้ อมูลดังกล่าว รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) ข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
ก.

รุ่ นและจํานวนหน่วยของ Source Bonds ในแต่ละรุ่ น และจํานวนรวมหน่วยของ Source Bonds
ทังหมด
้
ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรต้ องการแลก กับ Destination Bonds ไม่ว่าจะเป็ น Destination Bonds รุ่ น
LB226A Destination Bonds รุ่น LB25DA Destination Bonds รุ่น LB316A Destination Bonds รุ่น
LB466A และ/หรื อ Destination Bonds รุ่น LB666A ไม่ว่ารุ่นใดรุ่นหนึ่งหรื อหลายรุ่นตามแต่ที่ผ้ อู อก
พันธบัตรจะกําหนดให้ แลก และ

ข.

อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds และราคา Destination Bonds สําหรับ Destination
Bonds แต่ละรุ่น ตามอัตราและราคาที่ระบุไว้ ให้ เลือกในแบบคําเสนอแลกพันธบัตร หากผู้ถือพันธบัตร
ประสงค์จะแลก Source Bonds ของตนกับ Destination Bonds ในอัตราผลตอบแทนและราคาใดๆ ก็
ได้ ผู้ถือพันธบัตรดังกล่าวสามารถระบุในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรว่าตนประสงค์จะรับ Destination
Bonds ในแต่ละอัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds และราคา Destination Bonds ในแต่ละ
รุ่นที่ต้องการ ในทุกอัตราและทุกราคา และหากผู้ถือพันธบัตรประสงค์จะรับ Destination Bonds ในรุ่น
ใดๆ ในจํานวนเท่าใดก็ได้ ผู้ถือพันธบัตรสามารถระบุจํานวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์
จะได้ รับ ในจํานวนที่สงู ที่สดุ เท่าๆ กันสําหรับ Destination Bonds ทุกรุ่ น ทังนี
้ ้ หากผู้ถือพันธบัตรไม่
ประสงค์จะแลก Source Bonds ของตนกับ Destination Bonds รุ่นใดๆ ผู้ถือพันธบัตรไม่ต้องระบุหรื อ
้ ในแบบ
เลือกอัตราผลตอบแทนและราคาของ Destination Bonds รุ่นที่ตนไม่ต้องการได้ รับแลกนันๆ
คําเสนอแลกพันธบัตร
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หากผู้ถือพันธบัตรต้ องการเสนอแลกพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรต้ องยื่นแบบคําเสนอแลกพันธบัตรที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน
ให้ แก่ ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (ในฐานะผู้กระทําการแทนผู้ออกพันธบัตร) ภายในระยะเวลายื่น
คําเสนอแลกพันธบัตร
6.2.2

หนังสือแสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter)

ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องกรอกข้ อมูลในหนังสือแสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร ซึ่งระบุคําสัง่ จากผู้ถือพันธบัตร
ห้ า มมิให้ โบรกเกอร์ ห รื อผู้เก็บรั กษาหลักทรั พย์ ของตน ขาย โอน ก่อ ภาระผูกพัน เปลี่ยนมือ หรื อจํ าหน่า ยจ่า ยโอนใน
ลักษณะในใดๆ ซึง่ Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรตามรุ่นและจํานวนที่เสนอแลกอย่างเด็ดขาด ตังแต่
้ วนั ที่ของหนังสือ
แสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรดังกล่าวจนถึงวันส่งมอบพันธบัตร เว้ นแต่ กรณีอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้
ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องลงนามในหนังสือแสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร
ดังกล่าว พร้ อมทัง้ จัดการให้ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของตนลงนามในหนังสือดังกล่าวด้ วยเพื่อแสดงการ
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามคําสัง่ ของผู้ออกพันธบัตร (โดยผ่านทางผู้จัดจํ าหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร) ทุก
ประการ และนําส่งหนังสือดังกล่าวให้ กบั ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายใน 1 วันทําการ ก่อนหน้ า
วันแรกของระยะเวลาการยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร
6.2.3

แบบคําสัง่ แจ้ งบัญชี (Account Instruction Form)

ผู้ถือ พัน ธบัตรจะต้ องกรอกข้ อมูล ในแบบคํ า สั่ง แจ้ ง บัญ ชี ซึ่งระบุข้ อ มูลต่างๆ รวมทัง้ รายละเอี ยดที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ บัญ ชี
หลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตร และบัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ และนําส่งแบบที่
กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายใน 1 วันทําการ ก่อนหน้ าวัน
แรกของระยะเวลาการยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร ทัง้ นี ้ เฉพาะกรณี ที่คําเสนอแลกพันธบัตรได้ รับการตอบรับ และผู้ถือ
้ สง่ มอบ Source Bonds ตามรุ่นและจํานวนที่ได้ รับการตอบรับ และชําระเงิน
พันธบัตรที่ได้ ยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรนันได้
ค่าส่วนต่างสุทธิให้ กบั ผู้ออกพันธบัตรโดยครบถ้ วนแล้ ว (ถ้ ามี) ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะดําเนินการส่งมอบ Destination Bonds
ให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตรรายดังกล่าว โดยการนําเข้ าในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตรที่ระบุไว้ ในแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชี
ของผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าว เพื่อแลกกับ Source Bonds ที่ได้ รับการตอบรับแลก พร้ อมทังโอนเงิ
้
นค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ ู
ออกพันธบัตรต้ องชําระให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตรรายดังกล่าว (ถ้ ามี) เข้ าบัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วน
ต่างสุทธิ ตามรายละเอี ยดและเงื่ อนไขที่ ระบุไว้ ในแบบคํ าสั่งแจ้ ง บัญชี และหนังสือ ชี ช้ วนเพื่ อการแลกพันธบัตรฉบับ นี ้
อย่างไรก็ตาม หากผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรไม่ได้ รับแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชีจากผู้ถือพันธบัตรราย
ใดๆ ที่ได้ รับการตอบรั บแลกพันธบัตร ซึ่งระบุข้อมูลต่างๆ รวมทัง้ รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี หลักทรั พย์ เพื่อการรับโอน
พันธบัตรและบัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิอย่างครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้
ออกพันธบัตรโดยผ่านทางธปท. จะส่งมอบ Destination Bonds โดยการฝากเข้ าในบัญชีของโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษา
หลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าว ซึง่ เคยเป็ นบัญชีที่ใช้ รับฝาก Source Bonds ที่ได้ รับการตอบรับก่อนหน้ านี ้ และ
สําหรับการชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตร (ถ้ ามี) ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องแจ้ งรายละเอียดของบัญชีเงินของผู้ถือ
พันธบัตรเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ ธปท. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า เพื่อธปท.จะได้ ทําการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ ู
ออกพันธบัตรต้ องชําระ (ถ้ ามี) ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าว ตามขันตอนและวิ
้
ธีการตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อ
การแลกพันธบัตรนี ้ต่อไป
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6.3

ขัน้ ตอนวิธีย่ นื คําเสนอแลกพันธบัตร
ก.

ความทั่วไป

ผู้ถือพันธบัตรที่ประสงค์จะยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการและขันตอนที
้
่ระบุไว้ ดงั ต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้
ผู้สง่ คําเสนอแลกพันธบัตรดังกล่าวจะต้ องระบุคําเสนอแลกพันธบัตรของตนไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตร และ
ยื่นแบบดังกล่าว พร้ อมทังเอกสารอื
้
่นๆ ดังที่ระบุไว้ ข้างต้ น ต่อผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ในฐานะผู้กระทําการแทนผู้ออกพันธบัตร
ทัง้ นี ้ ผู้มีสิทธิ ยื่น คํ าเสนอแลกพันธบัตรจะต้ องเป็ นผู้ถือ พันธบัตร (ตามที่ระบุไ ว้ ในหนังสือชี ช้ วนเพื่อการแลก
พันธบัตรฉบับนี ้) ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายใน Source Bonds ที่ตนถืออยู่ และได้ ฝาก Source
Bonds นันไว้
้ ในบัญชีผ้ ฝู ากของโบรกเกอร์ ในระบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless System) ที่บริ หารจัดการโดย TSD
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับฝาก ถอน โอน หรื อซื ้อขายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ Source Bonds ที่สามารถนํามาเสนอแลก
ได้ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ จะต้ องเป็ น Source Bonds ที่ฝากไว้ ในบัญชี
หลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (หรื อระบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless System)) ของ TSD เท่านัน้
อย่างไรก็ตาม ผู้ออกพันธบัตรและผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
แก้ ไข หรื อผ่อนผันข้ อกําหนด เงื่ อนไข หรื อวิธีการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรให้ กับผู้ถือ
พันธบัตรรายใดๆ ก็ได้ ตามที่ผ้ อู อกพันธบัตรหรื อผู้จัดจําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรเห็นสมควร
เพื่อให้ การยื่นเสนอแลกพันธบัตรเป็ นไปด้ วยความราบรื่ นและประสบความสําเร็จด้ วยดี
ข.

ขัน้ ตอนการเสนอแลกพันธบัตร
1.

ผู้ถือพันธบัตรที่มีสทิ ธิในการยื่นแบบคําเสนอแลกพันธบัตร

ผู้ออกพันธบัตรมีความประสงค์ในการดําเนินการแลกพันธบัตรกับผู้ถือพันธบัตรที่ได้ ทําความเข้ าใจ
เกี่ยวกับธุรกรรมการแลกพันธบัตรและผลกระทบในด้ านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการเข้ าทําธุรกรรมการ
แลกพันธบัตรแล้ วเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ก่อนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรตามที่ระบุในแบบคํา
เสนอแลกพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องติดต่อไปยังผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ไม่ว่ารายใดๆ ที่มีรายชื่ อปรากฏอยู่บนปกหลังของหนังสือชี ช้ วนเพื่ อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ และ
้
่อนไขที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ก่อนที่ผ้ ู
จะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนและเงื
ถือพันธบัตรจะยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรควรอ่านและศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนเพื่อ
การแลกพันธบัตรฉบับนี ้โดยละเอียด
เนื่องจากผู้ออกพันธบัตรมิได้ ประกาศปิ ดสมุดทะเบียนของ Source Bonds เพื่อกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ
ยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร หรื อกําหนดจํานวน Source Bonds ขันตํ
้ ่าที่สามารถเสนอแลก ดังนัน้ ผู้ถือ
พันธบัตรทุกรายที่มี Source Bonds ฝากไว้ ในระบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless System) ที่บริ หาร
จัดการโดย TSD และปฏิบตั ิตามคํารับรองตามข้ อ 6.3 (ค.) (คํารับรองและข้อที ต่ อ้ งปฏิ บตั ิ ) จึงสามารถ
ยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรตามที่ระบุในคําชี ้ชวนนี ้ได้
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2.

ขันตอนการยื
้
่นคําเสนอแลกพันธบัตร

การประกาศและการเริ่มต้ นระยะเวลายื่นคําเสนอแลกพันธบัตร
ผู้ออกพันธบัตรจะประกาศคําชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และจะ
รับคําเสนอแลกพันธบัตรภายในระยะเวลายื่นคําเสนอแลกพันธบัตร เว้ นแต่ จะมีการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรจะไม่สามารถยื่นหรื อส่งคําเสนอแลกพันธบัตรต่อผู้จดั จําหน่าย
และจัด การการแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต รได้ จนกว่า จะถึง เวลาเริ่ ม ต้ น ของระยะเวลายื่ น คํ า เสนอแลก
พันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
การยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร
เมื่ อ เริ่ มต้ นระยะเวลายื่ น คํ าเสนอแลกพัน ธบัตร ผู้ถือ พันธบัตรทุกรายที่ มีสิท ธิ อ าจยื่ น คํ าเสนอแลก
พัน ธบัต รต่ อ ผู้จัด จํ า หน่ า ยและจัด การการแลกเปลี่ย นพัน ธบัตร (ในฐานะผู้ก ระทํ า การแทนผู้อ อก
พันธบัตร) ได้ อย่างไรก็ดี ในการยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรต้ องกรอกรายละเอียดตามที่
ระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตร ให้ ครบถ้ วนและยื่นแบบคําเสนอแลกพันธบัตรที่กรอกครบถ้ วน
แล้ วดังกล่าว ให้ แก่ผ้ จู ัดจําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องยื่น
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) หนังสือแสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ ยวกับ
พันธบัตรและแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชี)ให้ แก่ ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายใน 1
วัน ทํ า การ ก่ อ นหน้ า วัน แรกของระยะเวลาการยื่ น คํ า เสนอและพัน ธบัต ร ตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 6.2
(รายละเอียดและเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการเสนอแลกพันธบัตร)
ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรไม่สามารถแก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกคําเสนอแลกพันธบัตรของตนได้ ภายหลัง
จากที่ตนได้ ยื่นแบบคําเสนอแลกพันธบัตรนันให้
้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
แล้ ว
หากผู้ออกพันธบัตรตอบรับคําเสนอแลกพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรรายใดๆ ผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าว
ย่อมต้ องผูกพันในการแลก Source Bonds ที่ได้ เสนอแลกตามที่ระบุในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรของ
ตน ตามรุ่ นและจํานวน Source Bonds ที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก กับ Destination Bonds ตาม
รุ่นและจํานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรกําหนดเพื่อแลกกับ Source Bonds ไม่วา่ รุ่นและจํานวนใดๆ ดังกล่าว
ค.

คํารั บรองและข้ อที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อผู้ถือพันธบัตรยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรให้ แก่ผ้ ูจัด
้
ธีการในคําชี ้ชวนแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือ
จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร และได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนและวิ
พันธบัตรได้ ให้ คํายืนยัน ความตกลง และคํารับรอง ดังต่อไปนี ้
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ผู้ถือพันธบัตรได้ รับสําเนาหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้แล้ ว



ผู้ถือพันธบัตรเข้ าใจและยอมรับว่าการยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการ
แลกพันธบัตรฉบับนี ้ถือเป็ นการยอมรับข้ อกําหนด เงื่อนไข และวิธีการทุกประการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้
ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ คําชี ้ชวน และแบบคําเสนอแลกพันธบัตร



ผู้ถือพันธบัตรรับรองว่าข้ อมูลที่ตนกรอกในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรที่ได้ ยื่นให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายและ
้ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องครบถ้ วนทุกประการ และตนยินยอมผูกพันตาม
จัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรนันเป็
คําเสนอแลกพันธบัตรที่ได้ ยื่นไว้ ดงั กล่าว



ผู้ถือพันธบัตรรับรองและรับประกันว่าตนเป็ นเจ้ าของ Source Bonds ที่ตนเสนอแลก ณ วันที่ยื่นคํา
เสนอแลกพันธบัตรและจะยังคงเป็ นเจ้ าของ Source Bonds ที่ได้ ยื่นเสนอแลกดังกล่าวต่อไป จนถึงวัน
ส่งมอบพันธบัตร นอกจากนัน้ ผู้ถือพันธบัตรยังมีอํานาจและความสามารถเต็มตามกฎหมายในการยื่น
คําเสนอแลกพันธบัตรดังกล่าว ทังนี
้ ้ เมื่อได้ รับการร้ องขอ ผู้ถือพันธบัตรตกลงที่จะลงลายมือชื่อและส่ง
มอบเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ที่ผ้ อู อกพันธบัตร และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
กําหนดตามที่เห็นว่าจําเป็ นสําหรับการแลกพันธบัตร



ผู้ถือพันธบัตรรั บทราบและตกลงว่าคําเสนอแลกพันธบัตรของตนตามที่ระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลก
พันธบัตร ซึ่งได้ ยื่นแก่ผ้ จู ดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรนัน้ เป็ นคําเสนอแลก Source
Bonds ที่ไม่อาจยกเลิกหรื อเพิกถอนได้ เว้ นแต่ข้อกําหนดของคําชี ้ชวนจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น



ผู้ถือพันธบัตรรับทราบและยอมรับว่าผู้ออกพันธบัตรเป็ นผู้มีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิน หรื อ
ตีความ หรื อตอบข้ อสงสัยหรื อข้ อซักถามใดๆ เกี่ยวกับการมีผลใช้ บงั คับ รู ปแบบ และสิทธิในการยื่นคํา
เสนอแลกพันธบัตร ตลอดจนระยะเวลาในการตอบรับ เพิกถอน หรื อแก้ ไข คําเสนอแลกพันธบัตรใดๆ
ทัง้ นี ้ การตัด สิน การตี ความ หรื อ การตอบข้ อ สงสัยหรื อ ข้ อ ซัก ถามใดๆ ดัง กล่า วข้ า งต้ น โดยผู้อ อก
พันธบัตร ให้ ถือเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทุกประการ



ผู้ถือพันธบัตรรับทราบและยืนยันว่าข้ อมูลทังหมดที
้
่ระบุในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรของตน ซึ่งได้ ยื่น
แ
ก่
ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรเป็ นการยื่นและเปิ ดเผยข้ อมูลด้ วยความสมัครใจ โดย
ผู้ถือพันธบัตรยินดี ให้ ผ้ ูออกพันธบัตรและผู้จัดจํ าหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทําการ
พิจารณา และประเมินข้ อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกรรมการแลกพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในคํา
ชี ้ชวนและหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้



ผู้ถือพันธบัตรรับรองว่าตนมีอํานาจในการเสนอแลก Source Bonds ที่ตนเป็ นเจ้ าของ และ Source
Bonds ที่ตนเสนอแลกนัน้ ไม่ตกอยู่ภายใต้ การจํานํา ภาระผูกพัน การอายัด สิทธิยดึ หน่วง หรื อการให้
หลักประกันใดๆ ไม่วา่ โดยความสมัครใจหรื อไม่
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ผู้ถื อ พัน ธบัต รตกลงว่า ตนจะไม่ข าย โอน เปลี่ ย นมื อ ก่ อ ภาระผูก พัน หรื อ จํ า หน่ า ยจ่ า ยโอนไปใน
ลักษณะใดๆ ซึ่ง Source Bonds ที่ตนเสนอแลก นับตังแต่
้ วนั ที่ยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร เว้ นแต่ จะ
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.4 ข้ างล่างนี ้ หรื อกรณีอื่นๆ ที่หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ระบุ
ให้ กระทําได้ โดยผู้ออกพันธบัตร โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ หรื อธปท. ในฐานะนายทะเบียน
พันธบัตรจะไม่รับจดบันทึกทางทะเบียน หรื อกระทําการใด เพื่อให้ การขาย โอน เปลี่ยนมือ ก่อภาระ
ผูกพัน หรื อ จําหน่ายจ่ายโอน Source Bonds นันมี
้ ผลบังคับ ทังนี
้ ้ จนกว่าจะถึงวันส่งมอบพันธบัตร

ทังนี
้ ้ คํายืนยัน คํารับรอง และข้ อตกลงต่างๆ ดังที่กล่าวข้ างต้ น จะไม่สง่ ผลกระทบถึงหรื อลบล้ างข้ อกําหนดอื่นๆ
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
6.4

การอันไม่ สามารถยกเลิกได้ – สิทธิในการเพิกถอน

เมื่อผู้ถือพันธบัตรได้ ยื่นแบบคํ าเสนอแลกพันธบัตรให้ แก่ ผู้จัดจํ าหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ ว ผู้ถือ
พันธบัตรจะไม่สามารถยกเลิกคําเสนอแลกพันธบัตรดังกล่าวได้ ทัง้ นี ้ นับจากและภายหลังการยื่ นแบบคํ าเสนอแลก
พันธบัตรดังกล่าวแล้ ว ผู้ถือพันธบัตรจะไม่สามารถขาย โอน เปลี่ยนมือ ก่อภาระผูกพันใดๆ หรื อ จําหน่ายจ่ายโอน Source
Bonds ที่ตนเสนอแลกแลกได้ โดยผู้ออกพันธบัตร โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ หรื อธปท. ในฐานะนายทะเบียน
พันธบัตรจะไม่รับจดบันทึกทางทะเบียน หรื อกระทําการใด เพื่อให้ การขาย โอน เปลี่ยนมือ ก่อภาระผูกพัน หรื อ จําหน่าย
จ่ายโอน Source Bonds นันมี
้ ผลบังคับ ทังนี
้ ้ จนกว่าจะถึงวันส่งมอบพันธบัตร เว้ นแต่ จะเป็ นการโอนหรื อส่งมอบ Source
Bonds ดังกล่าวให้ กบั ผู้ออกพันธบัตร ตามที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกพันธบัตร อย่างไรก็ตาม หาก Source Bonds ที่
เสนอแลกนันไม่
้ ได้ รับการตอบรับจากผู้ออกพันธบัตร โดยเมื่อผู้ถือพันธบัตรและโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้
ถือพันธบัตรรายดังกล่าวได้ รับหนังสือแจ้ งการปฏิเสธตามขันตอนที
้
่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6 (การแจ้งผลการแลกพันธบัตร) ผู้ถือ
พันธบัตรรายดังกล่าวสามารถขาย โอน เปลี่ยนมือ ก่อภาระผูกพัน หรื อ จําหน่ายจ่ายโอนไปซึ่ง Source Bonds ตามรุ่ น
และจํานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรปฏิเสธการรับแลกได้ ภายหลังจากวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งการปฏิเสธการแลกพันธบัตรนันๆ
้
เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่ผ้ อู อกพันธบัตรยกเลิกคําชี ้ชวนเพื่อการเสนอแลกพันธบัตรโดยมิได้ ตอบรับคําเสนอแลกพันธบัตรใดๆแล้ ว ให้ ถือ
ว่าคําเสนอแลกพันธบัตรทังหมดที
้
่ได้ ยื่นไว้ เป็ นอันถูกยกเลิกเพิกถอนไปโดยอัตโนมัติ แต่หากผู้ออกพันธบัตรได้ ตอบรับ
คําเสนอแลกพันธบัตรใดๆ แล้ ว ให้ ถือว่าเฉพาะคําเสนอแลกพันธบัตรที่ไม่ได้ รับการตอบรับนันถู
้ กเพิกถอนไป
6.5

ดุลพินิจของผู้ออกพันธบัตร – การกําหนดและการประกาศอัตราผลตอบแทน

ผู้ออกพันธบัตรจะเป็ นผู้กําหนดและประกาศราคา Source Bonds แต่ละรุ่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดราคาสําหรับ
ธุรกรรมการแลกพันธบัตร และการคํานวณตามสูตรที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.1 (Destination Bonds ที จ่ ะได้รับตามคําเสนอแลก
พันธบัตร และเงิ นค่าส่วนต่างระหว่างราคา Source Bonds และ Destination Bonds) ข้ างต้ น ผ่านทางเว็บไซต์ของสบน.
ในเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันเริ่มระยะเวลายื่นคําเสนอแลกพันธบัตร
ผู้ออกพันธบัตรมีความประสงค์ที่จะตอบรับแลก Source Bonds ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเสนอแลก ในวงเงินรวมไม่เกิน 90,000
ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคําเสนอแลกพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรไม่ว่ารายใดๆ ได้ ถ้ าผู้
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ออกพันธบัตรตัดสินใจตอบรับคําเสนอแลกพันธบัตรที่ได้ ยื่นไว้ ตามคําชี ้ชวน ผู้ออกพันธบัตรจะเป็ นผู้กําหนดรายละเอียด
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้ ในวันจัดสรร


อัตราผลตอบแทน (Yield) สําหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่ นที่จะใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดราคา
สําหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยการนําอัตราผลตอบแทน (Yield) ดังกล่าวไปคํานวณตามสูตร
คํานวณที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกําหนดของคําชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกพันธบัตร"



"ราคา Destination Bonds" (ตามคํานิยามที่ระบุไว้ ในสูตรคํานวณ) ที่จะใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดราคา
สําหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยน Destination Bonds ในแต่ละรุ่น ตามสูตรคํานวณที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกําหนด
ของคําชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกพันธบัตร"



จํานวนหน่วยของ Source Bonds ทังหมดในแต่
้
ละรุ่น ที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกกับ Destination Bonds



จํานวนหน่วยของ Destination Bonds ทัง้ หมดในแต่ละรุ่ นที่จะออกเพื่อแลกกับ Source Bonds
ผู้ออกพันธบัตรตกลงรับแลก

ที่

ผู้ออกพันธบัตรมีสิทธิที่จะตกลงรับแลก Source Bonds (ไม่ว่ารุ่นใดๆ และไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามที่ผ้ ถู ือพันธบัตร
เสนอแลก) ของผู้ถือพันธบัตรรายที่เลือก อัตราผลตอบแทน (Yield) สําหรับ Destination Bonds ในแต่ละรุ่ น ในอัตราที่
เท่ากับหรื อตํ่ากว่า "อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลก" (ตามคําจํากัดความที่ระบุไว้ ในสูตร
คํานวณ) ที่ผ้ อู อกพันธบัตรได้ เลือกใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดราคาสําหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ตามที่
ระบุไว้ ในข้ างต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคํานวณเงินค่าส่วนต่างสุทธิตามสูตรคํานวณ ผู้ออกพันธบัตรจะใช้ "อัตรา
ผลตอบแทนของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลก" ซึง่ ผู้ออกพันธบัตรเป็ นผู้กําหนดเลือก ในอัตราเดียวกันสําหรับ
การคํานวณเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวข้ างต้ น สําหรับผู้ถือพันธบัตรทุกรายที่ได้ รับการตอบรับแลก Source Bonds ในรุ่น
เดียวกัน ไม่ว่าผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าวจะระบุเลือกอัตราผลตอบแทน (Yield) สําหรับ Destination Bonds ที่ต้องการ
แลกในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรของตนในอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราที่ผ้ อู อกพันธบัตรกําหนดเลือกดังกล่าวข้ างต้ น
6.6

การแจ้ งผลการแลกพันธบัตร

ในเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันจัดสรร ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ งผลการเสนอแลกพันธบัตรเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แก่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรทุกรายที่ได้ ยื่นแบบคําเสนอแลกพันธบัตรโดยผ่านทางผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยการ
แจ้ งดังกล่าวรวมถึงการแจ้ งมูลค่าเงินต้ นและจํานวนหน่วยของ Destination Bonds สําหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่น
ที่จะส่งมอบเพื่อแลกกับ Source Bonds ตามรุ่นและจํานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก และเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ อู อก
พันธบัตรหรื อผู้ถือพันธบัตร (ตามแต่กรณี) ต้ องชําระให้ แก่อีกฝ่ ายหนึ่ง (ถ้ ามี) ซึ่งคํานวณโดยใช้ สตู รคํานวณและวิธีการ
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.1 (Destination Bonds ที ่จะได้รับตามคํ าเสนอแลกพันธบัตรและเงิ นค่าส่วนต่างสุทธิ ) และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแจ้ งผลการจัดสรรดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในแบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร
สําหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินใจของผู้ออกพันธบัตรในการเลือกตอบรับการแลก Destination Bonds
และ Source Bonds ในแต่ละรุ่ นนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ อาทิเช่น อัตราดอกเบี ้ยและราคาตลาดของ Source
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Bonds และ Destination Bonds แต่ละรุ่น อายุคงเหลือและยอดคงค้ างของ Source Bonds และ Destination Bonds
และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรเป็ นผู้มีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวการตัดสินใจตอบปฏิเสธหรื อตอบตกลงรับ
แลก Source Bonds ตามที่เสนอแลกโดยผู้ถือพันธบัตรแต่ละราย กับ Destination Bonds ไม่ว่ารุ่นใดๆ ในจํานวนมาก
น้ อยเท่าใดก็ได้ โดยผู้ออกพันธบัตรจะเป็ นผู้เลือกรับแลก Source Bonds แต่ละรุ่นดังกล่าว กับ Destination Bonds ไม่ว่า
รุ่ นใดๆ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ ตามแต่ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะเห็นสมควร โดยที่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะไม่มีสิทธิเลือกว่าตน
ต้ องการแลก Source Bonds รุ่นใด กับ Destination Bonds รุ่นใดในจํานวนที่ตนต้ องการได้ กล่าวคือ ผู้ถือพันธบัตรจะมี
เพียงสิทธิ ในการระบุรุ่น จํานวน และอัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds แต่ละรุ่ นที่ตนต้ องการ เพื่อแลกกับ
้
่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะได้ รับ จะ
Source Bonds ไม่ว่ารุ่นใดๆ ที่ตนถืออยู่ ทังนี
้ ้ จํานวนหน่วยของ Destination Bonds ทังหมดที
ไม่เกินกว่าจํานวนหน่วยของ Source Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ สง่ ผลของการเสนอแลกพันธบัตรเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ แก่
ผู้ถือพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นแล้ ว ผู้ออกพันธบัตรจะไม่ยกเลิกหรื อเพิกถอนข้ อตกลงในการรับแลกพันธบัตรดังกล่าว
เว้ นแต่กรณีอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ คําเสนอแลกพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรราย
ใดๆ ที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงตอบรับแลกดังกล่าวข้ างต้ น จะมีผลผูกพันตามกฎหมายให้ ผ้ อู อกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร
จะต้ องดําเนินการแลกพันธบัตรตามขันตอนที
้
่ระบุไว้ ใน ข้ อ 7 (การส่งมอบ) และเพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างทัว่ ถึง ผู้ออก
พันธบัตรจะประกาศผลการทําธุรกรรมการแลกพันธบัตรเป็ นการทัว่ ไปผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการเสนอข่าวหรื อ
ผ่านทางเว็บไซต์ของสบน.ด้ วย
ภายในวันจัดสรร ผู้ออกพันธบัตร (โดยผ่านทางผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร) จะมีคําสัง่ ให้ โบรกเกอร์
หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรทุกรายที่ได้ ยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร เพื่อให้ (ก) โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษา
หลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการปฏิเสธการแลกพันธบัตร (ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน) สามารถดําเนินการใดๆ
เกี่ยวกับพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้ รับแลกได้ ตามปกติ และ (ข) โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับ
การตอบรับการแลกพันธบัตรแต่ละรายให้ ดําเนินการส่งมอบ Source Bonds ที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเข้ าฝากใน
บัญชีหลักทรัพย์ของธปท. ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในแบบคําสัง่ ให้ ดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แลกพันธบัตรในวันส่งมอบพันธบัตร ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับแต่ละรายต้ องจัดการให้ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บ
รักษาหลักทรัพย์ของตนปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของผู้ออกพันธบัตรในทุกกรณี
6.7

การไม่ ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์

ผู้ออกพันธบัตรเป็ นผู้มีสทิ ธิขาดแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิน หรื อตีความ หรื อตอบข้ อสงสัยหรื อข้ อซักถามใดๆ เกี่ยวกับการ
มีผลใช้ บงั คับ รู ปแบบ และสิทธิ ในการยื่นคําเสนอแลกพันธบัตร ตลอดจนระยะเวลาในการตอบรับ เพิกถอน หรื อแก้ ไข
คําเสนอแลกพันธบัตรใดๆ ทังนี
้ ้ การตัดสิน การตีความ หรื อการตอบข้ อสงสัยหรื อข้ อซักถามใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ นโดยผู้ออก
พันธบัตร ให้ ถือเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทุกประการ ผู้ออกพันธบัตรสงวนสิทธิในการปฏิเสธคําเสนอแลก
พันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรไม่ว่ารายใดๆ ที่ไม่เป็ นไปตามแบบหรื อขันตอนตามที
้
่กําหนดไว้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อ
ในกรณีที่ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ออกพันธบัตรเห็นว่าการตอบรับการแลกพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรรายใดๆ โดยผู้ออก
พันธบัตรนันอาจไม่
้
สามารถทําได้ ตามกฎหมาย นอกจากนัน้ ผู้ออกพันธบัตรยังมีสิทธิที่จะยกเว้ นหรื อผ่อนผันหลักเกณฑ์
หรื อเงื่อนไขใดๆ ตามคําชี ้ชวนหรื อที่เกี่ยวข้ องกับคําเสนอแลกพันธบัตรใดๆ ก็ได้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรและผู้จดั จําหน่ายและ
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จัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรไม่มีหน้ าที่ในการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรที่เสนอแลกพันธบัตรทราบถึงความบกพร่ องหรื อการ
ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อขันตอนใดๆ
้
เกี่ยวกับคําเสนอแลกพันธบัตร และจะไม่มีความรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรทราบถึงข้ อมูลใดๆ ดังกล่าว
7.

การส่ งมอบ

วันส่งมอบพันธบัตรตามคําชี ้ชวน คือ วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 โดยในวันส่งมอบพันธบัตร


หากผู้ออกพันธบัตรได้ ตอบรั บคํ าเสนอแลกพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรรายใดๆ แล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือ
พันธบัตรรายดังกล่าวตกลงส่งมอบ Source Bonds ตามรุ่นและจํานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก
โดยที่ไม่มีสิทธิ ยึดหน่วง ภาระติดพัน สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาระผูกพัน ประโยชน์ หรื อสิทธิ ของบุคคลที่สาม
และข้ อจํากัดใดๆ เหนือ Source Bonds ดังกล่าว ตามคําสัง่ ของผู้ออกพันธบัตรที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6 (การ
แจ้ งผลการแลกพันธบัตร) พร้ อมทังชํ
้ าระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรต้ องชําระให้ แก่ผ้ อู อก
พันธบัตร (ถ้ ามี) ตามที่คํานวณได้ จากสูตรคํานวณและวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ช้ วนเพื่อการแลก
พันธบัตรฉบับนี ้ โดยการโอนเงิ นไปยัง บัญ ชี เงิ นเพื่ อ การรั บ ชํ าระค่า ส่ว นต่า งสุท ธิ ในนามของผู้อ อก
พัน ธบัตร ทัง้ นี ้ ตามรายละเอียดและเงื่ อ นไขที่ ระบุไว้ ในหนัง สือ ชี ช้ วนเพื่ อการแลกพันธบัตรฉบับ นี ้
ภายในเวลา 10.00 น. ของวันส่งมอบพันธบัตร



เมื่อผู้ออกพันธบัตรได้ รับ Source Bonds ในบัญชีหลักทรัพย์ของธปท. และได้ รับโอนเงินค่าส่วนต่าง
สุทธิ (ถ้ ามี) ในบัญชีเงินเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิในนามของผู้ออกพันธบัตร อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนจากผู้ถือพันธบัตรซึ่งได้ รับการตอบรับแลกพันธบัตรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้แล้ ว ผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าวซึ่งได้ ยื่นแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชี
ซึง่ ระบุข้อมูลต่างๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตรอย่างครบถ้ วน
จะได้ รับ Destination Bonds และเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ อู อกพันธบัตรต้ องชําระให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตร
(ถ้ ามี) ตามที่คํานวณได้ จากสูตรคํานวณและวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับ
นี ้ เพื่อแลกกับ Source Bonds และเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรส่งมอบให้ แก่ผ้ อู อก
พันธบัตรตามจํานวนที่กําหนด โดยผู้ออกพันธบัตรจะดําเนินการฝาก Destination Bonds ดังกล่าว
ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรโดยการนําเข้ าในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรแต่ละ
ราย และจะชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวข้ างต้ น (ถ้ ามี) ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตร โดยการโอนเงินเข้ า
บัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบคําสัง่ แจ้ ง
บัญ ชี ภ ายในเวลา 15.00 น. ของวัน ส่ง มอบพัน ธบัตร ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ผ้ ูจัดจํ า หน่ า ยและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรไม่ได้ รับแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชีจากผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับแลกพันธบัตร ซึง่
ระบุข้อมูลต่างๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตรอย่างครบถ้ วน ผู้
ออกพันธบัตรโดยผ่านทางธปท. จะส่งมอบ Destination Bonds โดยการฝาก Destination Bonds เข้ า
ในบัญชีของโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรซึง่ เคยเป็ นบัญชีที่ใช้ รับฝาก Source
Bonds ที่ได้ รับการตอบรับก่อนหน้ านี ้ และสําหรับการชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตร (ถ้ า
มี) นัน้ ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องแจ้ งรายละเอียดของบัญชีของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่าง
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สุทธิให้ ธปท. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า เพื่อธปท.จะได้ ทําการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ อู อกพันธบัตรต้ อง
ชําระ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตรรายดังกล่าวตามขันตอนและวิ
้
ธีการตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อ
การแลกพันธบัตรต่อไป
การกําหนดจํานวน Destination Bonds ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะส่งมอบให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตร จํานวนเงินค่าส่วนต่างระหว่าง
ราคา Source Bonds และ Destination Bonds สําหรับการแลก Source Bonds และ Destination Bonds แต่ละคู่ และ
จํานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ตลอดจนการคํานวณหรื อการอ้ างอิงจํานวนหรื อมูลค่าใดๆ ตามสูตรคํานวณที่ระบุไว้ ในคําชี ้
ชวนนัน้ ให้ ถือเป็ นที่ยตุ ิและผูกพันผู้ถือพันธบัตร เว้ นแต่ ในกรณีมีความผิดพลาดโดยชัดแจ้ ง
8.

ตลาดรองของ Source Bonds

ผู้ออกพันธบัตรจะยกเลิก Source Bonds ทังหมดที
้
่ได้ รับแลกมา โดยผ่านทาง ธปท. ซึ่งการยกเลิก Source Bonds
้
ทังนี
้ ้ Source Bonds ที่
ดังกล่าวจะส่งผลทําให้ มลู ค่ารวมของ Source Bonds ที่อาจทําการซื ้อขายได้ ในตลาดรองนันลดลง
ผู้ ออกพั น ธบั ต รไม่ ไ ด้ รั บ แลกหรื อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก นํ า มาเสนอแลกตามคํ า ชี ช้ วนนี ้ จะยั ง คงถื อ เป็ นพั น ธบั ต รที่ ยั ง มี ห นี ้
คงค้ างอยูแ่ ละมิได้ ถกู ยกเลิก
9.

เรื่ องอื่นๆ

ภายหลังจากที่ธุรกรรมการแลกพันธบัตรเสร็ จสิ ้นลงแล้ วหรื อถูกยกเลิกไป ผู้ออกพันธบัตรจะยังคงมีสิทธิในการเสนอแลก
หรื อซื ้อคืน Source Bonds อื่นๆ หรื อออกพันธบัตรหรื อหลักทรัพย์ใดๆ ใหม่ หรื อเสนอชี ้ชวนให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรใดๆ ยื่นคํา
เสนอแลกหรื อขายคืน Source Bonds หรื อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ก็ได้ ซึ่งในแต่ละกรณีดงั กล่าว ข้ อเสนอของผู้ออก
พันธบัตรอาจมีข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ดีกว่าหรื อด้ อยกว่าข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในคําชี ้ชวนนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ การทําคําเสนอแลก
้ ตราดอกเบี ้ยในตลาดขณะนัน้
พันธบัตรใหม่และการทําคําชี ้ชวนใหม่ใดๆ ดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ รวมทังอั
และมูลค่าเงินต้ นของ Source Bonds ที่เสนอแลกตามความในคําชี ้ชวนที่ออกใหม่ดงั กล่าว
10.

การอนุญาตตามกฎหมาย

ผู้ออกพันธบัตรจะออก Destination Bonds ตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในประกาศกระทรวงการคลังที่
เกี่ยวข้ อง โดยการออก Destination Bonds ภายใต้ ธุรกรรมการแลกพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในคําชี ้ชวนนี ้เป็ นไปตาม
แผนการบริ หารหนี ้สาธารณะ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อการบริ หารหนี ้ของประเทศซึ่งได้ รับการอนุมตั ิและ
เห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้ มีมติอนุมตั ิการปรับปรุงแผนการ
บริ หารหนี ้สาธารณะ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
11.

เบ็ดเตล็ด

หนังสือ ข้ อมูล คําบอกกล่าว การสื่อสาร หรื อข้ อมูลอย่างอื่นใด ตามที่กําหนดให้ ต้องส่งหรื อแจ้ งตามคําชี ้ชวนหรื อตามที่
ระบุไว้ หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ จะมีผลผูกพันผู้สง่ และ/หรื อ ผู้รับ ถ้ าการส่งมอบหรื อการสื่อสารดังกล่าว
ได้ ทําผ่านทางโทรสาร (FAX) หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) เว้ นแต่จะมีการระบุให้ สง่ เอกสารหรื อแจ้ งข้ อมูลโดยวิธี
อื่นตามที่ระบุไว้ ในคําชี ้ชวนหรื อหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ โดยข้ อมูล เอกสารหรื อการสื่อสารใดๆ ที่สง่ มอบ
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หรื อ แจ้ ง ให้ ท ราบดัง กล่า วจะต้ อ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ระบุไ ว้ ใ นหนัง สือ ชี ช้ วนเพื่ อ การแลกพัน ธบัต ร
ฉบับนี ้
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ส่ วนที่ 6
ข้ อกําหนดของ Destination Bonds
Destination Bonds รุ่ น LB226A
ชื่อพันธบัตร (Name)

พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB226A

ผู้ออกพันธบัตร (Issuer)

กระทรวงการคลัง

สัญลักษณ์ ของตราสารหนี ้
(ThaiBMA Symbol)

LB226A

รหัสหลักทรั พย์ สากล
(ISIN)

TH0623032602

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
(Nominal Value Per Unit)

1,000 บาท

สกุลเงิน
(Currency Denomination)

บาท

อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate)

ร้ อยละ 1.875 ต่อปี

อายุของพันธบัตร (Tenor)

5.93 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกพันธบัตร รุ่น LB226Aครัง้ แรก

วันที่ออกพันธบัตร (Issue Date)

15 กรกฎาคม 2559

วันครบกําหนดไถ่ ถอน
(Maturity Date)

17 มิถนุ ายน 2565

สถานะของพันธบัตร (Status)

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

การชําระคืนเงินต้ น
(Principal Payment)

ชําระครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกําหนดไถ่ถอนพันธบัตร ไม่
ตรงกับวันทําการ ก็ให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป

การชําระดอกเบีย้
(Interest Payment)

เริ่ มคํานวณดอกเบี ้ยจากวันที่ 17 มิถนุ ายน 2560 จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
ครบกํ าหนดไถ่ถอนพันธบัตร การคํานวณดอกเบีย้ ใช้ หลักเกณฑ์หนึ่งปี มี
365 วัน โดยนับตามจํานวนวันที่เกิดขึน้ จริ ง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ ปัดทิ ้ง
ชําระดอกเบี ้ยงวดแรกวันที่ 17 ธันวาคม 2560 โดยตลอดเวลาที่พนั ธบัตรยัง
มีอายุอยู่ ให้ แบ่งชําระดอกเบี ้ยปี ละ 2 งวดคือวันที่ 17 มิถนุ ายน และ17

501951-4-264-v0.20

- 38 -

20-40653245

ธันวาคมของทุกปี สําหรับดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจะชําระพร้ อมกับเงินต้ นของ
พันธบัตรในวันไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยไม่ตรงกับ
วันทําการ ก็ให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป
วิธีการชําระต้ นเงินและดอกเบีย้
(Principal and Interest Payment
Methods)

การชําระดอกเบี ้ยและต้ นเงินจะกระทําโดยธปท. ณ วันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี ้ยและวันครบกําหนดไถ่ถอนพันธบัตร (ตามแต่กรณี) ด้ วยวิธีการโอน
เงินผ่านทางธนาคาร (wire transfer) หากวันครบกําหนดชําระเงินดังกล่าว
ไม่ตรงกับวันทําการให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป

วันทําการ
(Business Day)

วันที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุดธปท.

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
พันธบัตร
(Closure of Bond Register)

นายทะเบี ย นพั น ธบั ต รจะทํ า การปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ พั น ธบั ต รเป็ น
ระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้ าก่อนวันกําหนดชําระดอกเบี ้ย หรื อ วันครบ
กําหนดไถ่ถอนพันธบัตร (แล้ วแต่กรณี)

การโอนกรรมสิทธิ์หรื อการใช้
พันธบัตรเป็ นหลักประกัน
(Transfer and Collateral)

พันธบัตรนี ส้ ามารถโอนหรื อใช้ เป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ ให้ ถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง และ/หรื อ พิธีปฏิบตั ิของธปท. หรื อ TSD (แล้ วแต่กรณี)

การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด
(Early Redemption)

ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้

นายทะเบียนพันธบัตร และ
ตัวแทนการจ่ ายเงินพันธบัตร
(Registrar and Paying Agent)

ธปท.

การขึน้ ทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(Registration with ThaiBMA)

พัน ธบัต รได้ รั บ การขึ น้ ทะเบี ย นกับ สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย เพื่ อ
ประโยชน์ในการอ้ างอิงราคา

ตลาดรองของพันธบัตร
(Secondary Market)

ผู้ลงทุนสามารถซื อ้ ขายพันธบัตรได้ ที่ธ นาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทหลักทรั พ ย์
หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ใน
กรณี ที่ มี ค วามต้ อ งการซื อ้ ขายพัน ธบัต รผ่า นตลาดตราสารหนี ห้ รื อ ผู้ที่ มี
ใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

กฎหมายที่ใช้ บังคับ
(Governing Law)

กฎหมายไทย

501951-4-264-v0.20

- 39 -

20-40653245

Destination Bonds รุ่ น LB25DA
ชื่อพันธบัตร (Name)

พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB25DA

ผู้ออกพันธบัตร (Issuer)

กระทรวงการคลัง

สัญลักษณ์ ของตราสารหนี ้
(ThaiBMA Symbol)

LB25DA

รหัสหลักทรั พย์ สากล
(ISIN)

TH0623035C07

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
(Nominal Value Per Unit)

1,000 บาท

สกุลเงิน
(Currency Denomination)

บาท

อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate)

ร้ อยละ 3.85 ต่อปี

อายุของพันธบัตร (Tenor)

15.05 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกพันธบัตร รุ่น LB25DAครัง้ แรก

วันที่ออกพันธบัตร (Issue Date)

26 พฤศจิกายน 2553

วันครบกําหนดไถ่ ถอน
(Maturity Date)

12 ธันวาคม 2568

สถานะของพันธบัตร (Status)

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

การชําระคืนเงินต้ น
(Principal Payment)

ชําระครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกําหนดไถ่ถอนพันธบัตร ไม่
ตรงกับวันทําการ ก็ให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป

การชําระดอกเบีย้
(Interest Payment)

เริ่ มคํานวณดอกเบี ้ยจากวันที่ 12 มิถนุ ายน 2560 จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
ครบกํ าหนดไถ่ถอนพันธบัตร การคํานวณดอกเบีย้ ใช้ หลักเกณฑ์หนึ่งปี มี
365 วัน โดยนับตามจํานวนวันที่เกิดขึน้ จริ ง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ ปัดทิ ้ง
ชําระดอกเบี ้ยงวดแรกวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยตลอดเวลาที่พนั ธบัตรยัง
มีอายุอยู่ ให้ แบ่งชําระดอกเบี ย้ ปี ละ 2 งวดคือวันที่ 12 มิถุนายน และ12
ธันวาคม ของทุกปี สําหรับดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจะชําระพร้ อมกับเงินต้ นของ
พันธบัตรในวันไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยไม่ตรงกับ
วันทําการ ก็ให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป
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วิธีการชําระต้ นเงินและดอกเบีย้
(Principal and Interest Payment
Methods)

การชําระดอกเบี ้ยและต้ นเงินจะกระทําโดยธปท. ณ วันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี ้ยและวันครบกําหนดไถ่ถอนพันธบัตร (ตามแต่กรณี) ด้ วยวิธีการโอน
เงินผ่านทางธนาคาร (wire transfer) หากวันครบกําหนดชําระเงินดังกล่าว
ไม่ตรงกับวันทําการให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป

วันทําการ
(Business Day)

วันที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุดธปท.

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
พันธบัตร
(Closure of Bond Register)

นายทะเบี ย นพั น ธบั ต รจะทํ า การปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ พั น ธบั ต รเป็ น
ระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้ าก่อนวันกําหนดชําระดอกเบี ้ย หรื อ วันครบ
กําหนดไถ่ถอนพันธบัตร (แล้ วแต่กรณี)

การโอนกรรมสิทธิ์หรื อการใช้
พันธบัตรเป็ นหลักประกัน
(Transfer and Collateral)

พันธบัตรนี ส้ ามารถโอนหรื อใช้ เป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ ให้ ถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง และ/หรื อ พิธีปฏิบตั ิของธปท. หรื อ TSD (แล้ วแต่กรณี)

การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด
(Early Redemption)

ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้

นายทะเบียนพันธบัตร และ
ตัวแทนการจ่ ายเงินพันธบัตร
(Registrar and Paying Agent)

ธปท.

การขึน้ ทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(Registration with ThaiBMA)

พัน ธบัต รได้ รั บ การขึ น้ ทะเบี ย นกับ สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย เพื่ อ
ประโยชน์ในการอ้ างอิงราคา

ตลาดรองของพันธบัตร
(Secondary Market)

ผู้ลงทุนสามารถซื อ้ ขายพันธบัตรได้ ที่ธ นาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทหลักทรั พ ย์
หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ใน
กรณี ที่ มี ค วามต้ อ งการซื อ้ ขายพัน ธบัต รผ่า นตลาดตราสารหนี ห้ รื อ ผู้ที่ มี
ใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

กฎหมายที่ใช้ บังคับ
(Governing Law)

กฎหมายไทย
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Destination Bonds รุ่ น LB316A
ชื่อพันธบัตร (Name)

พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB316A

ผู้ออกพันธบัตร (Issuer)

กระทรวงการคลัง

สัญลักษณ์ ของตราสารหนี ้
(ThaiBMA Symbol)

LB316A

รหัสหลักทรั พย์ สากล
(ISIN)

TH0623A3B608

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
(Nominal Value Per Unit)

1,000 บาท

สกุลเงิน
(Currency Denomination)

บาท

อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate)

ร้ อยละ 3.65 ต่อปี

อายุของพันธบัตร (Tenor)

20.62 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกพันธบัตร รุ่น LB316Aครัง้ แรก

วันที่ออกพันธบัตร (Issue Date)

12 พฤศจิกายน 2553

วันครบกําหนดไถ่ ถอน
(Maturity Date)

20 มิถนุ ายน 2574

สถานะของพันธบัตร (Status)

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

การชําระคืนเงินต้ น
(Principal Payment)

ชําระครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกําหนดไถ่ถอนพันธบัตร ไม่
ตรงกับวันทําการ ก็ให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป

การชําระดอกเบีย้
(Interest Payment)

เริ่ มคํานวณดอกเบี ้ยจากวันที่ 20 มิถนุ ายน 2560 จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
ครบกํ าหนดไถ่ถอนพันธบัตร การคํานวณดอกเบีย้ ใช้ หลักเกณฑ์หนึ่งปี มี
365 วัน โดยนับตามจํานวนวันที่เกิดขึน้ จริ ง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ ปัดทิ ้ง
ชําระดอกเบี ้ยงวดแรกวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยตลอดเวลาที่พนั ธบัตรยัง
มีอายุอยู่ ให้ แบ่งชําระดอกเบี ้ยปี ละ 2 งวดคือวันที่ 20 มิถุนายน และ 20
ธันวาคม ของทุกปี สําหรับดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจะชําระพร้ อมกับเงินต้ นของ
พันธบัตรในวันไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยไม่ตรงกับ
วันทําการ ก็ให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป
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วิธีการชําระต้ นเงินและดอกเบีย้
(Principal and Interest Payment
Methods)

การชําระดอกเบี ้ยและต้ นเงินจะกระทําโดยธปท. ณ วันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี ้ยและวันครบกําหนดไถ่ถอนพันธบัตร (ตามแต่กรณี) ด้ วยวิธีการโอน
เงินผ่านทางธนาคาร (wire transfer) หากวันครบกําหนดชําระเงินดังกล่าว
ไม่ตรงกับวันทําการให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป

วันทําการ
(Business Day)

วันที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุดธปท.

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
พันธบัตร
(Closure of Bond Register)

นายทะเบี ย นพั น ธบั ต รจะทํ า การปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ พั น ธบั ต รเป็ น
ระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้ าก่อนวันกําหนดชําระดอกเบี ้ย หรื อ วันครบ
กําหนดไถ่ถอนพันธบัตร (แล้ วแต่กรณี)

การโอนกรรมสิทธิ์หรื อการใช้
พันธบัตรเป็ นหลักประกัน
(Transfer and Collateral)

พันธบัตรนี ส้ ามารถโอนหรื อใช้ เป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ ให้ ถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง และ/หรื อ พิธีปฏิบตั ิของธปท. หรื อ TSD (แล้ วแต่กรณี)

การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด
(Early Redemption)

ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้

นายทะเบียนพันธบัตร และ
ตัวแทนการจ่ ายเงินพันธบัตร
(Registrar and Paying Agent)

ธปท.

การขึน้ ทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(Registration with ThaiBMA)

พัน ธบัต รได้ รั บ การขึ น้ ทะเบี ย นกับ สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย เพื่ อ
ประโยชน์ในการอ้ างอิงราคา

ตลาดรองของพันธบัตร
(Secondary Market)

ผู้ลงทุนสามารถซื อ้ ขายพันธบัตรได้ ที่ธ นาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทหลักทรั พ ย์
หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ใน
กรณี ที่ มี ค วามต้ อ งการซื อ้ ขายพัน ธบัต รผ่า นตลาดตราสารหนี ห้ รื อ ผู้ที่ มี
ใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

กฎหมายที่ใช้ บังคับ
(Governing Law)

กฎหมายไทย
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Destination Bonds รุ่ น LB466A
ชื่อพันธบัตร (Name)

พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB466A

ผู้ออกพันธบัตร (Issuer)

กระทรวงการคลัง

สัญลักษณ์ ของตราสารหนี ้
(ThaiBMA Symbol)

LB466A

รหัสหลักทรั พย์ สากล
(ISIN)

TH062303Q605

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
(Nominal Value Per Unit)

1,000 บาท

สกุลเงิน
(Currency Denomination)

บาท

อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate)

ร้ อยละ 2.875 ต่อปี

อายุของพันธบัตร (Tenor)

29.96 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกพันธบัตร รุ่น LB466Aครัง้ แรก

วันที่ออกพันธบัตร (Issue Date)

8 กรกฎาคม 2559

วันครบกําหนดไถ่ ถอน
(Maturity Date)

17 มิถนุ ายน 2589

สถานะของพันธบัตร (Status)

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

การชําระคืนเงินต้ น
(Principal Payment)

ชําระครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกําหนดไถ่ถอนพันธบัตร ไม่
ตรงกับวันทําการ ก็ให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป

การชําระดอกเบีย้
(Interest Payment)

เริ่ มคํานวณดอกเบี ้ยจากวันที่ 17 มิถนุ ายน 2560 จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
ครบกํ าหนดไถ่ถอนพันธบัตร การคํานวณดอกเบีย้ ใช้ หลักเกณฑ์หนึ่งปี มี
365 วัน โดยนับตามจํานวนวันที่เกิดขึน้ จริ ง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ ปัดทิ ้ง
ชําระดอกเบี ้ยงวดแรกวันที่ 17 ธันวาคม 2560 โดยตลอดเวลาที่พนั ธบัตรยัง
มีอายุอยู่ ให้ แบ่งชําระดอกเบี ย้ ปี ละ 2 งวดคือวันที่ 17 มิถุนายน และ17
ธันวาคม ของทุกปี สําหรับดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจะชําระพร้ อมกับเงินต้ นของ
พันธบัตรในวันไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยไม่ตรงกับ
วันทําการ ก็ให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป
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วิธีการชําระต้ นเงินและดอกเบีย้
(Principal and Interest Payment
Methods)

การชําระดอกเบี ้ยและต้ นเงินจะกระทําโดยธปท. ณ วันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี ย้ และต้ นเงิน (ตามแต่กรณี ) ด้ วยวิธีการโอนเงิ นผ่านทางธนาคาร
(wire transfer) หากวันครบกําหนดชําระเงินดังกล่าวไม่ตรงกับวันทําการให้
เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป

วันทําการ
(Business Day)

วันที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุดธปท.

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
พันธบัตร
(Closure of Bond Register)

นายทะเบี ย นพั น ธบั ต รจะทํ า การปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ พั น ธบั ต รเป็ น
ระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้ าก่อนวันกําหนดชําระดอกเบี ้ย และ/หรื อเงิน
ต้ น (หรื อวันครบกําหนดไถ่ถอนพันธบัตร) (แล้ วแต่กรณี)

การโอนกรรมสิทธิ์หรื อการใช้
พันธบัตรเป็ นหลักประกัน
(Transfer and Collateral)

พันธบัตรนี ส้ ามารถโอนหรื อใช้ เป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ ให้ ถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง และ/หรื อ พิธีปฏิบตั ิของธปท. หรื อ TSD (แล้ วแต่กรณี)

การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด
(Early Redemption)

ไม่ระบุ

นายทะเบียนพันธบัตร และ
ตัวแทนการจ่ ายเงินพันธบัตร
(Registrar and Paying Agent)

ธปท.

การขึน้ ทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(Registration with ThaiBMA)

พัน ธบัต รได้ รั บ การขึ น้ ทะเบี ย นกับ สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย เพื่ อ
ประโยชน์ในการอ้ างอิงราคา

ตลาดรองของพันธบัตร
(Secondary Market)

ผู้ลงทุนสามารถซื อ้ ขายพันธบัตรได้ ที่ธ นาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทหลักทรั พ ย์
หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ใน
กรณี ที่ มี ค วามต้ อ งการซื อ้ ขายพัน ธบัต รผ่า นตลาดตราสารหนี ห้ รื อ ผู้ที่ มี
ใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

กฎหมายที่ใช้ บังคับ
(Governing Law)

กฎหมายไทย
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Destination Bonds รุ่ น LB666A
ชื่อพันธบัตร (Name)

พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB666A

ผู้ออกพันธบัตร (Issuer)

กระทรวงการคลัง

สัญลักษณ์ ของตราสารหนี ้
(ThaiBMA Symbol)

LB666A

รหัสหลักทรั พย์ สากล
(ISIN)

TH0623A3G607

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
(Nominal Value Per Unit)

1,000 บาท

สกุลเงิน
(Currency Denomination)

บาท

อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate)

ร้ อยละ 4 ต่อปี

อายุของพันธบัตร (Tenor)

50.59 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกพันธบัตร รุ่น LB666Aครัง้ แรก

วันที่ออกพันธบัตร (Issue Date)

27 พฤศจิกายน 2558

วันครบกําหนดไถ่ ถอน
(Maturity Date)

17 มิถนุ ายน 2609

สถานะของพันธบัตร (Status)

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

การชําระคืนเงินต้ น
(Principal Payment)

ชําระครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกําหนดไถ่ถอนพันธบัตร ไม่
ตรงกับวันทําการ ก็ให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป

การชําระดอกเบีย้
(Interest Payment)

เริ่ มคํานวณดอกเบี ้ยจากวันที่ 17 มิถนุ ายน 2560 จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
ครบกํ าหนดไถ่ถอนพันธบัตร การคํานวณดอกเบีย้ ใช้ หลักเกณฑ์หนึ่งปี มี
365 วัน โดยนับตามจํานวนวันที่เกิดขึน้ จริ ง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ ปัดทิ ้ง
ชําระดอกเบี ้ยงวดแรกวันที่ 17 ธันวาคม 2560 โดยตลอดเวลาที่พนั ธบัตรยัง
มีอายุอยู่ ให้ แบ่งชําระดอกเบี ย้ ปี ละ 2 งวดคือวันที่ 17 มิถุนายน และ17
ธันวาคม ของทุกปี สําหรับดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจะชําระพร้ อมกับเงินต้ นของ
พันธบัตรในวันไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยไม่ตรงกับ
วันทําการ ก็ให้ เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป
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วิธีการชําระต้ นเงินและดอกเบีย้
(Principal and Interest Payment
Methods)

การชําระดอกเบี ้ยและต้ นเงินจะกระทําโดยธปท. ณ วันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี ย้ และต้ นเงิน (ตามแต่กรณี ) ด้ วยวิธีการโอนเงิ นผ่านทางธนาคาร
(wire transfer) หากวันครบกําหนดชําระเงินดังกล่าวไม่ตรงกับวันทําการให้
เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป

วันทําการ
(Business Day)

วันที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุดธปท.

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
พันธบัตร
(Closure of Bond Register)

นายทะเบี ย นพั น ธบั ต รจะทํ า การปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ พั น ธบั ต รเป็ น
ระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้ าก่อนวันกําหนดชําระดอกเบี ้ย และ/หรื อ
เงินต้ น (หรื อวันครบกําหนดไถ่ถอนพันธบัตร) (แล้ วแต่กรณี)

การโอนกรรมสิทธิ์หรื อการใช้
พันธบัตรเป็ นหลักประกัน
(Transfer and Collateral)

พันธบัตรนี ส้ ามารถโอนหรื อใช้ เป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ ให้ ถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง และ/หรื อ พิธีปฏิบตั ิของธปท. หรื อ TSD (แล้ วแต่กรณี)

การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด
(Early Redemption)

ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้

นายทะเบียนพันธบัตร และ
ตัวแทนการจ่ ายเงินพันธบัตร
(Registrar and Paying Agent)

ธปท.

การขึน้ ทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(Registration with ThaiBMA)

พัน ธบัต รได้ รั บ การขึ น้ ทะเบี ย นกับ สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย เพื่ อ
ประโยชน์ในการอ้ างอิงราคา

ตลาดรองของพันธบัตร
(Secondary Market)

ผู้ลงทุนสามารถซื อ้ ขายพันธบัตรได้ ที่ธ นาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทหลักทรั พ ย์
หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ใน
กรณี ที่ มี ค วามต้ อ งการซื อ้ ขายพัน ธบัต รผ่า นตลาดตราสารหนี ห้ รื อ ผู้ที่ มี
ใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

กฎหมายที่ใช้ บังคับ
(Governing Law)

กฎหมายไทย
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ส่ วนที่ 7
การสิน้ สุดธุรกรรมการแลกพันธบัตรและการส่ งมอบพันธบัตร
ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (TSD)
การส่งมอบ Source Bonds และรับมอบ Destination Bonds จะกระทําผ่านระบบส่งมอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Book-Entry) สําหรับการซื ้อขายแลกเปลี่ยนตราสารหนี ้ซึง่ บริ หารจัดการโดย TSD ("ระบบรั บฝากหลักทรั พย์ ") ทังนี
้ ้ TSD
้ ้นตามกฎหมายไทยโดยมีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใน TSD ทังหมด
้
ผู้ถือพันธบัตรสามารถ
เป็ นบริ ษัทย่อยที่จดั ตังขึ
ศึกษาและตรวจสอบข้ อมูลของ TSD และระบบรับฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ นเพิ่มเติมได้ ที่ www.tsd.co.th
การชําระเงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิผ่านทางระบบ BAHTNET
การชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ตามที่คํานวณได้ ตามสูตรคํานวณเพื่อการทําธุรกรรมการแลกพันธบัตร จะต้ องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกพันธบัตรเป็ นฝ่ ายที่
จะต้ องชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตร การชําระเงินดังกล่าวจะกระทําโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ
BAHTNET ที่บริ หารจัดการโดย ธปท. เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ระบบ BAHTNET เป็ นระบบการโอนเงินหรื อรับการโอนเงินมูลค่าสูง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภายใน ธปท. หรื อนิติบุคคลที่มีหน่วยงาน
เฉพาะจัดตังขึ
้ ้นที่มีบญ
ั ชีเงินฝากกับ ธปท. ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการบริ การบาทเนต พ.ศ. 2549 ลง
วัน ที่ 12 เมษายน 2549 (รวมทัง้ ที่ มี การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม) ผู้ถือ พัน ธบัต รสามารถศึก ษาและตรวจสอบข้ อ มูล ของระบบ
BAHTNET ดังกล่าวข้ างต้ นเพิ่มเติมได้ ที่ www.bot.or.th
การสิน้ สุดธุรกรรมการแลกพันธบัตรและการส่ งมอบพันธบัตรภายใต้ ระบบรั บฝากหลักทรั พย์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น Destination Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ อู อกพันธบัตรออกเพื่อการแลกกับ Source Bonds จะอยู่ในรูปแบบ
ไร้ ใบพันธบัตร (Scripless) ซึ่ง TSD จะถูกระบุชื่อเป็ นผู้ถือพันธบัตรทางทะเบียน เพื่อประโยชน์ ของเจ้ าของบัญชี ที่ถือ
Destination Bonds ในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตรที่เปิ ดไว้ กบั TSD ("ผู้ฝาก") โดยการส่งมอบและการโอน
Destination Bonds ของผู้ฝากจะต้ องกระทําผ่านทางบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book-Entry) ที่ลงบันทึกกับ TSD
เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่มีการส่งมอบ Destination Bonds ตามธุรกรรมการแลกพันธบัตรแล้ ว ผู้ถือ
Destination Bonds สามารถขอถอน Destination Bonds ของตนไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
ออกจากบัญชีในระบบรับ
ฝากหลักทรัพย์ โดย Destination Bonds ที่ขอถอนจากบัญชี ดงั กล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี หลักทรัพย์ และผู้ถือ
Destination Bonds นัน้ จะได้ รับใบพันธบัตรสําหรับ Destination Bonds ของผู้ถือพันธบัตรที่ถอนออกจากบัญชี
หลักทรัพย์นนแทน
ั้
ทัง้ นี ้ เพื่อมิให้ มีข้อสงสัย ภายหลังจากวันที่ออก Destination Bonds แล้ ว การโอน Destination Bonds ไม่ ว่าใน
รู ป แบบไร้ ใบพั น ธบั ต ร (Scripless) ระหว่ า งบั ญ ชี ห ลั ก ทรั พ ย์ ข องผู้ ฝ าก หรื อ การโอนโดยวิธี ก ารส่ ง มอบใบ
พันธบัตรจริง จะต้ องโอน Destination Bonds เป็ นจํานวนเต็มหน่ วย ซึ่งมีมูลค่ าต้ นเงินที่ตราไว้ หน่ วยละ 1,000
บาท หรื อจํานวนทวีคูณของหน่ วยดังกล่ าวเท่ านัน้
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ส่ วนที่ 8
ภาษีอากรไทย
ข้ อมูลในส่วนนี ้เป็ นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาระทางภาษี ตามกฎหมายไทย สําหรับการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลโดยทัว่ ไป
(ซึ่งรวมถึง Destination Bonds ด้ วย) (ต่อไปในส่วนนี ้เรี ยกว่า "พันธบัตร") โดยบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล และข้ อมูล
สรุปภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ โดยมิได้
มีวัตถุประสงค์ ให้ มีรายละเอียดครอบคลุมถึงทุกๆ ประเด็นในทางภาษี ที่อาจเกี่ยวข้ องกับการลงทุนในพันธบัตร หรื อที่
้ ้ ข้ อมูลและสรุ ปภาระภาษี ต่างๆ ในส่วนนี ้จัดทําขึ ้นโดยอ้ างอิงจาก
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกพันธบัตรแต่อย่างใด ทังนี
กฎหมายภาษี ของประเทศไทย หนังสือตอบข้ อหารื อและการตีความกฎหมายภาษี โดยกรมสรรพากร ซึ่งใช้ บงั คับอยู่ ณ
วันที่มีการจัดทําเอกสารฉบับนี ้ ดังนัน้ ข้ อมูลที่ได้ ให้ ไว้ ในส่วนนี ้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง
อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารื อกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษี ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการลงทุนในพันธบัตร
และธุรกรรมการแลกพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) ผล
ทางกฎหมายภาษี ของประเทศไทย หรื อกฎหมายภาษี ของประเทศที่ผ้ ทู ี่ประสงค์จะลงทุนมีแหล่งที่อยู่ รวมทังสนธิ
้ สญ
ั ญา
ทางภาษี ระหว่างประเทศไทยและประเทศของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนด้ วย
ภายใต้ กฎหมายไทย ภาระภาษี ของผู้ลงทุนและอัตราภาษี ที่เกี่ยวข้ อง จะขึ ้นอยู่กับประเภทของเงินได้ พึงประเมินที่ได้ รับ
และสถานภาพทางภาษี ของผู้ลงทุน เป็ นต้ นว่า ผู้ลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็ นนิติบุคคลที่ต้องเสีย
ภาษี เงินได้ หรื อไม่ ผู้ลงทุนเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรื อถือว่าเป็ นผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศไทยหรื อไม่ หรื อผู้ลงทุน
เป็ นผู้มีถิ่นที่อยูอ่ ยูใ่ นประเทศที่ได้ ลงนามในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยภาษี ซ้อนกับประเทศไทยหรื อไม่
1.

ภาระภาษีท่ เี กี่ยวข้ องกับการลงทุนในพันธบัตรรั ฐบาลโดยทั่วไป

1)

ภาษีเงินได้
(ก)

กรณีที่ผ้ ลู งทุนเป็ นผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
1.

กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
(1)

ดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยซึง่ ผู้ลงทุน ได้ รับจากการลงทุนในพันธบัตร จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนพันธบัตรระหว่างเอกชน
ผลประโยชน์ ที่ได้ จากการโอนพันธบัตร เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่
ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

อย่างไรก็ตาม ผู้มีเงินได้ มีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษี ในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
ตาม (1) หรื อ (2) ข้ างต้ น โดยไม่ต้องนําดอกเบี ้ย หรื อผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการโอน
พันธบัตร (แล้ วแต่กรณี ) ไปรวมกับเงินได้ อื่นเพื่อคํานวณภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา หรื อนํา
ดอกเบี ้ย หรื อผลประโยชน์ จากการโอนพันธบัตรดังกล่าว ไปรวมกับเงินได้ อื่นเพื่อคํานวณ
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ภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา แล้ วนําภาษี ที่ตนได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ายแล้ วตามอัตราข้ างต้ น มาเป็ น
เครดิตในการคํานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาก็ได้
2.

กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
ในกรณี ที่ ผ้ ูล งทุน มี ลัก ษณะเป็ นนิ ติ บุค คลใดๆ ตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นมาตรา 39 แห่ ง ประมวล
รัษฎากร ซึ่งได้ แก่นิติบุคคลประเภทบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายไทย หรื อบริ ษัทห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ (แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย) หรื อมูลนิธิ หรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึง่
มีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดให้ เป็ นองค์การ
หรื อสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า
"นิตบิ ุคคลตามมาตรา 39") ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี ดังต่อไปนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนซึ่งเป็ นนิติบคุ คลตามมาตรา 39 ซึ่งรวมถึง ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน
บริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ (ยกเว้ นผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิหรื อ
สมาคมซึง่ มีลกั ษณะตามที่ระบุไว้ ในวรรคสองข้ างล่างนี ้)ได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 (หนึ่ง) และต้ องนําดอกเบี ้ยไปรวมคํานวณเป็ นรายได้ ตาม
เกณฑ์สิทธิ ที่จะได้ รับ เพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคล โดยสามารถนําภาษี หกั ณ ที่
จ่ายข้ างต้ น มาเป็ นเครดิตในการคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คลได้
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนประเภทมูลนิธิหรื อสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรื อสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใน
อัตราร้ อยละ 10 (สิบ)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนพันธบัตรระหว่างเอกชน
ผลประโยชน์จากการโอนพันธบัตรเฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุน ที่
ผู้ลงทุนซึง่ เป็ นนิติบคุ คลตามมาตรา 39 ได้ รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไรก็
ตาม ผู้ลงทุนจะต้ องนําผลประโยชน์จากการโอนพันธบัตรเฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ น
เงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้ อื่นของผู้ลงทุน เพื่อคํานวณภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล

(ข)

กรณีที่ผ้ ลู งทุนเป็ นผู้ไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
1.

กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรื อไม่นนั ้ กฎหมายไทย
ไม่คํานึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุนแต่อย่างใด แต่จะใช้ หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนอยู่ในประเทศ
ไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรื อหลายคราวรวมกัน ตังแต่
้ 180 (หนึ่งร้ อยแปดสิบ) วันขึ ้น
ไปในปี ภาษี เดียวกันให้ ถือว่าเป็ นผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
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บุคคลธรรมดาซึ่งถือว่าเป็ นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ข้างต้ น จะมีภาระ
ภาษี ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
เว้ นแต่ข้อกําหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทําขึ ้นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศที่ผ้ ลู งทุนมีถิ่นที่อยู่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจะถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนพันธบัตรระหว่างเอกชน
เว้ นแต่ข้อกําหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทําขึน้ ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศที่ผ้ ลู งทุนมีถิ่นที่อยู่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอน
พันธบัตรเฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใน
อัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

2.

กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
้ ้นตามกฎหมายของ
กรณีที่ผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
ต่า งประเทศ และมิ ไ ด้ ป ระกอบกิ จ การในประเทศไทยหรื อ มี ส ถานประกอบการถาวรใน
ประเทศไทย แต่ไ ด้ รับดอกเบี ย้ หรื อผลประโยชน์ จากการโอนพันธบัตรซึ่ง จ่า ยจากหรื อ ใน
ประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระทางภาษี อากรดังนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนได้ รับ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนพันธบัตรระหว่างเอกชน
เว้ นแต่ข้อกําหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทําขึน้ ระหว่างประเทศไทย
กับ ประเทศที่ผ้ ถู ือพันธบัตรมีถิ่นที่อยู่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผลประโยชน์จาก
การโอนพันธบัตรเฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนจะต้ องถูกหักภาษี
ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

2)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ลงทุนที่ประกอบธุรกิจธนาคารตามกฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์หรื อกฎหมายเฉพาะ หรื อประกอบ
กิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลั ก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ หรื อ การประกอบกิ จ การโดยปกติ เ ยี่ ย งธนาคารพาณิ ช ย์ ข อง
ผู้ลงทุนในประเทศไทย อาจต้ องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอัตราร้ อยละ 3.3 (รวมภาษี บํารุง
ท้ องถิ่นในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ) ของภาษี ธุรกิจเฉพาะแล้ ว) จากยอดดอกเบี ้ยรับจากพันธบัตรหรื อกําไรจากการ
ประกอบธุรกิจก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายหรื อโอนพันธบัตร อย่างไรก็ตาม อัตราภาษี ดงั กล่าวอาจลดลง
เหลือร้ อยละ 0.011 (ศูนย์จดุ ศูนย์หนึง่ หนึง่ ) (รวมภาษี บํารุงท้ องถิ่นในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ) ของภาษี ธุรกิจเฉพาะ
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แล้ ว) หากว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีลกั ษณะครบองค์ประกอบตามที่กําหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551
3)

อากรแสตมป์
การขายหรื อการโอนพันธบัตร ได้ รับยกเว้ นอากรแสตมป์
ทังนี
้ ้ หากการซื ้อขายหรื อการโอนพันธบัตรกระทําผ่านตัวแทนผู้รับมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจดังกล่าวนัน้
จะต้ องติดอากรแสตมป์เป็ นจํานวนเงินตามที่กําหนดไว้ ในประมวลรัษฎากร

2.

ภาระภาษีท่ เี กี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกพันธบัตร

ภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ โดยสรุปมีดงั นี ้
1)

ภาระภาษีท่ เี กี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกพันธบัตรในส่ วนของ Source Bonds
(ก)

ในกรณีที่ Source Bonds มีดอกเบี ้ยค้ างรับสะสม จํานวนดอกเบี ้ยค้ างรับซึง่ คํานวณจนถึงวันส่งมอบ
พันธบัตร จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังต่อไปนี ้
1.

กรณี ผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นบุคคลธรรมดา ทังที
้ ่เป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย
ดอกเบี ้ยค้ างรับของ Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก ซึ่ง
คํานวณถึงวันส่งมอบพันธบัตร จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

2.

กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นนิติบคุ คลตามมาตรา 39
ดอกเบี ้ยค้ างรับของ Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก ซึ่ง
คํานวณถึงวันส่งมอบพันธบัตร จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 (หนึง่ )

3.

กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทยหรื อมีสถานประกอบการถาวรใน
ประเทศไทย
ดอกเบี ้ยค้ างรับของ Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก ซึ่ง
คํานวณถึงวันส่งมอบพันธบัตร ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

(ข)
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1.

หาก Clean Price ตํ่ากว่าราคาต้ นทุน จะไม่ถือว่าส่วนต่างระหว่าง Clean Price และราคา
ต้ นทุน เป็ นเงินได้ พึงประเมินของผู้ถือพันธบัตร จึงไม่อยู่ในบังคับต้ องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่
อย่างใด

2.

หาก Clean Price สูงกว่าราคาต้ นทุน จะถือว่าส่วนต่างระหว่าง Clean Price และราคา
ต้ นทุน เป็ นผลประโยชน์ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรได้ รับจากการโอน Source Bonds ซึง่ ตีราคาเป็ นเงิน
ได้ เ กิ น กว่ า ที่ ล งทุน เข้ า ลัก ษณะเป็ นเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ซึ่ ง จะต้ อ งถูก หัก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย
ดังต่อไปนี ้
(1)

้ ่เป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และผู้ไม่
กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นบุคคลธรรมดา ทังที
มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
ส่วนต่างระหว่าง Clean Price และราคาต้ นทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นนิติบคุ คลตามมาตรา 39
ส่วนต่างระหว่าง Clean Price และราคาต้ นทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อย
ละ 1 (หนึง่ )

(3)

กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ ประกอบกิ จการในประเทศไทยหรื อมี สถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย
ส่วนต่างระหว่าง Clean Price และราคาต้ นทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อย
ละ 15 (สิบห้ า) เว้ นแต่ ข้ อกําหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทําขึน้
ระหว่างประเทศไทย กับประเทศที่ผ้ ถู ือพันธบัตรมีถิ่นที่อยู่ (ถ้ ามี) จะกําหนดไว้ เป็ น
อย่างอื่น

2)

ภาระภาษีท่ เี กี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกพันธบัตรในส่ วนของ Destination Bonds
สําหรับราคา Destination Bonds ที่ออกเพื่อการเพิ่มปริ มาณพันธบัตรรัฐบาลเดิมที่ยงั คงค้ างอยู่ (re-opened
bonds) นัน้ Destination Bonds ดังกล่าวอาจมีดอกเบี ้ยค้ างรับอยู่ ซึง่ ราคา Destination Bonds ตามที่กําหนด
้ ("Dirty Price") ใน
โดยผู้ออกพันธบัตร จะสะท้ อนถึงมูลค่าของดอกเบี ้ยค้ างรับของ Destination Bonds นันๆ
กรณีดงั กล่าวส่วนต่างระหว่าง Dirty Price ต่อหน่วย และมูลค่าเงินต้ นที่ตราต่อหน่วยของ Destination Bonds
(หน่วยละ 1,000 บาท) ดังกล่าว ("มูลค่ าเงินต้ นที่ตราไว้ ") จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังต่อไปนี ้
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(ก)

หาก Dirty Price สูงกว่ากว่ามูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ จะไม่ถือว่าส่วนต่างระหว่าง Dirty Price และมูลค่า
เงินต้ นที่ตราไว้ เป็ นเงินได้ พึงประเมินของผู้ถือพันธบัตร จึงไม่อยู่ในบังคับต้ องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่
อย่างใด

(ข)

หาก Dirty Price ตํ่ากว่ามูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ จะถือว่าส่วนต่างระหว่าง Dirty Price และมูลค่าเงินต้ นที่
ตราไว้ เป็ นเงินได้ ที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับดอกเบี ้ย ซึง่ จะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังต่อไปนี ้
1.

้ ่เป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่
กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นบุคคลธรรมดา ทังที
ในประเทศไทย
ส่วนต่างระหว่าง Dirty Price และมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อย
ละ 15 (สิบห้ า)

2.

กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นนิติบคุ คลตามมาตรา 39
ส่วนต่างระหว่าง Dirty Price และมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อย
ละ 1 (หนึง่ )

3.

กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทยหรื อมีสถานประกอบการถาวรใน
ประเทศไทย
ส่วนต่างระหว่าง Dirty Price และมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น เป็ นเพียงข้ อมูลสรุปเท่านัน้
สําหรับหลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับภาระภาษี บนธุรกรรมดังกล่าว โปรดดู "ข้อหารื อกรมสรรพากร ว่าด้วยแนว
ทางการดําเนิ นการหักภาษี ณ ที จ่ ่ายสําหรับธุรกรรม Bond Switching" ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ าย 7
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ส่ วนที่ 9
เบ็ดเตล็ด
นอกจากผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ ว ผู้ออกพันธบัตรมิได้ แต่งตังหรื
้ อจัดการให้ มี หรื อมีสญ
ั ญา
หรื อความตกลงในการร่ วมมือใดๆ หรื อการทําความเข้ าใจใดๆ กับโบรกเกอร์ ผู้ค้าพันธบัตร ตัวแทน หรื อบุคคลอื่นใด ใน
การเสนอคําชี ้ชวนตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้
ข้ อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคําเสนอแลกพันธบัตร ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) แบบคําเสนอแลกพันธบัตร
หนังสือแสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร คําสัง่ ให้ ดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร
และแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชีนนั ้ ให้ อยูภ่ ายใต้ การตีความตามกฎหมายไทย และให้ ใช้ กฎหมายไทยบังคับ
ผู้ออกพันธบัตรมิได้ มอบหมายให้ ผู้ค้าพันธบัตร พนักงานขาย หรื อบุคคลอื่นใด มีหน้ าที่ในการให้ ข้อมูลหรื อให้ คํารับรอง
ใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมหรื อเนื ้อหาใดๆ ตามที่ได้ บรรยายไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับนี ้ (รวมถึงเอกสารแนบ
ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร) นอกเหนือไปจากข้ อมูลหรื อคํารับรองใดๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อ
การแลกพันธบัตรฉบับนี ้ และแม้ ว่าบุคคลเหล่านันจะได้
้
กระทําการดังกล่าว ผู้ถือพันธบัตรก็จะไม่มีสิทธิอ้างว่าหรื อเชื่อถือ
้ นไปตามที่ได้ รับการมอบหมายหรื อมอบอํานาจจากผู้ออกพันธบัตรหรื อ
ว่าข้ อมูลหรื อคํารับรองที่ได้ รับจากบุคคลเหล่านันเป็
ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ผู้ถือพันธบัตรอาจติดต่อสอบถาม หรื อขอความช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคําเสนอแลกพันธบัตรจากผู้จดั จําหน่ายและ
จัดการการแลกเปลี่ ยนพันธบัตร ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ หรื อที่ อยู่ตามที่ ระบุไ ว้ ข้างล่างนี ้ นอกจากนัน้ ผู้ถือพันธบัตร
สามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร แบบคําเสนอแลกพันธบัตร หนังสือแสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับ
พันธบัตร และแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชี ได้ จากผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรในเวลาทําการปกติของผู้จดั
จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 (วันกําหนดราคาแลก
พันธบัตร) ได้ ตามที่อยูท่ ี่กําหนดไว้ ข้างล่างนี ้
หมายเลขโทรศัพท์และที่อยูข่ องผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ได้ แก่
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
เบอร์ โทรศัพท์ (+66) 0 2626 3646, 0 2353 5421
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
เบอร์ โทรศัพท์ (+66) 0 2255 2222
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ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารสาธรธานี 2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
เบอร์ โทรศัพท์ (+66) 0 2724 6327-38
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เอกสารแนบท้ าย 1
แบบคําเสนอแลกพันธบัตร
(Exchange Offer Form)
สําหรับ Source Bonds รุ่ น LB183B Source Bonds รุ่ น LB191A Source Bonds รุ่ น LB193A และ Source Bonds รุ่ น LB196A
วันที่
เรี ยน

พ.ศ. 2560
ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
โทรศัพท์: 02 626-3769, 02 230-2328

โทรสาร: 02 231-4617

อีเมล์ govtbond@pdmo.go.th
มีความประสงค์จะนําพันธบัตรรั ฐบาลตามรุ่ นและจํานวนตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี ้ (ต่อไปนีร้ วมเรี ยกว่า "Source

ข้ าพเจ้ า
Bonds")

หน่วย
 Source Bonds รุ่น LB183B จํานวนทังหมด
้
หน่วย
 Source Bonds รุ่น LB191A จํานวนทังหมด
้
หน่วย
 Source Bonds รุ่น LB193A จํานวนทังหมด
้
หน่วย
 Source Bonds รุ่น LB196A จํานวนทังหมด
้
หน่วย มาแลกกับพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่ตามรุ่ นที่ระบุไว้ ในตารางข้ างล่างนี ้ (ต่อไปนี ้รวมเรี ยก พันธบัตรรัฐบาลแต่ละรุ่ นดังกล่าวว่า "Destination Bonds") ตามอัตรา
รวมเป็ นจํานวน Source Bonds ทังสิ
้ ้น
ผลตอบแทน และราคาของ Destination Bonds แต่ละรุ่น ตามที่ระบุไว้ ในตารางข้ างล่างนี ้ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร ฉบับลงวันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ("หนังสือชีช้ วน")
Destination Bonds รุ่ น LB226A ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ าพันธบัตร 1.875% ต่ อปี
อัตรา
ราคา
จํานวน
ผลตอบแทน Destination
หน่วยของ
ของ
Bonds
Destination
Bonds ที่
Destination (ต่อหน่วย)
ประสงค์จะ
Bonds
ได้ รับ
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%

Destination Bonds รุ่ น LB25DA ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ าพันธบัตร3.85% ต่ อปี
อัตรา
ราคา
จํานวน
ผลตอบแทน Destination
หน่วยของ
ของ
Bonds
Destination
Bonds ที่
Destination (ต่อหน่วย)
ประสงค์จะ
Bonds
ได้ รับ
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%

Destination Bonds รุ่ น LB316A ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ าพันธบัตร 3.65% ต่ อปี
อัตรา
ราคา
จํานวนหน่วย
ผลตอบแทน
Destination
ของ
ของ
Bonds
Destination
(ต่อหน่วย)
Bonds ที่
Destination
ประสงค์จะ
Bonds
ได้ รับ
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%

Destination Bonds รุ่ น LB466A ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ าพันธบัตร 2.875% ต่ อปี
อัตรา
ราคา
จํานวนหน่วย
ผลตอบแทน
Destination
ของ
ของ
Bonds
Destination
(ต่อหน่วย)
Bonds ที่
Destination
ประสงค์จะ
Bonds
ได้ รับ
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%

Destination Bonds รุ่ น LB666A ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ าพันธบัตร 4% ต่ อปี
อัตรา
ราคา
จํานวนหน่วย
ผลตอบแทน Destination
ของ
ของ
Bonds
Destination
(ต่อหน่วย)
Bonds ที่
Destination
ประสงค์จะ
Bonds
ได้ รับ
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%

ในการเสนอแลกพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขันตอนในการแลกพั
้
นธบัตรตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน และตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ข้างล่าง ดังต่อไปนี ้
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า (1) ข้ าพเจ้ าจะไม่แก้ ไขและไม่เพิกถอนคําเสนอแลกพันธบัตรนี ้ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน (2) ข้ าพเจ้ าจะไม่จําหน่าย จ่าย โอน และจะไม่ก่อหลักประกัน หรื อภาระผูกพันใดๆ เหนือ
Source Bonds ที่ข้าพเจ้ าเสนอแลก ตามที่ระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้ และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน (3) ข้ าพเจ้ าจะต้ องได้ รับการยืนยันการรับแลกพันธบัตรภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ด้ วยแบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึง่ ในแบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตรดังกล่าวจะระบุรุ่นและจํานวนหน่วยและ
รายละเอียดของ "Source Bonds" ที่ผ้ อู อกพันธบัตรรับแลก พร้ อมทังจํ
้ านวน "เงินค่าส่วนต่างระหว่างราคา Source Bonds และ Destination Bonds" สําหรับ Destination Bonds และ Source Bonds แต่ละรุ่นที่ข้าพเจ้ า
ได้ รับแลก และจํานวน "เงินค่าส่วนต่างสุทธิ" ที่ข้าพเจ้ าจะได้ รับจากหรื อต้ องชําระให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร (ถ้ ามี) ซึง่ ข้ าพเจ้ าตกลงแลกพันธบัตรตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ (4) ข้ าพเจ้ าจะสามารถจําหน่าย
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จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds เฉพาะส่วนที่เหลือจากส่วนที่ผ้ อู อกพันธบัตรรับแลก (ถ้ ามี) ได้ เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับแบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้ร่วมจัดการ
การแลกพันธบัตรแล้ ว
อนึง่ เพื่อดําเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการแลกพันธบัตรดังกล่าว ข้ าพเจ้ าจึงได้ แจ้ งโบรกเกอร์ และ/หรื อ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ถึงคําสัง่ อันเกี่ยวข้ องกับข้ อจํากัดการโอน Source Bonds ของข้ าพเจ้ า
ตามที่ข้าพเจ้ าเสนอแลก เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและไม่อาจยกเลิกหรื อเพิกถอนได้ (Irrevocable Instruction) ตามหนังสือแสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ที่โบรกเกอร์ และ/หรื อ ผู้เก็บรักษา
หลักทรัพย์ ได้ ตอบรับมาและข้ าพเจ้ าได้ สง่ ให้ ผ้ รู ่ วมจัดจําหน่ายและจัดการการแลกพันธบัตรก่อนหน้ าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคําเสนอแลกพันธบัตรแล้ ว
ทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคํานวณจํานวนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกับเข้ าทําธุรกรรมการแลกพันธบัตรนี ้ ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งว่าราคาต้ นทุนของ Source Bonds แต่ละรุ่น ที่ข้าพเจ้ าประสงค์จะแลก
ทังหมด
้
ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี ้

Source Bonds รุ่น LB183B เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น
บาท

Source Bonds รุ่น LB191A เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น
บาท

Source Bonds รุ่น LB193A เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น
บาท

Source Bonds รุ่น LB196A เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น
บาท
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบและยอมรับว่า (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรของ Source Bonds และ Destination Bonds) มีหน้ าที่คํานวณและกําหนด
จํานวนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้ อง ตามข้ อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ แจ้ งไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form) ฉบับนี ้และหนังสือแสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ของ
ข้ าพเจ้ าและ (2) หากข้ าพเจ้ ามิได้ แจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนเพียงพอ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคํานวณและกําหนดจํานวนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถคํานวณและกําหนด
จํานวนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายโดยใช้ อตั ราภาษี หกั ณ ที่จ่ายสูงสุด หรื อตามแต่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเห็นสมควร
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ ในคําเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้
ลงชื่อผู้มีอํานาจลงนาม
...............................................................................................
(……………………………………………………………………)

ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
ฝ่ าย/หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร

หมายเหตุ
 คําที่ปรากฏในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวน
 ผู้แสดงคําเสนอแลกพันธบัตรสามารถเสนอแลก Source Bonds ได้ เฉพาะ Source Bonds ที่ฝากไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ หรื อระบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless) ของ TSD เท่านัน้
 หากผู้ถือพันธบัตรประสงค์จะแลก Source Bonds ของตนกับ Destination Bonds ในอัตราผลตอบแทนและราคาใดๆ ก็ได้ ผู้ถือพันธบัตรดังกล่าวสามารถระบุในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรว่าตนประสงค์จะรับ
Destination Bonds ในแต่ละอัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds และราคา Destination Bonds ในแต่ละรุ่นที่ต้องการ ในทุกอัตราและทุกราคา ทังนี
้ ้ หากผู้ถือพันธบัตรประสงค์จะรับ Destination
Bonds ในรุ่นใดๆ ในจํานวนเท่าใดก็ได้ ผู้ถือพันธบัตรสามารถระบุจํานวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้ รับ ในจํานวนที่สงู ที่สดุ เท่าๆ กันสําหรับ Destination Bonds ทุกรุ่น
 จํานวนหน่วยของ Destination Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะได้ รับ จะไม่เกินกว่าจํานวนหน่วยของ Source Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก
 โปรดส่งแบบคําเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้มายังผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรตามหมายเลขโทรสารหรื ออีเมล์ที่ระบุข้างต้ น ตังแต่
้ เวลา 17.30 น. ของวันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่
23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องส่งหนังสือแสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) และแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชี (Account Instruction Form) ให้ แก่ผ้ รู ่ วมจัดจําหน่าย
และจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรภายใน 1 วันทําการ ก่อนหน้ าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคําเสนอแจกพันธบัตร
 ผู้ออกพันธบัตรขอสงวนสิทธิในการจัดสรรการแลกพันธบัตร โดยอาจไม่รับแลก Source Bonds ไม่วา่ รุ่นใดๆ ไม่วา่ ทังจํ
้ านวนหรื ออาจรับแลก Source Bonds รุ่นที่เสนอแลกในจํานวนหน่วยที่เท่ากับหรื อน้ อยกว่า
จํานวนหน่วยของ Source Bonds ที่เสนอแลกก็ได้ ในกรณีที่รับแลก ผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรจะยืนยันจํานวนหน่วยของ Source Bonds ในแต่ละรุ่น และ Destination Bonds ที่ผ้ แู สดงคําเสนอแลก
พันธบัตรได้ รับการตอบรับการแลกจากผู้ออกพันธบัตร และจํานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ แู สดงคําเสนอแลกพันธบัตรจะได้ รับจากหรื อต้ องชําระให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร (ถ้ ามี) โดยการแจ้ งให้ ผ้ แู สดงคําเสนอแลก
พันธบัตร หรื อบุคคลที่ผ้ แู สดงคําเสนอแลกพันธบัตรกําหนดที่ระบุชื่อในแบบคําเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้โดยทางโทรสารตามหมายเลขที่ระบุข้างต้ น
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เอกสารแนบท้ าย 2
หนังสือแสดงคําสั่งห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร
(Instruction Letter)
วันที่
เรี ยน
สําเนา

มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
[ระบุชือ่ โบรกเกอร์ หรื อผูเ้ ก็บรักษาหลักทรัพย์ ]
โทรศัพท์:
โทรสาร:
[ผูจ้ ดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี ย่ นพันธบัตร]
โทรศัพท์:
โทรสาร: [02-3573575]

อีเมล์ govtbond@pdmo.go.th

ตามที่ข้าพเจ้ า

ได้ เปิ ดบัญชีหลักทรัพย์
ชื่อ
เลขที่
ไว้ กบั ท่าน ("บัญชีหลักทรั พย์ ") และได้
ฝากพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB183B (หรื อ Source Bonds รุ่น LB183B), พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB191A (หรื อ Source Bonds รุ่น LB191A),
พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB193A (หรื อ Source Bonds รุ่ น LB193A) และ พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB196A (หรื อ Source Bonds รุ่ น LB196A)
(ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า "Source Bonds") ไว้ กบั ท่านในบัญชีหลักทรัพย์ นัน้
เนื่องจากข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะนํา Source Bonds ตามรุ่นและจํานวน ดังต่อไปนี ้
หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมทังสิ
้ ้น
บาท
 Source Bonds รุ่น LB183B จํานวน
 Source Bonds รุ่น LB191A จํานวน
หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมทังสิ
้ ้น
บาท
 Source Bonds รุ่น LB193A จํานวน
หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมทังสิ
้ ้น
บาท
 Source Bonds รุ่น LB196A จํานวน
หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมทังสิ
้ ้น
บาท
ไปแลกกับพันธบัตร รุ่นที่ผ้ อู อกพันธบัตรประกาศกําหนด เพื่อแลกกับ Source Bonds แต่ละรุ่ นดังกล่าวข้ างต้ น (รวมเรี ยกว่า "Destination
Bonds") รุ่นใดรุ่ นหนึ่งหรื อหลายรุ่ น ตามแต่ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะตกลงรับแลก ดังนัน้ โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าจึงขอแจ้ งให้ ท่านดําเนินการ
เกี่ยวกับ Source Bonds ตามรุ่นและจํานวนดังกล่าวข้ างต้ นของข้ าพเจ้ า ดังต่อไปนี ้
(1) นับจากวันที่ในคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรฉบับนี ้ จนถึง (โดยรวมทัง)้ วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ข้ าพเจ้ าขอสัง่
ห้ ามมิให้ ท่านดําเนินการจําหน่าย จ่าย โอน หรื อดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้
ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรตามรุ่นและในจํานวนที่ข้าพเจ้ าประสงค์จะนําไปแลกตามที่ระบุข้างต้ น จนกว่าท่านจะได้ รับคําสัง่ จากผู้จดั จําหน่าย
และจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ให้ ท่านดําเนินการโอน Source Bonds ตามรุ่ นและจํานวนที่ข้าพเจ้ าประสงค์จะนําไปแลกตามที่ระบุ
ข้ างต้ นทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามจํานวนที่ระบุใน คําสัง่ ให้ ดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction to transfer) ของผู้จดั จําหน่ายและจัดการ
การแลกเปลี่ ย นพัน ธบัตร ให้ แก่ กระทรวงการคลัง ผ่า นทางบัญ ชี พัน ธบัตรของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ เปิ ดไว้ กับบริ ษั ท ศูน ย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ
(2) ภายหลังจากวันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 เมื่อท่านได้ รับคําสัง่ ให้ ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับพันธบัตรได้ ตามปกติ จากผู้จดั
จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ ว ท่านจึงจะสามารถดําเนินการจําหน่าย จ่าย โอน หรื อกระทําการอื่นๆ ตามคําสัง่ ของข้ าพเจ้ า
เกี่ยวกับ Source Bonds ส่วนที่เหลือจากการรับแลกโดยกระทรวงการคลัง (ถ้ ามี) ได้ ตามปกติ
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เพื่อวัตถุประสงค์ในการคํานวณจํานวนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทําธุรกรรมการแลกพันธบัตรนี ้ ข้ าพเจ้ าขอแจ้ ง
ว่าราคาต้ นทุนของ Source Bonds แต่ละชุดที่ข้าพเจ้ าประสงค์จะแลก ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี ้
 Source Bonds รุ่น LB183B จํานวน
หน่วย โดยมีราคาต้ นทุนรวมทังสิ
้ ้น
บาท
 Source Bonds รุ่น LB191A จํานวน
หน่วย โดยมีราคาต้ นทุนรวมทังสิ
้ ้น
บาท
หน่วย โดยมีราคาต้ นทุนรวมทังสิ
้ ้น
บาท
 Source Bonds รุ่น LB193A จํานวน
 Source Bonds รุ่น LB196A จํานวน
หน่วย โดยมีราคาต้ นทุนรวมทังสิ
้ ้น
บาท

เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ข้ าพเจ้ าจึงลงนามไว้ ในเอกสารฉบับนี ้
ลงชื่อผู้มีอํานาจลงนาม

ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
(
)
ฝ่ าย/หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
หมายเหตุ คําที่ปรากฏในหนังสือแสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ปรากฏ
ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร

สําหรับโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์เท่านัน้

ข้ าพเจ้ า ................................................................. [ระบุชือ่ โบรกเกอร์ หรื อ ผูเ้ ก็บรักษาหลักทรัพย์ ] โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษา
หลักทรัพย์ของ .............................................................[ระบุชื่อผู้ถือพันธบัตร]............................................ [ระบุชื่อผู้ถือพันธบัตร
(อังกฤษ)]..................................... ขอยืนยันว่า ณ วันที่
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ............ ........................................... [ระบุชือ่ ผูถ้ ื อ
พันธบัตร] เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ Source Bonds ตามรุ่ นและจํานวนที่ฝากไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น โดยฝากไว้ กบั "บริ ษัท
ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก" ผ่านบัญชี ......................................... เลขที่บญ
ั ชี ................................... BIC
Code: .................................... และข้ าพเจ้ าได้ รับทราบคําสัง่ ดังกล่าวทุกประการแล้ ว และตกลงจะปฏิบตั ิตามคําสัง่ ดังกล่าวข้ างต้ นอย่าง
ถูกต้ องทุกประการ
ทังนี
้ ้ .....................[ระบุชื่อผู้ถือพันธบัตร]....................ที่อยู่.............................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร 13 หลัก
(ถ้ ามี).......................................... ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ Source Bonds ข้ างต้ น เป็ นผู้ถือพันธบัตรประเภท .............[ระบุประเภทผู้ถือ
พันธบัตร]............ ซึ่งธปท. ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรอาจหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ....................... ของยอดเงินได้ พึง
ประเมินประเภทดอกเบี ้ยและ ในอัตราร้ อยละ....................... ของยอดเงินได้ พงึ ประเมินประเภทผลประโยชน์จากการโอนพันธบัตร
ลงชื่อผู้มีอํานาจลงนาม
(

)

ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
ฝ่ าย/หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร

วันที่ ..........................................
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เอกสารแนบท้ าย 3
แบบคําสั่งแจ้ งบัญชี
(Account Instruction Form)
วันที่
เรี ยน

มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ผู้จัดจําหน่ ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
โทรศัพท์:
โทรสาร:

อีเมล์ govtbond@pdmo.go.th

ตามที่ข้าพเจ้ า
มี ค วาม
ประสงค์จะเสนอแลกพันธบัตรต่อผู้ออกพันธบัตร ผ่านทางผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ตามแบบคําเสนอแลกพันธบัตร
(Exchange Offer Form) ฉบับลงวันที่
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ที่จะนําส่งให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ภายในระยะเวลายื่นคําเสนอแลกพันธบัตรนัน้
ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งว่า หากผู้ออกพันธบัตรรับแลก Source Bonds ของข้ าพเจ้ าไม่ว่ารุ่ นใดๆ และไม่ว่าทัง้ หมดหรื อเพียงบางส่วน
ข้ าพเจ้ าใคร่ขอให้ ท่านแจ้ งให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียน ทราบถึงข้ อมูลที่กําหนดไว้ ข้างล่างนี ้ เพื่อนํา Destination Bonds ที่
ข้ าพเจ้ าจะได้ รับการจัดสรรตามที่ระบุไว้ ในแบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร ไปดําเนินการดังนี ้
 ฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของข้ าพเจ้ าตามที่ระบุไว้ ในแบบคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ภายใน
เวลา 15.00 น. ของวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
หรื อ
 ฝากไว้ กบั "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก" ผ่านบัญชี
เลขที่บญ
ั ชี
BIC Code
ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ชื่อ
เลขที่
ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทดังกล่าว ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ในกรณี ที่ข้าพเจ้ ามีสิทธิ ได้ รับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ จากผู้ออกพันธบัตร ข้ าพเจ้ าประสงค์จะใช้ บญ
ั ชีตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ข้ างล่างนี ้ เพื่อรับโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ที่ข้าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับ (ถ้ ามี) ตามหลักเกณฑ์ รายละเอียด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อ
การแลกพันธบัตร ซึ่งบัญชีดงั กล่าวเป็ นบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในระบบ BAHTNET หรื อที่เปิ ดไว้ กับ
ธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินใดๆ ที่มีบญ
ั ชีเงินฝากเปิ ดไว้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในระบบ BAHTNET
บัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคาร
ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

เลขที่บญ
ั ชี

เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานในแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชีฉบับนี ้

ลงชื่อผู้มีอํานาจลงนาม

ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
ฝ่ าย/หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
หมายเหตุ คําที่ปรากฏในแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชีนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ปรากฏในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลก
พันธบัตร
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เอกสารแนบท้ าย 4
แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร
(Exchange Acceptance Form)
วันที่
เรี ยน

26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
[ชือ่ ผูล้ งทุน]
โทรศัพท์:

โทรสาร:

สําเนา

[โบรกเกอร์ หรื อ ผูเ้ ก็บรักษาหลักทรัพย์ ]
โทรศัพท์:

โทรสาร:

ตามที่ ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ รับแบบคําเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form) ของท่านเมื่อ
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ("แบบคําเสนอแลกพันธบัตร") ซึง่ เสนอแลก Source Bonds ที่ท่านถืออยู่มาแลกกับพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่
วันที่
ระบุไว้ ในแบบคําเสนอแลกพันธบัตร ("Destination Bonds") ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตรฉบับ
ลงวันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ("หนังสือชีช้ วน") นัน้
ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรขอเรี ยนให้ ท่านทราบว่า ผู้ออกพันธบัตรได้ ตอบรับคําเสนอแลกพันธบัตรของท่าน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รุ่นของ Source Bonds ที่รับแลก
จํานวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับแลก

Source Bonds ที่รับแลก
Source Bonds
Source Bonds
รุ่น LB183B
รุ่น LB191A
หน่วย
หน่วย

มูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมของ Source Bonds ที่รับ
บาท
แลก
Gross Value ของ Source Bonds ที่รับแลก (แต่ละ
บาท
รุ่น)
รวม Gross Value ของ Source Bonds ทุกรุ่นที่รับ
แลก
Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลก
รุ่นของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลก
Destination Destination
Bonds
Bonds
รุ่น LB226A รุ่น LB25DA
อัต ราดอกเบี ย้ ที่ ร ะบุห น้ า พัน ธบัต รของ Destination
1.875 %
3.85 %
Bonds
จํานวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการ
หน่วย
หน่วย
แลก
มูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมของ Destination Bonds
บาท
บาท
ที่ได้ รับจากการแลก
Gross Value ของ Destination Bonds ที่ได้ รับจาก
บาท
บาท
การแลก (แต่ละรุ่น)
รวม Gross Value ของ Destination Bonds ทุกรุ่นที่
ได้ รับจากการแลก
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Source Bonds
รุ่น LB193A
หน่วย

Source Bonds
รุ่น LB196A
หน่วย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

Destination
Bonds
รุ่น LB316A
3.65 %

Destination
Bonds
รุ่น LB466A
2.875 %

Destination
Bonds
รุ่น LB666A
4%

หน่วย

หน่วย

หน่วย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

20-40653245

จํานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ก่อนหักหรื อเพิ่มจํานวน
เงินค่าภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่าย)
จํ า นวนเงิ น ค่า ภาษี เ งิ น ได้ หัก ณ ที่ จ่ า ยบนเงิ น ส่ว นที่
เกี่ยวข้ อง
จํานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (หลังหักหรื อเพิ่มจํ านวน
เงินค่าภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่าย)

เงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิ
บาท
บาท
บาท

สําหรับการส่งมอบ Destination Bonds ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในตารางข้ างต้ นนัน้ ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรจะแจ้ งให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร ดําเนินการนํา Destination Bonds ส่วนที่ท่านได้ รับจากการแลก
Source Bonds ตามรุ่นและจํานวนหน่วยที่ระบุไว้ ในตารางข้ างต้ นเข้ าฝากในบัญชีหลักทรัพย์ของท่านตามที่ระบุไว้ ในแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชี
(Account Instruction Form) ที่ท่านได้ ยื่นไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะนําฝาก Destination Bonds ดังกล่าวภายในเวลา 15.00 น. ของ
วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ทังนี
้ ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
สําหรับการชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ท่านจะมีสิทธิได้ รับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ หรื อมีหน้ าที่ต้องชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ แก่
ผู้ออกพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในข้ อที่มีเครื่ องหมายกากบาทข้ างล่างนี ้
 ท่านจะได้ รับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิจากผู้ออกพันธบัตร ในจํานวน
บาท (หลัง จากหัก จํ า นวนเงิ น ค่า ภาษี
เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย (ถ้ ามี) แล้ ว) ตามที่ระบุไว้ ในตารางข้ างต้ น โดยผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรจะแจ้ งให้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ดําเนินการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวเข้ าบัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิของท่าน ตามที่ท่าน
ระบุไว้ ในแบบคําสัง่ แจ้ งบัญชี (Account Instruction Form) ที่ท่านได้ ยื่นไว้ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ทังนี
้ ้ หากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ดําเนินการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวไปยังบัญชีของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชําระเงิน
ค่าส่วนต่างสุทธิของท่าน ดังกล่าวข้ างต้ นโดยครบถ้ วนแล้ ว ให้ ถือว่าท่านได้ รับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวอย่างครบถ้ วนโดยชอบแล้ ว
 ท่านจะต้ องชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร ในจํานวน
บาท (หลังจากเพิ่ มจํานวนเงินค่าภาษี
เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย (ถ้ ามี) แล้ ว) ตามที่ระบุไว้ ในตารางข้ างต้ น โดยท่านจะต้ องดําเนินการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร
ผ่านทางผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยวิธีการโอนเงินไปยังบัญชีเงินเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิในนามของผู้
ออกพันธบัตร ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ธนาคาร:
ชื่อบัญชี:
เลขที่บญ
ั ชี:
ประเภทบัญชี:
โทรสาร:
ทังนี
้ ้ ในการชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตรผ่านทางผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ างต้ น ให้ ถือว่าท่านได้ ชําระเงินดังกล่าวให้ ผ้ อู อกพันธบัตรอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว เมื่อผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ได้ รับหลักฐานแสดงการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ไปยังบัญชีเงินเพื่อการรับชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิในนามของผู้ออกพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ างต้ น ในจํานวนที่ครบถ้ วนแล้ วจากท่าน ผ่านทางโทรสารที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตรนี ้ ถือเป็ นการตอบรับคําเสนอแลก Source Bonds ของท่านตามแบบคําเสนอแลกพันธบัตร ซึง่ มีผล
ก่อให้ เกิดเป็ นสัญญาระหว่างท่านและผู้ออกพันธบัตรในการแลกพันธบัตรดังกล่าว อันมีผลผูกพันและใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
ขอแสดงความนับถือ
______________________________
(ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร)

501951-4-264-v0.20

- 63 -

20-40653245

หมายเหตุ



คําที่ปรากฏในแบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตรนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวน
จํานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิตามที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ มาจากการหักกลบลบกันระหว่างจํานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิระหว่างราคา
Source Bonds และ Destination Bonds (ถ้ ามี) สําหรับการแลก Source Bonds และ Destination Bonds ที่คํานวณได้ จากสูตร
คํานวณ ซึง่ ได้ ระบุจํานวนที่คํานวณได้ ดงั กล่าวไว้ ในตารางข้ างต้ น โดยหากจํานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิมีค่าเป็ นลบ หมายความว่า ผู้
ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรั บแลกพันธบัตรจะต้ องชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร ในทางกลับกันหาก
จํานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิมีคา่ เป็ นบวก หมายความว่า ผู้ออกพันธบัตรจะต้ องชําระเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตร
ที่ได้ รับการตอบรับการแลกพันธบัตร ทังนี
้ ้ ตามวิธีการคํานวณ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
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เอกสารแนบท้ าย 5
คําสั่งให้ ดาํ เนินการเกี่ยวกับพันธบัตร
(Instruction to transfer)
วันที่
เรี ยน

26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
[โบรกเกอร์ หรื อผูเ้ ก็บรักษาหลักทรัพย์]
โทรศัพท์:

โทรสาร:

สําเนา

[ชือ่ ผูล้ งทุน] (“ผู้ถือพันธบัตร”)

โทรศัพท์:
โทรสาร:
อ้ างถึงหนังสือแสดงคําสัง่ ห้ ามดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ฉบับลงวันที่
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ที่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรได้ สง่ ถึงท่าน เพื่อใช้ ประกอบการนํา Source Bonds มาแลกกับ Destination Bonds ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือดังกล่าวแล้ ว
นัน้
ในการนี ้ ผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรขอแจ้ งให้ ท่านดําเนินการโอน Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตร ที่ได้ ฝากไว้ กบั ท่าน ตาม
จํานวนหน่วยที่กระทรวงการคลังรับแลกซึง่ ระบุในตารางข้ างล่างให้ แก่กระทรวงการคลัง ผ่านทางบัญชีพนั ธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
เปิ ดไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่บญ
ั ชี 4000000000024 โดยสร้ างรายการ Deliver Free (DF) Business
Type: Other Transactions – GOT, Receiving Agent Inst: BOTHTHBP และ Buyer BIC Code: BOTHTHB1DDG
โดยเมื่อท่านได้ ดําเนินการโอน Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตร ไปยังบัญชีพนั ธบัตรที่ระบุไว้ ในข้ างต้ นแล้ ว ขอให้ ท่านส่งหลักฐาน
แสดงการโอน Source Bonds ดังกล่าวมายังผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทางโทรสารหมายเลข 02-231-4617 ภายใน
เวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

จํานวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับแลก

Source Bonds
รุ่ น LB183B
หน่วย
บาท

Source Bonds
รุ่ น LB191A
หน่วย
บาท

Source Bonds
รุ่ น LB193A
หน่วย
บาท

Source Bonds
รุ่ น LB196A
หน่วย
บาท

Source Bonds
รุ่ น LB183B
หน่วย
บาท

Source Bonds
รุ่ น LB191A
หน่วย
บาท

Source Bonds
รุ่ น LB193A
หน่วย
บาท

Source Bonds
รุ่ น LB196A
หน่วย
บาท

มูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมของ Source Bonds ที่
รับแลก
อนึง่ สําหรับ Source Bonds ส่วนที่เหลือจากส่วนที่กระทรวงการคลัง รับแลกดังมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในตารางข้ างล่างนี ้ ท่าน
สามารถดําเนินการจําหน่าย จ่าย โอน หรื อกระทําการใดๆ ตามคําสัง่ ของผู้ถือพันธบัตรได้ ตามปกติ เมื่อท่านได้ รับหนังสือแสดงคําสัง่ ฉบับนี ้
แล้ ว

จํานวนหน่วยของ Source Bonds ที่ไม่รับแลก
มูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมของ Source Bonds ที่
ไม่รับแลก

ขอแสดงความนับถือ
____________________________
(ผู้จดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร)
หมายเหตุ คําที่ปรากฏในคําสัง่ ให้ ดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวน
เพื่อการแลกพันธบัตร
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เอกสารแนบท้ าย 6
ข้ อหารื อกรมสรรพากร ว่ าด้ วยแนวทางการดําเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายสําหรั บธุรกรรม Bond Switching
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ผู้ออกพันธบัตร
ราชอาณาจักรไทย
(โดยกระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักรไทย)
สํานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

ผู้จัดจําหน่ ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท
แขวงสีลม เขตบางรัก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10500
กรุงเทพฯ 10110
ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารสาธรธานี 2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ที่ปรึกษากฎหมาย
ทีป่ รึ กษากฎหมายไทยของผูจ้ ดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี ย่ นพันธบัตร
บริษัท คลิฟฟอร์ ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 21 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3
130-2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
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