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

มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
โทรศัพท์: +6689-891-2865, +6681-829-6130, +6691-009-8773

โทรสาร: +662-357-3575

อีเมล์ govtbond@pdmo.go.th

ข้ าพเจ้ า

มีความประสงค์จะนาพันธบัตรรัฐบาลตามรุ่ นและจานวนตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี ้ (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า "Source Bonds")
 Source Bonds รุ่ น LB183B จานวนทังหมด
้
หน่วย
 Source Bonds รุ่ น LB191A จานวนทังหมด
้
หน่วย
 Source Bonds รุ่ น LB193A จานวนทังหมด
้
หน่วย
 Source Bonds รุ่ น LB196A จานวนทังหมด
้
หน่วย
รวมเป็ นจานวน Source Bonds ทังสิ
้ ้น
หน่วย มาแลกกับพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่ตามรุ่ นที่ระบุไว้ ในตารางข้ างล่างนี ้ (ต่อไปนี ้รวมเรี ยก พันธบัตรรัฐบาลแต่ละรุ่ นดังกล่าวว่า "Destination Bonds") ตามอัตราผลตอบแทน และราคาของ
Destination Bonds แต่ละรุ่ น ตามที่ระบุไว้ ในตารางข้ างล่างนี ้ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร ฉบับลงวันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ("หนังสือชีช้ วน")
Destination Bonds รุ่ น LB226A ซึ่งมีอัตรำ Destination Bonds รุ่ น LB25DA ซึ่งมีอตั รำ
Destination Bonds รุ่ น LB316A ซึ่งมีอัตรำ
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ ำพันธบัตร 1.875% ต่ อปี ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ ำพันธบัตร 3.85% ต่ อปี
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ ำพันธบัตร 3.65% ต่ อปี
อัตรา
ราคา
จานวน
อัตรา
ราคา
จานวน
อัตรา
ราคา
จานวนหน่วย
ผลตอบแทน Destination
หน่วยของ ผลตอบแทน Destination
หน่วยของ ผลตอบแทน
Destination
ของ
ของ
Bonds
Destination
ของ
Bonds
Destination
ของ
Bonds
Destination
Destination
(บาท ต่อ
Bonds ที่ Destination
(บาท ต่อ
Bonds ที่ Destination (บาท ต่อหน่วย)
Bonds ที่
Bonds
หน่วย)
ประสงค์จะ
Bonds
หน่วย)
ประสงค์จะ
Bonds
ประสงค์จะ
ได้ รับ
ได้ รับ
ได้ รับ
1.84%
1,002.19252
2.26%
1,123.40747
2.87%
1,090.04509
1.86%
1,001.24614
2.28%
1,121.77229
2.89%
1,087.63914
1.88%
1,000.30077
2.30%
1,120.13986
2.91%
1,085.23952
1.90%
999.35640
2.32%
1,118.51019
2.93%
1,082.84622
1.92%
998.41305
2.34%
1,116.88326
2.95%
1,080.45920

Destination Bonds รุ่ น LB466A ซึ่งมีอัตรำ
Destination Bonds รุ่ น LB666A ซึ่งมีอัตรำ
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ ำพันธบัตร 2.875% ต่ อปี
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ ำพันธบัตร 4.00% ต่ อปี
อัตรา
ราคา
จานวนหน่วย
อัตรา
ราคา
จานวนหน่วย
ผลตอบแทน
Destination
ของ
ผลตอบแทน
Destination
ของ
ของ
Bonds
Destination
ของ
Bonds
Destination
Destination (บาท ต่อหน่วย)
Bonds ที่
Destination (บาท ต่อหน่วย)
Bonds ที่
Bonds
ประสงค์จะ
Bonds
ประสงค์จะ
ได้ รับ
ได้ รับ
3.30%
921.92766
3.61%
1,090.44020
3.32%
918.41749
3.63%
1,085.56315
3.34%
914.92476
3.65%
1,080.71981
3.36%
911.44937
3.67%
1,075.90991
3.38%
907.99123
3.69%
1,071.13318

ในการเสนอแลกพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขันตอนในการแลกพั
้
นธบัตรตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน และตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ ข้างล่าง ดังต่อไปนี ้
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า (1) ข้ าพเจ้ าจะไม่แก้ ไขและไม่เพิกถอนคาเสนอแลกพันธบัตรนี ้ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน (2) ข้ าพเจ้ าจะไม่จาหน่าย จ่าย โอน และจะไม่ก่อหลักประกัน หรื อภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds ที่ข้าพเจ้ าเสนอแลก ตามที่ระบุ
ไว้ ในแบบคาเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้ 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) จาก
ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึง่ ในแบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตรดังกล่าวจะระบุรุ่นและจานวนหน่วยและรายละเอียดของ "Source Bonds" ที่ผ้ อู อกพันธบัตรรับแลก พร้ อมทังจ
้ านวน "เงินค่าส่วนต่างระหว่างราคา Source Bonds และ
Destination Bonds" สาหรับ Destination Bonds และ Source Bonds แต่ละรุ่ นที่ข้าพเจ้ าได้ รับแลก และจานวน "เงินค่าส่วนต่างสุทธิ" ที่ข้าพเจ้ าจะได้ รับจากหรื อต้ องชาระให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร (ถ้ ามี) ซึง่ ข้ าพเจ้ าตกลงแลกพันธบัตรตามรายละเอียดและเงื่อนไข
ดังกล่าวทุกประการ (4) ข้ าพเจ้ าจะสามารถจาหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds เฉพาะส่วนที่เหลือจากส่วนที่ผ้ อู อกพันธบัตรรับแลก (ถ้ ามี) ได้ เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับแบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้ร่วม
จัดการการแลกพันธบัตรแล้ ว
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อนึง่ เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการแลกพันธบัตรดังกล่าว ข้ าพเจ้ าจึงได้ แจ้ งโบรกเกอร์ และ/หรื อ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ถึงคาสัง่ อันเกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดการโอน Source Bonds ของข้ าพเจ้ าตามที่ข้าพเจ้ าเสนอแลก เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
และไม่อาจยกเลิกหรื อเพิกถอนได้ (Irrevocable Instruction) ตามหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ทีโ่ บรกเกอร์ และ/หรื อ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ได้ ตอบรับมาและข้ าพเจ้ าได้ สง่ ให้ ผ้ รู ่ วมจัดจาหน่ายและจัดการการแลกพันธบัตร
ก่อนหน้ าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคาเสนอแลกพันธบัตรแล้ ว
ทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณจานวนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกับเข้ าทาธุรกรรมการแลกพันธบัตรนี ้ ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งว่าราคาต้ นทุนของ Source Bonds แต่ละรุ่ น ที่ข้าพเจ้ าประสงค์จะแลกทังหมด
้
ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น เป็ นจานวนเงิน
ดังต่อไปนี ้





Source Bonds รุ่ น LB183B เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น
Source Bonds รุ่ น LB191A เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น
Source Bonds รุ่ น LB193A เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น
Source Bonds รุ่ น LB196A เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น

บาท
บาท
บาท
บาท

ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบและยอมรับว่า (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรของ Source Bonds และ Destination Bonds) มีหน้ าที่คานวณและกาหนดจานวนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายที่เกี่ ยวข้ อง ตาม
ข้ อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ แจ้ งไว้ ในแบบคาเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form) ฉบับนี ้และหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ของข้ าพเจ้ าและ (2) หากข้ าพเจ้ ามิได้ แจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนเพียงพอ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการคานวณและกาหนดจานวนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถคานวณและกาหนดจานวนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายโดยใช้ อตั ราภาษี หกั ณ ที่จ่ายสูงสุด หรื อตามแต่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเห็นสมควร
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ ในคาเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้
ลงชื่อผู้มีอานาจลงนาม

ชื่อบุคคลที่ตดิ ต่อได้
ฝ่ าย/หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร

...............................................................................................
(……………………………………………………………………)
หมายเหตุ







คาที่ปรากฏในแบบคาเสนอแลกพันธบัตรนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวน
ผู้แสดงคาเสนอแลกพันธบัตรสามารถเสนอแลก Source Bonds ได้ เฉพาะ Source Bonds ที่ฝากไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ หรื อระบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless) ของ TSD เท่านัน้
หากผู้ถือพันธบัตรประสงค์จะแลก Source Bonds ของตนกับ Destination Bonds ในอัตราผลตอบแทนและราคาใดๆ ก็ได้ ผู้ถือพันธบัตรดังกล่าวสามารถระบุในแบบคาเสนอแลกพันธบัตรว่าตนประสงค์จะรับ Destination Bonds ในแต่ละอัตรา
ผลตอบแทนของ Destination Bonds และราคา Destination Bonds ในแต่ละรุ่ นที่ต้องการ ในทุกอัตราและทุกราคา ทังนี
้ ้ หากผู้ถือพันธบัตรประสงค์จะรับ Destination Bonds ในรุ่ นใดๆ ในจานวนเท่าใดก็ได้ ผู้ถือพันธบัตรสามารถระบุจานวนหน่วยของ
Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้ รับ ในจานวนที่สงู ที่สดุ เท่าๆ กันสาหรับ Destination Bonds ทุกรุ่ น
จานวนหน่วยของ Destination Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะได้ รับ จะไม่เกินกว่าจานวนหน่วยของ Source Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก
โปรดส่งแบบคาเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้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
้ ้ ผู้ถือพันธบัตร
จะต้ องส่งหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) และแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชี (Account Instruction Form) ให้ แก่ผ้ รู ่ วมจัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรภายใน 1 วันทาการ ก่อนหน้ าวันแรกของระยะเวลาการ
ยื่นคาเสนอแจกพันธบัตร
ผู้ออกพันธบัตรขอสงวนสิทธิในการจัดสรรการแลกพันธบัตร โดยอาจไม่รับแลก Source Bonds ไม่ว่ารุ่ นใดๆ ไม่ว่าทังจ
้ านวนหรื ออาจรับแลก Source Bonds รุ่ นที่เสนอแลกในจานวนหน่วยที่เท่ากับหรื อน้ อยกว่าจานวนหน่วยของ Source Bonds ที่เสนอ
แลกก็ได้ ในกรณีที่รับแลก ผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรจะยืนยันจานวนหน่วยของ Source Bonds ในแต่ละรุ่ น และ Destination Bonds ที่ผ้ แู สดงคาเสนอแลกพันธบัตรได้ รับการตอบรับการแลกจากผู้ ออกพันธบัตร และจานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ ู
แสดงคาเสนอแลกพันธบัตรจะได้ รับจากหรื อต้ องชาระให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร (ถ้ ามี) โดยการแจ้ งให้ ผ้ แู สดงคาเสนอแลกพันธบัตร หรื อบุคคลที่ผ้ แู สดงคาเสนอแลกพันธบัตรกาหนดที่ระบุชื่อในแบบคาเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี ้โดยทางโทรสารตามหมายเลขที่
ระบุข้างต้ น
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