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STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL

คาสงวนสิทธิ์
เอกสารฉบับนี ้เป็ นความลับและจัดทาขึ ้นเพื่อผู้รับซึง่ กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะเท่านัน้ ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับดังกล่าวทาซ ้า ส่งถ่าย
ย่อสรุป หรื อแจกจ่าย ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ให้ แก่บคุ คลอื่นใดโดยเด็ดขาด
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (รวมเรี ยกว่า “ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร”) หรื อบริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคลที่มีอานาจควบคุม รวมทังกรรมการ
้
ผู้บริ หาร หุ้นส่วน พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน ที่
ปรึกษา ทนายความ ของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ต่างไม่ได้ ให้ การรับรอง ยืนยัน หรื อดาเนินการใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการให้ การรับรอง
หรื อ ยื น ยัน ไม่ ว่ า โดยชัด แจ้ ง หรื อ โดยปริ ย าย เกี่ ย วกับ ความถูก ต้ อ งหรื อ ความสมบูร ณ์ ข องข้ อ มูล ในเอกสารฉบับ นี ้ หรื อ ความ
สมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้ แต่อย่างใด ดังนัน้ จึงจะไม่รับผิดต่อความเสียหายเกี่ยวกับการดังกล่าว (ไม่ว่าจะ
เป็ นความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้ อม หรื อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พเิ ศษ) ไม่มีข้อความใด ๆ ถือได้ ว่าเป็ น หรื อ
ให้ อ้างอิงได้ ว่าเป็ น คามัน่ หรื อคารับรอง ไม่ว่าจะเป็ นส่วนที่เกี่ยวข้ องกับอดีตหรื ออนาคต และไม่ควรอ้ างอิงข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ ไม่
ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ว่าเป็ นข้ อความที่เหมาะสม แม่นยา ครบถ้ วน หรื อถูกต้ อง ผู้ร่วมจัดจาหน่ายพันธบัตร บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัท
ร่ วมของบุคคลดังกล่าว ต่างไม่ได้ ทาการตรวจสอบ ยืนยัน หรื อรับรองข้ อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี ้ และผู้ จัดจาหน่ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร บริษัทย่อย หรื อบริษัทร่วมของบุคคลดังกล่าว มิได้ มีหน้ าที่ที่จะต้ องปรับปรุ งหรื อแก้ ไขข้ อมูลใด ๆ ในภายหลัง ไม่
ว่าจะโดยผลจกการที่มีข้อมูล หรื อเหตุการณ์เกิดขึ ้นใหม่ หรื อด้ วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม
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หัวข้ อการนาเสนอ

ส่ วนที่ 1

ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่ วนที่ 2

วิธีการดาเนินธุรกรรม

ส่ วนที่ 3

ตัวอย่ างเอกสารประกอบธุรกรรม

ส่ วนที่ 4

ตัวอย่ างการคานวณราคา
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ส่ วนที่ 1
• ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561






ลักษณะธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร Bond Switching
ผลการดาเนินธุรกรรม Bond Switching ในปี FY2014 – FY2017
ลักษณะธุรกรรม Bond Switching ในปี FY2018
หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจัดสรรพันธบัตร
Source Bonds สาหรับธุรกรรม Bond Switching ครัง้ ที่ 1 ปี งบประมาณ 2561
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ลักษณะธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร Bond Switching
วัตถุประสงค์ ของธุรกรรม
รัฐบาล
•

นักลงทุน
•
•

ลดความเสีย่ งในการระดมเงินเพื่อไถ่ถอนพันธบัตรรุ่นที่จะครบกาหนด ซึง่ มีวงเงินขนาดใหญ่ (Refinance
Risk) หรื อพันธบัตรหลายรุ่นที่จะครบกาหนดในเวลาใกล้ เคียงกัน (Bunching Risk)
ยืดอายุครบกาหนดของหนี ้
เพิ่มสภาพคล่องในตลาดรอง
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการพอร์ ตหนี ้

•
•
•

One-to-One

ลดความเสีย่ งในการลงทุน (Reinvestment Risk)
เพิ่มทางเลือกในการปรับพอร์ ตการลงทุน

Multiple-to-One

รู ปแบบของธุรกรรม
Public Debt Management Office, Ministry of Finance, Kingdom of Thailand

THB mil.

THB mil.

200,000

200,000

Source Bond
Destination Bond

50,000
0

0
Public Debt Management Office, Ministry of Finance, Kingdom of Thailand

THB mil.

Public Debt Management Office, Ministry of Finance, Kingdom of Thailand

200,000

50,000

Top-up

Top-up

Top-up

Top-up

Top-up

100,000

Source Bond
Destination Bond

150,000

Top-up

Destination Bond

100,000

Multiple-to-Multiple

Source Bond

Top-up

One-to-Multiple
150,000

0

Multiple-to-Multiple

TTM
THB mil.

200,000

TTM

Destination Bond

50,000

One-to-Multiple

TTM

Source Bond

100,000

Top-up

100,000

Multiple-to-One
150,000

Top-up

One-to-One
150,000

50,000

Public Debt Management Office, Ministry of Finance, Kingdom of Thailand

0

TTM
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ผลการดาเนินธุรกรรม Bond Switching ในปี FY2014 – FY2017
FY2014
Source Bond
LB155A

TTM
6M
Format:
Total
One-to-multiple
Destination Bond TTM
LB176A
2Y8M
Exchange
LB191A
4Y3M
Ratio:
LB21DA
7Y2M
Cash Neutral
LB37DA
23Y2M
Total

Amount of SB Tendered
76,235
76,235
Amount of DB Allocated
22,683
20,883
9,436
18,015
71,017

FY2015
Note
Note
On-the-run
On-the-run

Source Bond
LB15DA

TTM Amount of SB Tendered
Note
6M
63,960
Format:
One-to-multiple
Total
63,960
Destination Bond TTM Amount of DB Allocated
Note
LB183B
2Y9M
8,039
LB206A
5Y
18,291
FY2016 Benchmark
LB25DA
10Y6M
9,656
On-the-run
Exchange Ratio:
LB296A
14Y
10,580
On-the-run
Nominal Neutral
LBA37DA
22Y6M
17,394
On-the-run
Total
63,960

FY2017

FY2016
Source Bond
LB176A

TTM Amount of SB Tendered
Note
9M
56,682
Format:
Total
56,682
One-to-multiple
Destination Bond TTM Amount of DB Allocated
Note
LB206A
3Y10M
11,000
LB226A
5Y10M
9,000
On-the-run
LB26DA
10Y4M
14,182
On-the-run
Exchange Ratio:
LBA37DA
21Y4M
7,000
Nominal Neutral
LBA666A
49Y10M
15,500
On-the-run
Total
56,682

Source Bond
LB183B
LB191A
LB193A
LB196A

TTM Amount of SB Tendered
8M
11,694
1Y6M
2,079
Format:
1Y8M
14,318
Multiple-to-multiple
1Y11M
61,909
Total
90,000
Destination Bond TTM Amount of DB Allocated
LB226A
4Y11M
6,636
LB25DA
8Y5M
11,417
Exchange Ratio:
LB316A
13Y11M
31,358
Nominal Neutral
LB466A
28Y11M
14,318
LB666A
49Y
26,271
Total
90,000

Note
Note
On-the-run
On-the-run
On-the-run
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ลักษณะธุรกรรม Bond Switching ในปี FY2018
วงเงินในการปรั บโครงสร้ าง :
Potential Source Bonds :

ไม่เกิน 140,000 ล้ านบาท
พันธบัตรรัฐบาลที่จะครบกาหนดภายใน 3 ปี ข้ างหน้ า
ดาเนินการปรับโครงสร้ างหนี ้
ด้ วยธุรกรรม Bond Switching
โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 140,000 ลบ.

THB million
350,000
300,000
250,000

200,000
150,000
100,000

LB666A
LB676A

LB616A

LB466A

LB446A

LB316A
LB326A

LB183B
LB191A
LB193A
LB196A
LB198A
LB19DA
LB206A
LB213A
LB214A
ILB217A
LB21DA
LB226A
LB22NA
LB22DA
LB233A
LB236A
LB244A
LB24DA
LB25DA
LB267A
LB26DA
LB27DA
ILB283A
LB283A
LB296A

0

LB366A
LBA37…
LB383A
LB396A
LB406A
LB416A

50,000

รู ปแบบการดาเนินธุรกรรม

ระบบ : Syndication และ E-Switching
รู ปแบบการแลก : Multiple-to-Multiple (เสนอแลก Source Bonds หลายรุ่นเพื่อแลกกับ Destination Bonds หลายรุ่น)
วิธีการแลกพันธบัตร : Notional Neutral (มีการชาระเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคา (Gross Price/Dirty Price) ระหว่าง Source Bonds
และ Destination Bonds ด้ วยเงินสด)
อัตราส่ วนการแลก SBs/DBs : Source Bonds 1 หน่วย สามารถแลกเป็ น Destination Bonds 1 หน่วย
การกาหนดราคา : อ้ างอิงอัตราผลตอบแทน (Yield)
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หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจัดสรรพันธบัตร

 1.

การลดความเสี่ยงในการปรั บโครงสร้ างหนี ้ (Reduce Refinancing Risk and
Bunching Risk) ของพันธบัตร
 2. การยืดอายุของหนี ้ (Extend Time-to-Maturity)
 3. การลดต้ นทุนในการระดมทุนของรัฐบาล (Coupon Reduction)
 4. การชาระส่ วนต่ างของราคาระหว่ าง Source Bonds และ Destination Bonds
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Source Bonds สาหรับธุรกรรม Bond Switching ครัง้ ที่ 1 ปี งบประมาณ 2561
Source Bonds สาหรับธุรกรรม Bond Switching ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงการคลังกาหนดมี
รายละเอียดดังนี ้

Source Bond
ThaiBMA Symbol

มูลค่าคงค้ างของพันธบัตร

อายุคงเหลือ

1. LB191A
2. LB196A

64,804.43 ลบ.
230,085.00 ลบ.
188,118.00 ลบ.

8 เดือน
1 ปี 3 เดือน
2 ปี 3 เดือน

3. LB206A

ทั ้งนี ้ สบน. ได้ ประกาศ Source Bonds บนเว็บไซต์ www.pdmo.go.th ของสานักงานบริหารหนี ้สาธารณะ
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ส่ วนที่ 2
• วิธีการดาเนินธุรกรรม
 การยื่นคาเสนอแลกพันธบัตร และเอกสารประกอบ
 การจัดสรรพันธบัตร และการยื่นข้ อมูลเพิ่มเติม

 การส่ งมอบพันธบัตรและการชาระเงินค่ าส่ วนต่ างระหว่ างราคา
 สรุ ปกาหนดการธุรกรรม Bond Switching ครั ง้ ที่ 1 ปี งบประมาณ 2561
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การยื่นคาเสนอแลกพันธบัตร และเอกสารประกอบ
วันยื่นเอกสารประกอบ
คาเสนอแลกพันธบัตร
29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61

• ผู้ถือพันธบัตรที่ต้องการเสนอแลกพันธบัตรยื่นเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
- หนังสือแสดงคาสั่งห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ระบุคาสัง่ ห้ ามมิให้ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ขาย โอน ก่อภาระ
ผูกพัน เปลี่ยนมือ หรื อจาหน่ายจ่ายโอนในลักษณะในใดๆ ซึ่ง Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรตามรุ่ นและจานวนที่เสนอแลกอย่างเด็ดขาด โดยผู้ถือ
พันธบัตรจะต้ องลงนามในหนังสือ พร้ อมทังจั
้ ดการให้ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของตนลงนามในหนังสือดังกล่าวด้ วย
- แบบคาสั่งแจ้ งบัญชี (Account Instruction Form) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรเพื่อรับโอนพันธบัตร Destination Bonds และระบุ
บัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ที่ผ้ อู อกพันธบัตรต้ องชาระให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตรรายดังกล่าว
โดยผู้ออกพันธบัตรจะเปิ ดให้ download Excel File สาหรั บการกรอกข้ อมูลทังสองแบบฟอร์
้
มใน website ของสานักงานบริ หารหนีส้ าธารณะ และผู้ถือ
พันธบัตรจะต้ องพิมพ์ Excel File ดังกล่าวที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว และดาเนินการให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของตนลงนามรับรองข้ อมูลที่พิมพ์ออกมานันๆ
้ และส่ง
เอกสารที่ลงนามรับรองแล้ วดังกล่าวให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX) พร้ อมทังส่
้ ง Excel File (soft file) ตามที่ระบุไว้
ข้ างต้ นให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mailด้ วย (ในกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นผู้จดั การกองทุนที่ตนบริ หารจัดการมากกว่าหนึ่ง
กองทุน ต้ องให้ รายละเอียดสาหรับกองทุนแต่ละกองทุน)

วันกาหนดราคาแลก
พันธบัตร 3 เม.ย. 61
เวลาประมาณ 17.30 น.

• ผู้ออกพันธบัตรจะกาหนดและประกาศราคา Source Bonds แต่ละรุ่ น ลงบนเว็บไซต์ของ สบน. ก่อนเริ่ มระยะเวลายื่นคาเสนอแลกพันธบัตร และกาหนดช่วง
อัตราผลตอบแทน (range of yield) พร้ อมกับช่วง "ราคา Destination Bonds" ต่อหน่วย (range of price per unit) สาหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่ น โดย
ผู้ออกพันธบัตรจะระบุช่วงอัตราผลตอบแทนและราคาดังกล่าวไว้ ในแบบคาเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form)
• ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร จะแจกจ่ายแบบคาเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form)ในรู ปแบบ Excel File ที่มี file ID ที่ไม่ซ ้ากัน
ให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตรเฉพาะรายที่ได้ ส่ง Instruction Letter มาแล้ วเท่านัน้

วันยื่นคาเสนอแลกพันธบัตร
17.30 น. ของวันที่ 3 เม.ย.
ถึง 15.00 น. ของวันที่ 4
เม.ย. 61

• ผู้ถือพันธบัตรที่ต้องการเสนอแลกพันธบัตรยื่นเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
- แบบคาเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form) ที่ระบุรุ่นและจานวนหน่วยของ Source Bonds ในแต่ละรุ่ นที่ต้องการนามาแลก และระบุรุ่น อัตรา
ผลตอบแทน และจานวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ต้องการในแต่ละรุ่ น
โดยผู้ถือพันธบัตรจะต้ องพิมพ์ Excel File ดังกล่าวที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว และดาเนินการให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของตนลงนามรับรองข้ อมูลที่พิมพ์ออกมา
นันๆ
้ และส่งเอกสารที่ลงนามรับรองแล้ วดังกล่าวให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX) พร้ อมทังส่
้ ง Excel File (soft file)
ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail ด้ วย (ในกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นผู้จดั การกองทุนที่ตนบริ หารจัดการ
มากกว่าหนึง่ กองทุน ต้ องให้ รายละเอียดจานวน Source Bonds และ Destination Bonds ที่ประสงค์จะแลกสาหรับกองทุนแต่ละกองทุนใน Excel File)
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การจัดสรรพันธบัตร และการยื่นข้ อมูลเพิ่มเติม
วันจัดสรรพันธบัตร
4 เม.ย. 61
หลังเวลา 15.00 น.

• ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ งผลการแลกพันธบัตรผ่านทางผู้จัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ ยนพันธบัตร ผ่าน แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร (Exchange
Acceptance Form) โดยการแจ้ งดังกล่าวรวมถึง การแจ้ งมูลค่าและจานวนหน่วยของ Destination Bonds สาหรั บ Destination Bonds แต่ละรุ่ นที่ผ้ ูถือ
พันธบัตรจะได้ รับ และการแจ้ ง Source Bonds ตามรุ่ นและจานวนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะต้ องส่งมอบ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้ออกพันธบัตรจะยังไม่
แจ้ งยอดเงินภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้ อง

นักลงทุนที่ได้ รับแลก
ส่ งข้ อมูลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 12.00 น.
ของ 5 เม.ย. 61

• ภายในเวลา 12.00 น. ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกพันธบัตรจะต้ องแจ้ งข้ อมูลดังต่อไปนี ้ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
- สาหรับผู้จัดการกองทุนที่ตนบริหารจัดการมากกว่ าหนึ่งกองทุน : ต้ องแจ้ งจานวน Source Bonds และ Destination Bonds ที่ประสงค์จะแลกสาหรับ
กองทุนแต่ละกองทุน ในจานวนรวมสาหรับทุกกองทุนรวมกันไม่เกินกว่าจานวน Source Bonds และ Destination Bonds ทังหมดที
้
่ตกลงรับแลก และ
- สาหรับผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับแลกพันธบัตรทุกราย : ต้ องแจ้ งราคาต้ นทุนของ Source Bonds แต่ละรุ่ น ตามจานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลง
รับแลก ประเภทผู้ถือพันธบัตร และอัตราภาษีหกั ณ ที่จ่ายบนเงินได้ ที่ต้องถูกหักภาษีอนั เนื่องมาจากการเข้ าทาธุรกรรมการแลกพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรที่
ได้ รับการตอบรับการแลกพันธบัตรหรื อของกองทุนแต่ละกองทุนที่ ระบุไว้ ผู้ออกพันธบัตรขอสงวนสิทธิหกั ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราสูงสุดและใช้ ราคาต้ นทุนที่
พาร์ หากผู้ลงทุนมิได้ แจ้ งข้ อมูลต้ นทุน ประเภทผู้ลงทุนและอัตราภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภายในเวลาที่กาหนด
โดยผู้ถือพันธบัตรจะต้ องพิมพ์ Excel File ดังกล่าวที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว และดาเนินการให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของตนลงนามรับรองข้ อมูลที่พิมพ์ออกมา
นันๆ
้ และส่งเอกสารที่ลงนามรับรองแล้ วดังกล่าวให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX) พร้ อมทังส่
้ ง Excel File (soft file)
ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail ด้ วย (ในกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นผู้จดั การกองทุนที่ตนบริ หารจัดการ
มากกว่าหนึง่ กองทุน ต้ องให้ รายละเอียดสาหรับกองทุนแต่ละกองทุน)

แจ้ งเงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิท่ ี
นักลงทุนต้ องชาระ/ได้ รับ
(ถ้ ามี) ภายในเวลา
16.00 น. ของ 5 เม.ย. 61

• ในเวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ งผลการเสนอแลกพันธบัตรให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรทุกรายที่ได้ รับการตอบรับแลกพันธบัตร (ผ่านทางผู้จดั จาหน่าย
และจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร) ดังนี ้
- แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตรพร้ อมจานวน “เงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิ” (Form of Exchange Acceptance with Net Cash Settlement Amount) ให้ แก่ผ้ ู
ถือพันธบัตร ที่ได้ รับการตอบรับการแลกพันธบัตรโดยระบุผลการแลกพันธบัตร จานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ต้องชาระให้ แก่อีกฝ่ ายหนึง่ (ถ้ ามี) และจานวน
เงินภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
- คาสั่งให้ ดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction to Transfer) ให้ แก่โบรกเกอร์ หรื อผู้ดแู ลหลักทรัพย์ เพื่อให้ ดาเนินการฝาก Source Bonds ของผู้ถือ
พันธบัตรที่ได้ รับแลกเข้ าบัญชีของผู้ออกพันธบัตรซึง่ เปิ ดไว้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การส่ งมอบพันธบัตรและการชาระเงินค่ าส่ วนต่ างระหว่ างราคา
การนาส่ ง Source Bonds และชาระเงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิ
ภายใน 10.00 น. ของวันส่ งมอบพันธบัตร วันที่ 10 เมษายน 2561
• โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกพันธบัตร ส่งมอบ Source Bonds ตามรุ่นและ
จานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลก โดยการฝากในบัญชีหลักทรัพย์ของ ธปท. (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในแบบคาสัง่ ดาเนินการ
เกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction to Transfer))
• ผู้ถือพันธบัตรชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ร่วมจัดการแลกพันธบัตรแต่ละราย โดย
วิธีการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าว (แบบสามารถเบิกถอนได้ ทนั ที (Immediately available funds))

การนาส่ ง Destination Bonds และชาระเงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิ ให้ แก่ ผ้ ูถือพันธบัตร
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันส่ งมอบพันธบัตร วันที่ 10 เมษายน 2561
• ผู้ออกพันธบัตร (ผ่าน ธปท.) จะส่งมอบ Destination Bonds ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตร โดยการนา
Destination Bonds นาฝากเข้ าในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตรที่ระบุในแบบคาสั่ง
แจ้ งบัญชี (Account Instruction Form)
• ผู้ออกพันธบัตร ชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตร โดยการโอนเงินค่าส่วนต่าง
สุทธิดงั กล่าวยัง “บัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ” ตามที่ระบุใน
แบบคาสั่งแจ้ งบัญชี (Account Instruction Form) ทังนี
้ ้การโอนยอดเงินส่วนต่างสุทธิจะทา
เพียงขาเดียว คือผู้ถือพันธบัตรโอนให้ ในช่วงเช้ าหรื อผู้ออกพันธบัตรโอนให้ ในช่วงบ่ายเท่านัน้

วันส่ งมอบพันธบัตร

• ธปท. จะดาเนินการยกเลิก Source Bonds ที่ผ้ อู อกพันธบัตรรับแลก
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สรุ ปกาหนดการธุรกรรม Bond Switching ครั ง้ ที่ 1 ปี งบประมาณ 2561

ประกาศ

วันพบปะผู้ลงทุน

ประกาศ

Source Bonds

(Roadshow)

Destination Bonds

วันยื่นเอกสารประกอบ
คาเสนอแลกพันธบัตร

20 มี.ค. 61

20 มี.ค. 61

26 มี.ค. 61

29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61

วันยื่นคาเสนอแลกพันธบัตร
17.30 น. ของวันที่ 3 เม.ย. ถึง
15.00 น. ของวันที่ 4 เม.ย. 61

วันจัดสรรพันธบัตร
4 เม.ย. 61 หลังเวลา 15.00 น.

นักลงทุนที่ได้ รับแลกส่ ง
ข้ อมูลเพิ่ม
ภายในเวลา 12.00 น.
ของ 5 เม.ย. 61

แจ้ งเงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิท่ ี
นักลงทุนต้ องชาระ/ได้ รับ
(ถ้ ามี) ภายในเวลา 16.00 น.
ของ 5 เม.ย. 61

วันกาหนดราคาแลก
พันธบัตร
3 เม.ย. 61 เวลาประมาณ
17.30 น.

วันส่ งมอบพันธบัตร
10 เม.ย. 61

ดาเนินการโดยกระทรวงการคลัง
ดาเนินการโดยนักลงทุน
14

ส่ วนที่ 3
• ตัวอย่ างเอกสารประกอบธุรกรรม
 หนังสือแสดงคาสั่งห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) / แบบคาสั่งแจ้ ง
บัญชี (Account Instruction Form) / Excel Template สาหรั บกรอกข้ อมูล Instruction Letter
และ Account Instruction Form
 แบบคาเสนอขอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form) / Excel Template สาหรั บกรอกข้ อมูล
Exchange Offer Form / Excel File สาหรั บผู้จัดการกองทุนที่บริหารมากกว่ าหนึ่งกองทุน
 แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร (Exchange Acceptance Form)
 คาสั่งให้ ดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction to Transfer)
 แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตรพร้ อมจานวน “เงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิ” (Form of Exchange
Acceptance with Net Cash Settlement Amount)
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หนังสือแสดงคาสั่งห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter)
เอกสารแนบท้ าย 2
ในหนังสือชี้ชวน
ยื่นเอกสาร
29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61
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แบบคาสั่งแจ้ งบัญชี (Account Instruction Form)
เอกสารแนบท้ าย 3
ในหนังสือชี้ชวน
ยื่นเอกสาร
29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61
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Excel Template สาหรับกรอกข้ อมูล Instruction Letter และ Account Instruction Form
ยื่นเอกสาร
29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61
ในกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นผู้จดั การกองทุนที่ตน
บริ หารจัดการมากกว่าหนึง่ กองทุน ต้ องให้
รายละเอียดสาหรับกองทุนแต่ละกองทุน

กรอกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือพันธบัตร

กรอกข้ อมูลโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
ที่นามาแลก (Source Bonds)

เลือกแถบ Base Information
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Excel Template สาหรับกรอกข้ อมูล Instruction Letter และ Account Instruction Form (ต่ อ)
ยื่นเอกสาร
29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61
เลือกบัญชีที่รับรับโอน Destination Bonds
1. กรณีตอบ Yes : นาเข้ าบัญชีหลักทรัพย์
เดิมของ Source Bonds
2. กรณีตอบ No : นาเข้ าบัญชีหลักทรัพย์อื่น
กรอกข้ อมูลบัญชีเงินฝาก ในกรณีที่ข้าพเจ้ ามี
สิทธิได้ รับเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี)

กรณีตอบ No ในส่ วนของบัญชีท่ รี ับรับโอน
Destination Bonds ต้ องกรอกรายละเอียดของ
บัญชีอื่นๆที่จะรับโอน Destination Bonds
ใส่จำนวน Unit ของ Source Bonds แต่ละรุ่น
ที่ประสงค์จะนามาแลก

19

Excel Template สาหรับกรอกข้ อมูล Instruction Letter และ Account Instruction Form (ต่ อ)
Instruction Letter

Account Instruction Form

ผู้มีอำนำจลงนำมของผู้แสดง
คำเสนอแลกพันธบัตร และผู้มี
อำนำจลงนำมของโบรกเกอร์
หรือผู้เก็บรักษำหลักทรัพย์
ลงนามในแบบที่พิมพ์ออกมา
ดังกล่าว ตามช่องที่กาหนดไว้

กดเพื่อ Generate Form เพื่อพิมพ์
ทัง้ Instruction Letter และ Account
Instruction Form

ยื่นเอกสาร
29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61

ผู้มีอำนำจลงนำมของผู้แสดงคำ
เสนอแลกพันธบัตรลงนามในแบบที่
พิมพ์ออกมาดังกล่าว ตามช่องที่
กาหนดไว้
ส่ง Instruction Letter และ Account
Instruction Form ที่ลงนามแล้ วให้ แก่
ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรทางโทรสาร
(FAX) และส่ง Excel File (soft file) ที่
กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วให้ แก่ ผู้จดั
จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ น
พันธบัตร ทาง e-mail
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แบบคาเสนอขอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form)
แบบคำเสนอแลกพันธบัตร
(Exchange Offer Form)
สำหรับ Source Bonds ร่ น [] Source Bonds ร่ น [] Source Bonds ร่ น [] แล Source Bonds ร่ น []
วันที่
พ. . 2561
เรี ยน
ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
โทร พั ท์
: [02 626-3769, 02 230-2328]
โทรสาร

: [02 231-4617 ]

อีเมล์ [govtbond@pdmo.go.th]

เอกสารแนบท้ าย 1
ในหนังสือชี้ชวน
ยืน่ เอกสาร 17.30 น. ของวันที่ 3 เม.ย. ถึง
15.00 น. ของวันที่ 4 เม.ย. 61

ข้ าพเจ้ า
มีความประสงค์จะนา
พันธบัตรรั บาลตามรุ่ นและจานวนตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี ้ (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า "Source Bonds")
 Source Bonds รุ่ น [] จานวนทังหมด
้
หน่วย
 Source Bonds รุ่ น [] จานวนทังหมด
้
หน่วย
 Source Bonds รุ่ น [] จานวนทังหมด
้
หน่วย
 Source Bonds รุ่ น [] จานวนทังหมด
้
หน่วย
รวมเป็ นจานวน Source Bonds ทังสิ
้ ้น
หน่วย มาแลกกับพันธบัตรรั บาลที่จะออกใหม่ตามรุ่ นที่ระบุไว้ ในตารางข้ างล่างนี ้ (ต่อไปนี ้
รวมเรี ยก พันธบัตรรั บาลแต่ละรุ่ นดังกล่าวว่า "Destination Bonds") ตามอัตราผลตอบแทน และราคาของ Destination Bonds แต่ละรุ่ น ตามที่ระบุไว้ ใน
ตารางข้ างล่างนี ้ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร บับลงวันที่ [] พ. . 2561 ("หนังสือ ี วน")
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Excel Template สาหรั บกรอกข้ อมูล Exchange Offer Form
ยืน่ เอกสาร 17.30 น. ของวันที่ 3 เม.ย. ถึง
15.00 น. ของวันที่ 4 เม.ย. 61

ใส่จานวน Source Bonds แต่ ล ร่ น
ทังหมดที
้
่ประสงค์จะนามาแลก

เลือกแถบ Detail Offer
สาหรั บผู้จัด การกองทุน ที่ป ระสงค์ จ ะส่งค าเสนอแลกพัน ธบัตรสาหรั บกองทุน ที่ต นบริ ห าร
จัดการมากกว่าหนึง่ กองทุน
1. ให้ ระบุจานวนรวมของ Source Bonds และ Destination Bonds แต่ละรุ่ น ที่ประสงค์จะ
แลกสาหรับกองทุนแต่ละกองทุน
2. จานวนรวมของ Source Bonds และ Destination Bonds แต่ละรุ่ น ที่ประสงค์จะแลก
สาหรับกองทุนทุกกองทุนรวมกัน ต้ องเท่ากับจานวนรวมของ Source Bonds และ
Destination Bonds แต่ละรุ่น ในแบบคาเสนอแลกพันธบัตร

ใส่จานวนหน่วยของ Destination Bonds ที่
ต้ องการในแต่ละรุ่น สาหรับแต่ละอัตรา
ผลตอบแทน ทังนี
้ ้ จานวน Destination
Bonds ที่ต้องการสูงสุดในแต่ละรุ่น ต้ องไม่
เกินจานวนรวมของ Source Bonds ทุกรุ่น
ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรประสงค์นามาแลกและระบุ
ไว้ ในหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการ
เกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter)
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Excel Template สาหรั บกรอกข้ อมูล Exchange Offer Form (ต่ อ)
ยืน่ เอกสาร 17.30 น. ของวันที่ 3 เม.ย. ถึง
15.00 น. ของวันที่ 4 เม.ย. 61

กด Print Exchange Offer Form and Detail
Offer เพื่อพิมพ์
ส่ง Exchange Offer Form ที่ลงนามแล้ วให้ แก่ผ้ ู
จัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร
ทางโทรสาร (FAX) และส่ง Excel File (soft file)
ที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วให้ แก่ ผู้จดั จาหน่าย
และจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร ทาง e-mail

เลือกแถบ Exchange Offer
23

สรุ ปขัน้ ตอนการส่ ง Form และเอกสารประกอบ
คาสั่งห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) และ
แบบคาสั่งแจ้ งบัญชี (Account Instruction Form)

แบบคาเสนอขอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form)

29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61

ยืน่ เอกสาร 17.30 น. ของวันที่ 3 เม.ย. ถึง 15.00 น. ของวันที่ 4 เม.ย. 61

• กรอกข้ อมูลใน Excel File ตามแถบ Base Information
• กด Generate Form: Freeze Source Bonds เพื่อดาเนินการพิมพ์ และให้ ผ้ ู
มีอานาจลงนามของตนลงนามรับรองข้ อมูลที่พิมพ์ออกมา ตามช่องที่กาหนด
ไว้
• กด Generate Form: Account Instruction Form เพื่อดาเนินการพิมพ์ และ
ให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของตนลงนามรับรองข้ อมูลที่พิมพ์ออกมา ตามช่องที่
กาหนดไว้
• ส่งคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) และแบบ
คาสัง่ แจ้ งบัญชี (Account Instruction Form) ที่ลงนามแล้ วให้ แก่ ผู้จดั
จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX) ภายใน 1
วันทาการ ก่อนหน้ าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคาเสนอแลกพันธบัตร
• ส่ง Excel File (soft file) ที่กรอกข้ อมูลตามตามแถบ Base Information โดย
ครบถ้ วนแล้ ว ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร ทาง
e-mail ภายใน 1 วันทาการ ก่อนหน้ าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคาเสนอ
แลกพันธบัตร
• ในกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นผู้จดั การกองทุนที่ตนบริ หารจัดการมากกว่าหนึง่
กองทุน ต้ องให้ รายละเอียดสาหรับกองทุนแต่ละกองทุน

• กรอกข้ อมูลใน Excel File ตามแถบ Detail Offer
• พิมพ์แบบคาเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form) โดยกด Print
Exchange Offer Form and Detail Offer ในแถบ Exchange Offer และให้
ผู้มีอานาจลงนามของตนลงนามรับรองข้ อมูลที่พิมพ์ออกมา ตามช่องที่
กาหนดไว้
• ส่งแบบคาเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form) ที่ลงนามแล้ วให้ แก่
ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX)
• ส่ง Excel File (soft file) ที่กรอกข้ อมูลตามแถบ Detail Offer โดยครบถ้ วน
แล้ ว ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร ทาง e-mail
• สาหรับผู้จดั การกองทุนที่ประสงค์จะส่งคาเสนอแลกพันธบัตรสาหรับกองทุน
ที่ตนบริ หารจัดการมากกว่าหนึง่ กองทุน ให้ ระบุจานวนรวมของ Source
Bonds และ Destination Bonds แต่ละรุ่น ที่ประสงค์จะแลกสาหรับทุก
กองทุนรวมกันในแบบคาเสนอแลกพันธบัตร บับนี ้เพียง บับเดียว พร้ อมกัน
นัน้ จะต้ องแจ้ งข้ อมูลของจานวน Source Bonds และ Destination Bonds
แต่ละรุ่นที่ประสงค์จะแลกสาหรับกองทุนแต่ละกองทุน ตามรายละเอียดที่
กาหนดไว้ ใน Excel File โดยการพิมพ์ข้อมูลลงใน Excel File (soft file)
ดังกล่าวให้ ครบถ้ วน
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แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตร (Exchange Acceptance Form)
เอกสารแนบท้ าย 4
ในหนังสือชี้ชวน
ผู้จัดจาหน่ ายและจัดการการแลก
พันธบัตร จะแจ้ งผลการจัดสรรให้ ผ้ ลู งทุน
และสาเนาให้ โบรกเกอร์
4 เม.ย. 61 หลังเวลา 15.00 น.

จานวน Source Bonds แต่ละรุ่นที่ สบน. รับแลก

จานวนและอัตราผลตอบแทน (Yield) ของ
Destination Bonds แต่ละรุ่นที่ได้ รับแลก
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Excel Template สาหรั บกรอกข้ อมูล Detail Allotment
นักลงทุนที่ได้ รับแลกส่ งข้ อมูลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 12.00 น. ของ 5 เม.ย. 61

ใส่อตั ราภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย (withholding tax rate) สาหรับผู้ถือ
พันธบัตร หรื อกองทุนแต่ละกองทุนที่ได้ รับแลก

เลือกแถบ Detail Allotment
สาหรับผู้จัดการกองทุนที่ได้ รับการจัดสรรสาหรับกองทุนที่ตน
บริ หารจัดการมากกว่าหนึ่งกองทุน ให้ ระบุรายละเอียดสาหรับ
กองทุนแต่ละกองทุน

ใส่ราคาต้ นทุนของ Source Bonds
แต่ละรุ่น ตามจานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตร
ตกลงรับแลก

ส่ง Detail Allotment ที่ลงนามแล้ วให้ แก่ผ้ จู ดั
จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร
ทางโทรสาร (FAX) และส่ง Excel File (soft
file) ที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วให้ แก่ ผู้จดั
จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร
ทาง e-mail
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คาสั่งให้ ดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction to Transfer)
เอกสารแนบท้ าย 5
ในหนังสือชี้ชวน
ผู้จัดจาหน่ ายและจัดการการแลก
พันธบัตร จะแจ้ งโบรกเกอร์ ให้ โอน
Source Bonds ที่รับแลกให้ ธปท. และ
ยกเลิกข้ อจากัด Source Bonds ที่เหลือ
เพื่อให้ กระทาการใดๆ ได้ ปกติ
ภายในเวลา 16.00 น. ของ 5 เม.ย. 61

โบรกเกอร์ ดาเนินการโอน Source Bonds ให้ ธปท.
ภายใน 10.00 น. ของ วันที่ 10 เม.ย. 2561

โบรกเกอร์ ยกเลิกข้ อจากัดการจาหน่ายจ่ายโอน
Source Bonds ส่วนที่เหลือ (ถ้ ามี) ได้ หลังจากที่ได้
ดาเนินการโอน Source Bonds ที่กระทรวงการคลัง
รับแลกเข้ าบัญชีของ ธปท. แล้ ว
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แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตรพร้ อมจานวน “เงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิ” (Form of Exchange
Acceptance with Net Cash Settlement Amount)
เอกสารแนบท้ าย 6
ในหนังสือชี้ชวน
ผู้จัดจาหน่ ายและจัดการการแลก
พันธบัตร จะแจ้ งผลการจัดสรรให้ ผ้ ลู งทุน
และสาเนาให้ โบรกเกอร์ ภายในเวลา
16.00 น. ของ 5 เม.ย. 61

จานวน Source Bonds แต่ละรุ่นที่ สบน. รับแลก

จานวนและอัตราผลตอบแทน (Yield) ของ
Destination Bonds แต่ละรุ่นที่จะได้ รับ
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แบบแจ้ งผลการแลกพันธบัตรพร้ อมจานวน “เงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิ” (Form of Exchange
Acceptance with Net Cash Settlement Amount) (ต่ อ)
เอกสารแนบท้ าย 6
ในหนังสือชี้ชวน
ผู้จัดจาหน่ ายและจัดการการแลก
พันธบัตร จะแจ้ งผลการจัดสรรให้ ผ้ ลู งทุน
และสาเนาให้ โบรกเกอร์ ภายในเวลา
16.00 น. ของ 5 เม.ย. 61
เงินค่าส่วนต่างสุทธิ
และภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย (ถ้ ามี)
กรณีได้ รับเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ธปท. จะดาเนินการโอน
เงินให้ ภำยใน 15.00 น. ของวันที่ 10 เม.ย. 2561

กรณีต้องชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ต้ องดาเนินการชาระ
เงินภำยใน 10.00 น. ของวันที่ 10 เม.ย. 2561
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ส่ วนที่ 4
• ตัวอย่ างการคานวณราคา
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ตัวอย่ างการคานวณราคาในรูปแบบ Nominal-Neutral

(Revised 20180319)
Note: Investors can download Matrix Calculation Module from ThaiBMA public website, or contact the Joint Lead Arrangers to obtain one.
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ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
สานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
คุณนครินทร์ พร้ อมพัฒน์
คุณศิรัส ปุษยะนาวิน
คุณสิทธานต์ เสถียรพัฒนากูล
คุณชนิกานต์ ไชยเสนา

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
คุณสุพรรณวดี จินตนารักษ์
คุณไอรดา วงศ์ ฝั้น
คุณหทัยชนก จตุพรพิทักษ์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
คุณศศิวิมล ปรารถนาดี
คุณธนา ภูธนกิจ
คุณอุษณา อุดมสินธร

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
คุณเอกภพ เมฆกัลจาย
คุณสิรดา ฉันทานุศาสน์
คุณบุณยนุช หาญนรเศรษฐ์

+66 2271 7999 #5812
+66 2271 7999 #5814
+66 2271 7999 #5814
+66 2271 7999 #5806

nakarin@pdmo.go.th
sirus@pdmo.go.th
sittan@pdmo.go.th
chanikarn@pdmo.go.th

+662 626 3646
+662 626 3592
+662 353 5421

suphanvadee.jin@bbl.co.th
irada.won@bbl.co.th
hathaichanok.jat@bbl.co.th

+662 470 3274
+662 470 2022
+662 470 3099

sasiwimon.par@kasikornbank.com
thana.p@kasikornbank.com
ousana.u@kasikornbank.com

+662 208 4850
+662 208 4849
+662 208 4847

ekkapob.makeguljai@ktb.co.th
sirada.chantanusat@ktb.co.th
boonyanuch.hannoraseth@ktb.co.th

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ (ไทย) จากัด (มหาชน)
คุณวรุฒน์ พุฒทิ านันท์
คุณธันยวัฒน์ ต่ างวิวัฒน์

+662 724 8989
+662 724 8837

varut.puttitanun@sc.com
thunyawat.tangwiwat@sc.com
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