หนังสือชีช้ วน
เพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร

ราชอาณาจักรไทย
(โดยกระทรวงการคลังแห่ งราชอาณาจักรไทย)
เสนอชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรรัฐบาลที่ออกแล้ วซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ คงที่รวม 3 รุ่ น ได้ แก่ พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB191A พันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB196A
และพันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB206A
ในวงเงินรวมไม่ เกิน 140,000 ล้ านบาท
(ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี)้
(ต่ อไปนีร้ วมเรียกว่ า "Source Bonds")
กับ
พันธบัตรรัฐบาลที่ออกใหม่ซงึ่ มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ รวม 5 รุ่น รายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้
ระยะเวลาในการยื่นแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร: ระหว่างเวลา 17.30 น. ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 15.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
ผู้ถือพันธบัตรควรอ่านและศึกษาข้ อมูลที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนีโ้ ดยละเอียด ก่อนตัดสินใจเข้ าร่วมยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ หากผู้ถือพันธบัตรมีข้อสงสัยหรื อความไม่แน่ใจใดๆ เกี่ยวกับคาชี ้ชวนเพื่อการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรหรือรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ ผู้ถือพันธบัตรควรปรึกษาที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย
ภาษี ธุรกิจและการลงทุนของตนเอง หรื อขอคาปรึกษาด้ านการเงินหรื อการลงทุน จากนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ นักบัญชี หรื อที่ปรึ กษาการเงินอิสระใดๆ ทังนี
้ ้ หากผู้ถือ
พันธบัตรที่ฝาก Source Bonds ไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ประสงค์จะเข้ าร่วมยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ ผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าวจะต้ องติดต่อผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรและโบรก
เกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ของตน ทังนี
้ ้ ราชอาณาจักรไทย (โดยกระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักรไทย) ("ผู้ออกพันธบัตร") ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (ต่อไปนีร้ วมเรี ยกว่า "ผู้จัดจาหน่ ายและ
จัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร") มิได้ แนะนาหรื อแสดงความเห็นสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรร่วมยื่น คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรไม่
ประสงค์จะเผยแพร่หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ รวมถึงเนื ้อหาใดๆ ภายใต้ หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้เป็ นการทัว่ ไป ดังนัน้ ผู้ใดที่
ได้ รับหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้หรือข้ อมูลใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนีม้ ิได้ รับอนุญาตให้ แจกจ่าย ตีพิมพ์
ทาซ ้า หรือเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ (ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน) ต่อบุคคลอื่นใด
ผู้ออกพันธบัต รมีสิทธิเลื่อน เปลี่ยนแปลง แก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิกถอนคาชีช้ วนนีเ้ มื่อใดก็ได้ เว้ นแต่ จะระบุไว้ เป็ นอย่ างอื่น ในหนั งสือชีช้ วนเพื่อการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ หรื อตามที่กฎหมายกาหนด โดยหากมีการเลื่อน การเปลี่ยนแปลง การแก้ ไข การยกเลิก หรื อการเพิกถอนคาชีช้ วนดังกล่ าว
ผู้ออกพันธบัตรจะดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรทราบถึงการดังกล่ าวโดยเร็ ว
ผู้ถือพันธบัตรที่ประสงค์ จะยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรจะต้ องเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ใน Source Bonds ที่ตนถืออยู่และต้ องฝาก Source Bonds ดังกล่ าวไว้
ในบัญ ชีของโบรกเกอร์ หรื อผู้ เ ก็ บ รั กษาหลั กทรั พย์ ใ นระบบไร้ ใบพันธบัต ร (Scripless System) ที่บ ริ หารจั ด การโดย บริ ษัท ศู นย์ รับ ฝากหลั กทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เท่ านัน้
ผู้จัดจาหน่ ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
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Disclaimer
หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้จัดทาขึ ้น เพื่อเผยแพร่ตอ่ ผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลที่ออกแล้ วในรุ่ น ดังต่อไปนี ้
Source Bonds รุ่น LB191A Source Bonds รุ่น LB196A และ Source Bonds รุ่น LB206A (ตามคาจากัดความที่ระบุไว้
ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้) ในวงเงินรวมไม่เกิน 140,000 ล้ านบาท ซึง่ ฝากพันธบัตรดังกล่าวไว้ ใน
บัญชีของโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ในระบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless system) ที่บริ หารจัดการโดย บริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (ต่อไปนีร้ วมเรี ยกพันธบัตรดังกล่าวว่า "Source Bonds" และเรี ยกผู้ถือ
Source Bonds ดังกล่าวว่า "ผู้ถือพันธบัตร") เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสาหรับการพิจารณาเสนอแลกเปลี่ยน Source
Bonds ของตนกับพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่ซงึ่ มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่รวม 5 รุ่ น ได้ แก่ Destination Bonds รุ่ น LB22DA
Destination Bonds รุ่ น LB26DA Destination Bonds รุ่ น LB316A Destination Bonds รุ่ น LB326A และ Destination
Bonds รุ่ น LB676A (ตามคาจากัดความที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ ต่อไปนี ้รวมเรี ยก
พันธบัตรดังกล่าวว่า "Destination Bonds") เท่านัน้ โดยที่ คาชี ช้ วนแลกเปลี่ยนพันธบัตรนีเ้ ป็ นคาชี ช้ วนสาหรับผู้ถือ
พันธบัตรเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ไม่มีการอนุญาตให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรใช้ ข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นหรื อจัดทาข้ อมูลดังกล่าวขึ ้นใหม่ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อ แจกจ่าย ตีพิมพ์ ทาซ ้า หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวแก่บคุ คลอื่นใด
ธุรกรรมการแลกเปลี่ยน Source Bonds กับ Destination Bonds ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรฉบับนี ้ เป็ นธุรกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปั จจัยหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบถึงผลประโยชน์เกี่ยวกับการ
ลงทุนหรื อความเสี่ยงหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือพันธบัตร ดังนัน้ ผู้ถือพันธบัตรควรใช้ วิจารณญาณอย่าง
รอบคอบในการพิจารณาปั จจัยต่างๆ และผลกระทบหรื อผลลัพธ์ ที่จะได้ รับจากการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ตลอดจนความ
เสีย่ งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนัน้ ผู้ถือพันธบัตรควรศึกษาและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้และข้ อมูลหรื อปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ราคา
ตลาด ผลประโยชน์ตอบแทนและข้ อกาหนดต่างๆ ของ Source Bonds และ Destination Bonds ตลอดจนการกาหนด
ราคา อัตราผลตอบแทน และตัวแปรต่างๆ ตามสูตรการคานวณตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ฉบับนี ้เป็ นอย่างดี
ผู้ที่ได้ รับหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้จะต้ องไม่ถือว่าข้ อมูลที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรฉบับนี ้ เป็ นการให้ คาปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การลงทุน หรื อภาษี และผู้ที่ได้ รับหนังสือชี ้ชวนเพื่อการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ควรปรึ กษาที่ปรึ กษาทางกฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การลงทุน และภาษี เกี่ยวกับธุรกรรมการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรนี ้ด้ วยตนเอง
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (ต่อไปนีร้ วม
เรี ยกว่า "ผู้จัดจาหน่ ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร") ไม่รับรองหรื อยืนยันความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของ
ข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้ และข้ อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม หรื อแก้ ไขได้
ในอนาคตโดยไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตรทาหน้ าที่เป็ นเพียงตัวแทนของผู้
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ออกพันธบัตรในส่วนที่เกี่ ยวข้ องกับการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรเท่านัน้ จึงไม่มีหน้ าที่และความรั บผิดใดๆ ต่อผู้ถือ
พันธบัตร
นอกจากนี ้ ผู้ออกพันธบัตรและผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรไม่ประสงค์จะเผยแพร่ หนังสือชี ้ชวนเพื่อ
การแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนีเ้ ป็ นการทัว่ ไป และไม่ประสงค์จะเสนอคาชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรให้ แก่ ผู้ถือ
พันธบัตรที่อยู่ในรั ฐหรื อประเทศที่มีกฎหมายห้ ามมิให้ เสนอคาชี ช้ วนดังกล่าว หรื อห้ ามเผยแพร่ หนังสือชี ช้ วนเพื่อการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร หรื อทาการชี ้ชวนหรื อชักชวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ (รวมถึงพันธบัตร) ดังนัน้ ผู้ออกพันธบัตรและ
ผู้จัดจ าหน่ายและจัด การการแลกเปลี่ยนพัน ธบัต รจึ ง มิได้ ด าเนิ นการใดเพื่อ ขออนุญ าตหรื อ ปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขหรื อ
กฎเกณฑ์ใดๆ ในประเทศหรื อรัฐใดๆ ที่มีข้อห้ ามดังกล่าวเพื่อให้ สามารถทาการแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรฉบับนี ้ หรื อกระทาการใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรและผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรขอให้ ผ้ ูที่ได้ รับหนังสือชี ช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ร้ ั บทราบถึงข้ อห้ ามดังกล่าว และไม่ทาการ
เผยแพร่ข้อมูลรวมถึงคาชี ้ชวนในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้ ให้ แก่บคุ คลใด ไม่ว่าสถานที่ใด และไม่
ว่าวิธีการใดก็ตาม เนื่องจากการกระทาดังกล่าวอาจเป็ นการกระทาที่ ไม่ชอบด้ วยกฎหมายของรัฐหรื อประเทศนันๆ
้
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ส่ วนที่ 1
คาจากัดความ
คาจากัดความที่ใช้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับคาจากัดความที่
กาหนดไว้ ใน ส่วนที่ 1 (คาจากัดความ) นี ้
"กระทรวงการคลัง"

หมายถึง กระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักรไทย

(MOF)
"คาชีช้ วน"
(Invitation)

หมายถึ ง ค าชี ช้ วนให้ ผ้ ูถื อพัน ธบัต รส่ง คาเสนอแลกเปลี่ย น Source
Bonds กับ Destination Bonds ที่จ ะออกโดยผู้ออกพันธบัตร ตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรฉบับนี ้

"คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร"
(Exchange Offer)

หมายถึง คาเสนอที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds กับ
Destination Bonds ตามคาชี ้ชวน และตามแบบที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้
ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้

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

หมายถึง เงินค่าส่วนต่างระหว่างมูลค่ารวมของ Source Bonds ทุกรุ่ น
และมูลค่ารวมของ Destination Bonds ทุกรุ่ นที่ผ้ อู อกพันธบัตรตอบรับ
แลกเปลี่ยนกับ Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรแต่ละราย ตามที่
คานวณได้ จากสูตรคานวณซึง่ ผู้ออกพันธบัตรหรื อผู้ถือพันธบัตรแต่ละราย
(ตามแต่กรณี) จะต้ องชาระให้ แก่อีกฝ่ ายหนึง่ เพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตร
(ถ้ ามี)

"ตลาดหลักทรัพย์ ฯ"
(SET)

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"ธปท."
(BOT)

หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรและ
ตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรของ Source Bonds และ Destination
Bonds ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ออกพันธบัตร

"บัญชีเงินของผู้ถอื พันธบัตรเพื่อ
การรับชาระเงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิ"
(Net Cash Settlement Receipt
Account – Bondholder)

หมายถึง บัญชีเงินฝากของผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายที่ได้ รับการตอบรับคา
เสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่เปิ ดไว้ ที่ ธปท. ในระบบ BAHTNET หรื อที่
เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินใดๆ ที่มีบญ
ั ชีเงินฝากเปิ ด
ไว้ ที่ ธปท. ในระบบ BAHTNET ซึ่งผู้ถือพันธบัตรประสงค์ จะใช้ บัญชี
ดังกล่าวเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ตนมีสิทธิได้ รับจากผู้ออก
พันธบัตร (ถ้ ามี)
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"บัญชีเงินเพื่อการรับชาระเงินค่ า
ส่ วนต่ างสุทธิในนามของผู้ออก
พันธบัตร"
(Net Cash Settlement Receipt
Account – Issuer)

หมายถึ ง บัญ ชี เ งิ น ฝากของผู้จัด จ าหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ย น
พัน ธบัต รแต่ละราย ตามรายละเอีย ดของบัญ ชี ที่ ระบุไว้ ดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
ผู้ออกพันธบัตรประสงค์จะใช้ เพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ที่ผ้ อู อก
พันธบัตรมีสทิ ธิได้ รับจากผู้ถือพันธบัตร ตามที่คานวณได้ จากสูตรคานวณ
และวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้
(ถ้ ามี ) ซึ่ ง เป็ นการรั บ ช าระผ่ า นทางผู้ จั ด จ าหน่ า ยและจั ด การการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร
(1)

ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี: บัญชีรับชาระค่าส่วนต่างสุทธิจากธุรกรรมการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรปี 2561
เลขที่บญ
ั ชี: 1013477631
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน

(2)

ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี: บัญชีรับชาระค่าส่วนต่างสุทธิจากธุรกรรมการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรปี 2561
เลขที่บญ
ั ชี: 986-0-96221-9
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน

(3)

ธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี: บัญชีรับชาระค่าส่วนต่างสุทธิจากธุรกรรมการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรปี 2561
เลขที่บญ
ั ชี: 099-1-41139-9
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน

(4)

ธนาคาร: ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี: บัญชีรับชาระค่าส่วนต่างสุทธิจากธุรกรรมการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรปี 2561
เลขที่บญ
ั ชี: 00100873731
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
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"บัญชีหลักทรัพย์ ของ ธปท."
(BOT's Securities Account)

หมายถึ ง บัญชี พันธบัตรของ ธปท. ที่ เปิ 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
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นส่ ว นที่ 5 "ข้ อก าหนดของค าชี ช้ วนและวิ ธี ก ารเสนอ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร" ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับ
นี ้

"บัญชีหลักทรัพย์ เพื่อการรับโอน
พันธบัตร"
(Designated Securities Account)

หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเปิ ดไว้ กบั โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บ
รักษาหลักทรัพย์ ของตน ซึ่งเป็ นบัญชีที่ผ้ ูถือพันธบัตรประสงค์จะใช้ เพื่อ
การรับโอน Destination Bonds ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรได้ รับจากการแลกเปลี่ยน
Source Bonds ของตน ตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกาหนดของคาชี ้ชวน
และวิ ธี ก ารเสนอแลกเปลี่ ย นพั น ธบั ต ร" ของหนั ง สื อ ชี ช้ วนเพื่ อ การ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้

"บาท"
(Baht) หรือ (Thai Baht)

หมายถึง สกุลเงินบาทซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ชอบด้ วยกฎหมายของประเทศไทย

"แบบคาสั่งแจ้ งบัญชี"
(Account Instruction Form)

หมายถึ ง แบบค าสั่ง แจ้ งบัญ ชี ซึ่ ง มี ส าระส าคัญ ตามแบบที่ ร ะบุไ ว้ ใ น
เอกสารแนบท้ าย 3 ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้
ซึ่งเป็ นแบบผู้ถือพันธบัตรต้ องนาส่ง ให้ แก่ผ้ จู ัดจาหน่ายและจัดการการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร ภายใน 1 วันทาการ ก่อนหน้ าวันแรกของระยะเวลา
การยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร

"แบบคาสั่งให้ ดาเนินการเกี่ยวกับ
พันธบัตร"
(Instruction to Transfer Form)

หมายถึง แบบคาสัง่ ให้ ดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรซึ่งมีสาระสาคัญตาม
แบบทีร่ ะบุไว้ ในเอกสารแนบท้ าย 5 ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยน
พัน ธบัตรฉบับนี ้ ซึ่งเป็ นแบบที่ ระบุถึ งค าสั่งให้ ด าเนิน การโอน Source
Bonds ที่ได้ รับการตอบรับแลกเปลี่ยน หรื อให้ สามารถดาเนินการใดๆ
เกี่ยวกับ Source Bonds ทีไ่ ม่ได้ รับการตอบรับแลกเปลีย่ นได้ ตามปกติ

"แบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร" หมายถึง แบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรซึ่งมีสาระสาคัญตามแบบที่
(Exchange Offer Form)
ระบุไ ว้ ใ นเอกสารแนบท้ า ย 1 ของหนัง สื อ ชี ช้ วนเพื่ อ การแลกเปลี่ ย น
พันธบัตรฉบับนี ้ ซึง่ เป็ นแบบที่ระบุถึงรายละเอียดของคาเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตรสาหรับการแลกเปลี่ยน Source Bonds ตามรุ่ นและจานวนที่ผ้ ู
ถือพันธบัตรแต่ละรายเสนอแลกเปลี่ยน ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ
ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้
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"แบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยน
พันธบัตร"
(Exchange Acceptance Form)

หมายถึง แบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรซึ่งมีสาระสาคัญตามแบบ
ที่ร ะบุไว้ ในเอกสารแนบท้ าย 4 ของหนัง สือ ชี ช้ วนเพื่ อ การแลกเปลี่ย น
พันธบัตรฉบับนี ้ ซึ่งเป็ นแบบที่ระบุถึงรายละเอียดของผลการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรที่ผ้ ถู ือพันธบัตรแต่ละรายเสนอแลกเปลีย่ นไว้

“แบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรพร้ อมจานวนเงินค่ าส่ วน
ต่ างสุทธิ”

หมายถึง แบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรพร้ อมจานวน “เงินค่าส่วน
ต่างสุทธิ ” ซึ่งมีสาระสาคัญตามแบบที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ าย 6 ของ
หนังสือชี ช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ ซึ่งเป็ นแบบที่ระบุถึง
(Form of Exchange Acceptance
รายละเอียดของผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ผ้ ถู ื อพันธบัตรแต่ละราย
with Net Cash Settlement Amount) เสนอแลกเปลีย่ นไว้ พร้ อมจานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ ผู้ถือพันธบัตรแต่
ละรายมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ช าระเงิ น จากหรื อ มี ห น้ าที่ ต้ องช าระให้ แ ก่ ผ้ ูอ อก
พันธบัตร
"โบรกเกอร์ หรือผู้เก็บรักษา
หลักทรัพย์ "
(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 อนิติบุคคลใดๆ ที่ (ก) เป็ นผู้รับฝากหลักทรัพย์ ที่เป็ นสมาชิก
ของระบบรับฝากหลักทรัพย์ (Participants) ที่บริ หารจัดการโดย TSD
(ในฐานะที่ เป็ นศูน ย์ รับ ฝากหลักทรั พย์ แห่งเดี ยวในประเทศไทย) และ
ให้ บริ ก ารด้ านการฝาก ถอน และโอนหลัก ทรั พ ย์ และการส่ ง มอบ
(Clearing) เพื่อการโอนหลักทรัพย์ในฐานะผู้ฝากหลักทรัพย์ และ (ข) มี
Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตร หรื อของตนเอง (ในกรณีที่ตนก็ถือ
พันธบัตรเช่นกัน) อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ของตนที่เปิ ดไว้ กบั TSD ตามรุ่ น
และจานวนที่ต้องการเสนอแลกเปลีย่ น

"ผู้ถอื พันธบัตร"
(Bondholders)

หมายถึง ผู้ถือ Source Bonds ไม่ว่ารุ่ นใดรุ่ นหนึ่งหรื อหลายรุ่ น ซึ่งฝากไว้
ในบัญชีหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของตน ที่เปิ ด
ไว้ กบั ระบบรับฝากหลักทรัพย์ที่บริ หารจัดการโดย TSD

"ผู้จัดจาหน่ ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร"
(Joint-Lead Managers)

หมายถึ ง ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย (จากัด) มหาชน และธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

"ผู้ออกพันธบัตร"
(Issuer)

หมายถึง ราชอาณาจักรไทย ซึง่ กระทาการแทนโดยกระทรวงการคลัง
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"ระบบ BAHTNET"
(BAHTNET System)

หมายถึง ระบบการโอนเงินหรื อรับการโอนเงินมูลค่าสูงทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างสถาบันการเงิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภายใน ธปท.
หรื อนิติบุคคลที่มีหน่วยงานเฉพาะจัดตังขึ
้ น้ ที่มีบญ
ั ชีเงินฝากกับ ธปท.
และบริ ห ารจัด การตามระเบี ย บธนาคารแห่ง ประเทศไทยว่า ด้ ว ยการ
บริ การบาทเนต พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549 (รวมทัง้ ที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)

"ระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตร"
(Submission Period)

หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง 17.30 น. ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง
15.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่ผ้ ถู ือพันธบัตร
สามารถยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยการส่งมอบแบบคาเสนอ
แลกเปลี่ยนพัน ธบัตร (Exchange Offer Form) ของตนให้ แ ก่ ผ้ ูจัด
จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร

"วันกาหนดราคาแลกเปลี่ยน
พันธบัตร"
(Pricing Date)

หมายถึง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

"วันจัดสรร"
(Allotment Date)

หมายถึง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลายื่นคา
เสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร

"วันทาการ"
(Business Day)

หมายถึ ง วั น ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เปิ ดท าการ
โดยทั่ว ไปในประเทศไทย ซึ่ง มิ ใ ช่ วัน เสาร์ ห รื อ วัน อาทิ ต ย์ ห รื อ วัน หยุด
นักขัตฤกษ์ (รวมถึงวันหยุดพิเศษที่สว่ นราชการที่มีอานาจประกาศให้ เป็ น
วันหยุด) หรื อวันที่ ธปท. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ เป็ นวันหยุด
ทาการของธนาคารพาณิชย์หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ

"วันทาการถัดจากวันจัดสรร"

หมายถึง วันทาการถัดจากวันจัดสรร ซึ่งได้ แก่ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.
2561

(Post-Allotment Date)
"วันเริ่มระยะเวลายื่นคาเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร"
(Submission Commencement
Date)

หมายถึง วันแรกของระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึ่งได้ แก่
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

"วันส่ งมอบพันธบัตร"
(Settlement Date)

หมายถึง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

"เว็บไซต์ ของ สบน."
(PDMO's Website)

หมายถึง www.pdmo.go.th ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ทางการของสบน.
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"สบน."
(PDMO)

หมายถึง สานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

"สูตรคานวณ"
(Formula)

หมายถึ ง สูต รสาหรั บ การค านวณจานวนเงิ น ค่า ส่วนต่า งสุทธิ สาหรั บ
Destination Bonds ที่ผ้ อู อกพันธบัตรตอบรับ แลกเปลี่ยนกับ Source
Bonds (โดยเป็ นการคานวณรวมกันทุกรุ่ น) ซึ่งผู้ออกพันธบัตรหรื อผู้ถือ
พัน ธบั ต ร (ตามแต่ ก รณี ) อาจต้ องช าระให้ แก่ อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง เพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรฉบับนี ้

"หนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยน
พันธบัตร"
(Exchange Offer Memorandum)

หมายถึง หนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ฉบับลงวันที่ 29
มีนาคม พ.ศ. 2561 ฉบับนี ้

"หนังสือแสดงคาสั่งห้ ามดาเนินการ
เกี่ยวกับพันธบัตร"
(Instruction Letter)

หมายถึง หนังสือแสดงคาสัง่ ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรห้ ามมิให้ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บ
รักษาหลักทรัพย์ดาเนินการเกี่ยวกับ Source Bonds ของตน เฉพาะในรุ่น
และตามจานวนที่ตนต้ องการแลกเปลีย่ น ซึง่ มีสาระสาคัญตามแบบทีร่ ะบุ
ไว้ ในเอกสารแนบท้ าย 2 ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ฉบับนี ้ ซึง่ เป็ นแบบผู้ถือพันธบัตรต้ องนาส่งให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการ
การแลกเปลีย่ นพันธบัตร ภายในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

"Source Bonds"

หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลในรุ่ นดังต่อไปนี ้ (โดยรวมถึงพันธบัตรรัฐบาล
ทังหมดที
้
่ออกเพื่อการเพิ่มปริ มาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลแต่ละรุ่ น
ดังกล่าว) ที่ผ้ อู อกพันธบัตรได้ ออกไปแล้ วก่อนหน้ านี ้
(1) พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB191A ("Source Bond รุ่ น LB191A")
(2) พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB196A ("Source Bond รุ่ น LB196A")
(3) พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB206A ("Source Bond รุ่ น LB206A")

"Destination Bonds"

หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลในรุ่ นดังต่อไปนี ้ ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะออกเพื่อ
แลกเปลีย่ นกับ Source Bonds
(1) พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB22DA ("Destination Bonds รุ่ น LB22DA")
(2) พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB26DA ("Destination Bonds รุ่ น LB26DA")
(3) พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB316A ("Destination Bonds รุ่ น LB316A")
(4) พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB326A ("Destination Bonds รุ่ น LB326A")
(5) พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB676A ("Destination Bonds รุ่ น LB676A")

"TSD"

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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ส่ วนที่ 2
กาหนดการเกี่ยวกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ตารางกาหนดการต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกรรมการแลกเปลี ่ยนพันธบัตร การเสนอคาชี ้ชวนและการยื ่นคาเสนอ
แลกเปลี ่ยนพันธบัตร เป็ นไปตามข้อมูลที ่สรุปไว้ข้างล่างนี ้ เว้นแต่ผู้ออกพันธบัตรจะใช้ดุลพิ นิจในการเปลี ่ยนวันกาหนด
ราคาแลกเปลีย่ นพันธบัตรในเวลาใด ๆ ภายหลังจากวันที ่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทัง้ นี ้ เพือ่ ความเข้าใจในธุรกรรมการ
แลกเปลี ่ยนพันธบัตรที ่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ื อพันธบัตรควรอ่านและพิ จารณารายละเอี ยดและข้อมูลเพิ่ มเติ มที ่อยู่ในส่วน
อืน่ ๆ ของหนังสือชี ้ชวนเพือ่ การแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนีด้ ว้ ย ทัง้ นี ้ วันและเวลาทัง้ หมดทีก่ ล่าวถึงในกาหนดการเกี ่ยวกับ
ธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตรโดยสังเขปข้างล่างนีใ้ ห้หมายถึงวันและเวลาในประเทศไทย
วันที่ / เวลา

การดาเนินการต่ างๆ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 การเริ่ มต้นการประกาศคาชี ้ชวน
ผู้ออกพันธบัตรเริ่ มท าการเสนอคาชี ช้ วนให้ ผ้ ูถือพันธบัตรกลุ่ม เป้าหมายยื่นคาเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้อกาหนด รายละเอียดและ
เงื่อนไขต่างๆ ของคาชี ้ชวนและการยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยผู้จดั จาหน่าย
และจัด การการแลกเปลี่ยนพันธบัต รจะแจกจ่า ยแบบค าเสนอแลกเปลี่ย นพัน ธบัต ร
(Exchange Offer Form) ทาง e-mail ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรกลุม่ เป้าหมายของตน ก่อน
หน้ า หรื อ ในระยะเริ่ ม ต้ น ของระยะเวลายื่ น ค าเสนอแลกเปลี่ย นพัน ธบัต ร โดยผู้ถื อ
พันธบัตรสามารถใช้ แบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form)
ดังกล่าว (และแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ตามที่ผ้ อู อกพันธบัตรได้ เปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของ
สบน. เพื่อการเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประกาศแจ้งรุ่นของ Source Bonds ทีจ่ ะรับแลกเปลีย่ น
ผู้ออกพันธบัตรประกาศกาหนดรุ่ นของ Source Bonds แต่ละรุ่ นที่ ผ้ อู อกพันธบัตร
ประสงค์จะรับแลกเปลีย่ นลงบนเว็บไซต์ของ สบน.

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประกาศแจ้งรุ่นของ Destination Bonds ทีจ่ ะแลกเปลีย่ นกับ Source Bonds
ผู้ออกพันธบัตรประกาศกาหนดรุ่ นและข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญของ Destination
Bonds แต่ละรุ่น ทีผ่ ้ อู อกพันธบัตรจะออกใหม่เพื่อแลกเปลีย่ นกับ Source Bonds

วันที่ 29 มีนาคม ถึง วันที่ 2
เมษายน พ.ศ. 2561

การยืน่ เอกสารประกอบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร
ผู้ถือพันธบัตรสามารถยื่นแบบและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ (ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่
จากัดเพียง) หนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรและแบบคาสัง่ แจ้ ง
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บัญ ชี ) ซึ่ง กรอกข้ อมูลอย่า งครบถ้ ว นแล้ ว ล่ว งหน้ า ก่ อนการยื่ น ค าเสนอแลกเปลี่ย น
พัน ธบัต ร ให้ แ ก่ ผู้จัด จ าหน่ า ยและจัด การการแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต ร ทัง้ นี ้ ตาม
รายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการ ที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกาหนดของคาชี ้ชวนและวิธีการ
เสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร" ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้
ก่อนวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.
2561

การออกประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่ งระบุถึงข้ อกาหนดสิ ทธิ และเงื ่อนไขต่ างๆ ของ
Destination Bonds แต่ละรุ่น
(ก)

กระทรวงการคลังออกประกาศกระทรวงการคลังที่ใช้ บงั คับกับ Destination
Bonds แต่ละรุ่ น ซึ่งประกาศดังกล่าวจะระบุถึงข้ อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไข
ต่างๆ ของ Destination Bonds แต่ละรุ่ น ซึ่งรวมถึง อัตราดอกเบี ้ย และ
ระยะเวลาไถ่ถอนพันธบัตร เป็ นต้ น

(ข)

ผู้ออกพันธบัตรเริ่ มทาการแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ฉบับนี ้ ให้ แก่ผ้ ูถือพันธบัตรกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ นี ้ ผู้อ อกพันธบัตรจะเปิ ดเผย
หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้บนเว็บไซต์ของ สบน. ด้ วย

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลาประมาณ 17.30 น.

การกาหนดช่วงราคาแลกเปลีย่ นพันธบัตร

ช่วงระยะเวลาระหว่าง 17.30
น. ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.
2561 ถึง 15.00 น. ของวันที่ 4
เมษายน พ.ศ. 2561

การยืน่ คาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร

ผู้ออกพันธบัตรกาหนดและประกาศราคา Source Bonds แต่ละรุ่ น ลงบนเว็บไซต์ของ
สบน. ก่ อ นเริ่ ม ระยะเวลายื่ น ค าเสนอแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต ร และก าหนดช่ ว งอัต รา
ผลตอบแทน (range of yield) พร้ อมกับช่วง "ราคา Destination Bonds" ต่อหน่วย
(range of price per unit) สาหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่น โดยผู้ออกพันธบัตรจะ
ระบุช่วงอัตราผลตอบแทนและราคาดังกล่าวไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
(Exchange Offer Form)

ผู้ถือพันธบัตรสามารถยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรได้ ในระหว่างช่วงระยะเวลายื่นคา
เสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึ่งได้ แก่ ช่วงระยะเวลาระหว่าง 17.30 น. ของวันที่ 3
เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 15.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
ผู้ถือพันธบัตรสามารถยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรโดยการกรอกข้ อมูลอย่างครบถ้ วน
ลงในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) และส่งมอบแบบ
ดังกล่าวพร้ อมเอกสารหรื อแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ อง ให้ แก่ ผู้จัดจาหน่ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร ทัง้ นี ้ ตามรายละเอียด เงื่ อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5
"ข้ อกาหนดของคาชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร" ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการ
แลกเปลี่ ย นพัน ธบัต รฉบับ นี ้ ภายในระหว่ างระยะเวลาการยื่ นค าเสนอแลกเปลี่ ย น
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พันธบัตรเท่านัน้
ผู้ออกพันธบัตรมีสทิ ธิเลือ่ น เปลีย่ นแปลง แก้ ไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรื อเพิกถอนคาชี ้ชวนนี ้
เมื่อใดก็ได้ เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ฉบับนี ้ หรื อตามที่กฎหมายกาหนด โดยหากมีการเลือ่ น การเปลี่ยนแปลง การแก้ ไข การ
เพิ่มเติม การยกเลิก หรื อการเพิกถอนคาชี ้ชวนดังกล่าว ผู้ออกพันธบัตรจะดาเนินการแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรทราบถึงการดังกล่าวโดยเร็ ว
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
หลังจากเวลา 15.00 น.

วันจัดสรร
(ก) ผู้ออกพันธบัตรกาหนดและประกาศอัตราผลตอบแทนและรายละเอียดต่างๆ (เช่น
ราคา Destination Bonds สุดท้ ายสาหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่ น) ตามที่
ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกาหนดของคาชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร"
ตามที่ผ้ อู อกพันธบัตรเห็นสมควร โดยการประเมินผลข้ อมูลที่ได้ รับตามแบบคา
เสนอแลกเปลี่ย นพัน ธบัต ร (Exchange Offer Form) ทัง้ นี ้ อัตราส่ว นการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Ratio) จะเป็ นอัตรา "หนึ่งต่อหนึ่ง" กล่าวคือ 1
หน่ ว ยของ Source Bonds ที่ เ สนอแลกเปลี่ ย นจะสามารถแลกเปลี่ ย น
Destination Bonds ได้ เพียง 1 หน่วยเท่านัน้ โดยอาจมีการชาระเงินค่าส่วนต่าง
สุทธิ ตามที่คานวณได้ จากสูตรคานวณและวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรมีสิทธิเด็ดขาดในการตอบรับหรื อปฏิเสธคาเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตรใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน และมีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการ
เลือกรับแลกเปลีย่ น Source Bonds รุ่นและจานวนใดๆ (ภายใต้ รุ่นและจานวนที่ผ้ ู
ถือพันธบัตรเสนอแลกเปลี่ยน) กับ Destination Bonds ไม่ว่ารุ่ นใดๆ ในจานวน
เท่ า ใดก็ ไ ด้ (ภายใต้ รุ่ น และจ านวนที่ ผ้ ู ถื อ พั น ธบัต รระบุ ไ ว้ ในแบบค าเสนอ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร (Exchange Offer Form) ของตน) ตามแต่ที่ผ้ อู อกพันธบัตร
จะเห็นสมควร
(ข) ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทางผู้จดั จาหน่ายและจัดการการ
แลกเปลี่ย นพัน ธบัต ร ให้ ผ้ ูถื อ พัน ธบัต รแต่ละรายที่ ได้ ยื่ น ค าเสนอแลกเปลี่ย น
พันธบัตรทราบถึงผลการแลกเปลีย่ นพันธบัตรที่ผ้ ถู ือพันธบัตรรายดังกล่าวได้ เสนอ
แลกเปลี่ยนไว้ รวมถึง จานวนหน่วยของ Destination Bonds แต่ละรุ่ น ที่ผ้ ูถือ
พันธบัตรรายดังกล่าวจะได้ รับการจัดสรรเพื่อแลกเปลี่ยนกับ Source Bonds ตาม
รุ่ นและจานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลี่ยน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ใน
แบบแจ้ งผลการแลกเปลีย่ นพันธบัตร (Exchange Acceptance Form)
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วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

วันทาการถัดจากวันจัดสรร
(ก) ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการ
ตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแต่ละรายจะต้ องส่งข้ อมูลดังต่อไปนี ้ ให้ แก่ ผู้จัด
จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทราบทาง e-mail ตามรายละเอียด
เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกาหนดของคาชี ้ชวนและวิธีการเสนอ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร"
(1) ส าหรั บ ผู้ ถื อ พัน ธบัต รที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ แลกเปลี่ ย นพัน ธบัต ร ซึ่ ง เป็ น
ผู้จัดการกองทุนที่ได้ ส่ง คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร สาหรับกองทุนที่ตน
บริ หารจัดการมากกว่าหนึง่ กองทุน
 จานวน Source Bonds และ Destination Bonds ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรที่
ได้ รั บ การตอบรั บ การแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต รดัง กล่ า ว ประสงค์ จ ะ
แลกเปลีย่ นสาหรับกองทุนแต่ละกองทุน ในจานวนรวมทังสิ
้ ้นสาหรับทุก
กองทุนรวมกันไม่เกินกว่าจานวน Source Bonds และ Destination
Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลีย่ น และ
(2) สาหรับผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับแลกเปลีย่ นพันธบัตรทุกราย
 ราคาต้ น ทุน ของ Source Bonds แต่ละรุ่ น ตามจ านวนที่ผ้ ูอ อก
พันธบัตรตกลงรับแลกเปลีย่ น
 ประเภทของผู้ถือพันธบัตร
 สัญชาติของผู้ถือพันธบัตร หรื อของกองทุนแต่ละกองทุนที่ระบุไว้ ในข้ อ
(1) ข้ างต้ น และ
 อัตราภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย (withholding tax rate) สาหรับผู้ถือ
พันธบัตร หรื อกองทุนแต่ละกองทุนที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ น บนเงินได้
ของผู้ถือพันธบัตรที่ต้องถูกหักภาษี อนั เนื่องมาจากการเข้ าทาธุรกรรม
การแลกเปลี่ย นพัน ธบัต ร ตามกฎหมายภาษี ไ ทย และข้ อ หารื อ
กรมสรรพากร ว่าด้ วยแนวทางการดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายสาหรับ
ธุรกรรม Bond Switching ตามเอกสารแนบท้ าย 7
ทัง้ นี ้ เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ในการค านวณจ านวนภาษี เ งิ น ได้ หัก ณ ที่ จ่ า ยที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ กับ การเข้ า ท าธุ ร กรรมการแลกเปลี่ย นพัน ธบัต รนี ้ และการ
คานวณจานวน “เงินค่าส่วนต่างสุทธิ ” ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับ
การแลกเปลีย่ นพันธบัตรจะได้ รับจากหรื อต้ องชาระให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร
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(ข) ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้ออกพันธบัตร (โดยผ่าน
ทางผู้จัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร) จะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษร ให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรแต่ละรายที่ได้ รับการตอบรับแลกเปลี่ยนพันธบัตรทราบถึง
ผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรอีกครัง้ หนึ่ง พร้ อมทังแจ้
้ ง (ก) จานวนเงินค่าส่วนต่าง
สุทธิ ที่ผ้ อู อกพันธบัตรหรื อผู้ถือพันธบัตร (ตามแต่กรณี ) ต้ องชาระให้ แก่อีกฝ่ าย
หนึง่ เพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตร (ถ้ ามี) และ (ข) จานวนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
ซึ่งต้ องหักจากเงิ นได้ จากการเข้ าทาธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรของผู้ถือ
พันธบัตรแต่ละราย ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในแบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรพร้ อมจานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (Form of Exchange Acceptance
with Net Cash Settlement Amount)
(ค) ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้ออกพันธบัตรจะมีคาสัง่
โดยผ่านทาง สบน. และ/หรื อ ผู้จัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ถึงโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรทุกรายที่ได้ ยื่นคาเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร เพื่อให้ (ก) โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือ
พันธบัต รที่ ได้ รั บการปฏิเ สธการแลกเปลี่ยนพันธบัต รด าเนิ นการใดๆ เกี่ ย วกับ
พัน ธบัตรได้ ตามปกติ และ (ข) โบรกเกอร์ ห รื อ ผู้เ ก็ บ รั ก ษาหลัก ทรั พย์ ของผู้ถื อ
พันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแต่ละรายดาเนินการส่งมอบ
Source Bonds ตามรุ่นและจานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลี่ยน โดยการ
ฝากในบัญ ชี ห ลัก ทรั พ ย์ ข อง ธปท. ตามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุไ ว้ ใ นแบบค าสั่ง ให้
ดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.
2561 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยกรรมสิทธิ์ ใน Source
Bonds ดังกล่าว ยังคงเป็ นของผู้ถือพันธบัตรจนกว่าจะถึงวันส่งมอบพันธบัตร ทังนี
้ ้
ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับแต่ละรายต้ องจัดการให้ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษา
หลักทรัพย์ของตนปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผู้ออกพันธบัตรในทุกกรณี
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
ภายในเวลา 10.00 น.

วันและเวลาส่งมอบ Source Bonds และ ชาระเงิ นค่ าส่วนต่างสุทธิ ให้แก่ ผู้ออก
พันธบัตร (ถ้ามี )
ภายในเวลา 10.00 น. ของวันส่งมอบพันธบัตร (คือวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561)
(ก) โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็ บรักษาหลักทรั พย์ ของผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรั บการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรแต่ละราย ต้ องส่งมอบ Source Bonds ตามรุ่ นและจานวนที่
ผู้ออกพันธบัตรตกลงรั บ แลกเปลี่ยน โดยการฝากในบัญชี หลักทรัพย์ของ ธปท.
ตามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ไ ว้ ในแบบค าสั่ ง ให้ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ พั น ธบั ต ร
(Instruction to Transfer Form) ข้ างต้ น
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(ข) ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแต่ละรายต้ องชาระเงิน
ค่าส่วนต่างสุทธิ ให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามที่ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรผ่านทางผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรโดยวิธีการโอน
เงิ น ค่า ส่ว นต่า งสุท ธิ ดัง กล่า ว (แบบสามารถเบิ ก ถอนได้ ทัน ที (immediately
available funds)) ไปยัง "บัญชีเงินเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิในนาม
ของผู้ออกพันธบัตร" อย่างครบถ้ วน
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
ภายในเวลา 15.00 น.

วันและเวลาส่งมอบ Destination Bonds และชาระเงิ นค่าส่วนต่างสุทธิ ให้แก่ ผูถ้ ื อ
พันธบัตร (ถ้ามี )
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันส่งมอบพันธบัตร (คือวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561) ผู้ออก
พันธบัตร โดยผ่านทางธปท. จะ (ก) ส่งมอบ Destination Bonds ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตร
แต่ละรายที่ได้ รับการตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ โดยการนา Destination Bonds
นาฝากเข้ าในบัญชี หลักทรั พย์ เพื่ อการรั บโอนพันธบัตรที่ร ะบุในแบบค าสัง่ แจ้ งบัญ ชี
(Account Instruction Form) ของผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายดังกล่าว ในขณะเดียวกัน
ธปท. (ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร) จะดาเนินการยกเลิก Source Bonds ที่ผ้ อู อก
พันธบัตรตกลงรั บแลกเปลี่ยน และ (ข) ชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ื อ
พัน ธบัต ร ตามที่ ผ้ ูจัด จ าหน่ า ยและจัด การการแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต รได้ แ จ้ งให้ ผ้ ูถื อ
พันธบัตรทราบ โดยการโอนเงิ นค่าส่วนต่างสุทธิ ดังกล่าวไปยัง "บัญชี เงิ นของผู้ถื อ
พันธบัตรเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ " ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือพันธบัตรได้ ระบุไว้
ในแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชี (Account Instruction Form) ของตน

ทัง้ นี ้ ไม่ว่ า ในเวลาใดๆ ก็ ต าม ผู้อ อกพัน ธบัต รมี ดุลพิ นิ จ ในการเปลี่ย นแปลงวัน เริ่ ม ระยะเวลายื่ น ค าเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร ระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร วันกาหนดราคาแลกเปลี่ยนพันธบัตร วันจัดสรร วันทา
การถัดจากวันจัดสรร วันส่งมอบพันธบัตร และ/หรื อ วันอื่นใดตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ตามที่ผ้ อู อกพันธบัตรเห็นสมควร
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ส่ วนที่ 3
สรุ ปข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
สรุปข้อมูลสาคัญสาหรับการแลกเปลี ่ยนพันธบัตรข้างล่างนีถ้ ูกจัดทาขึ้ นเพือ่ ความสะดวกของผูถ้ ื อพันธบัตรใน
การทาความเข้าใจขัน้ ตอน ข้อกาหนด และเงื ่อนไขของธุรกรรมการแลกเปลี ่ยนพันธบัตรเท่านัน้ สรุปข้อมูลสาคัญนีม้ ิ ได้
อธิ บายเนือ้ หาทัง้ หมดของขัน้ ตอน ข้อกาหนด และเงื ่อนไขในการแลกเปลี ่ยนพันธบัตร สรุปข้อมูลสาคัญนีจ้ ะสมบูรณ์ เมื ่อ
พิ จารณาประกอบกับรายละเอียดของขัน้ ตอน ข้อกาหนด และเงื ่อนไขในการแลกเปลี ่ยนพันธบัตรทัง้ หมดที ่ระบุไว้ในส่วน
อื ่นของหนังสือชี ้ชวนเพือ่ การแลกเปลี ่ยนพันธบัตรฉบับนี ้และฉบับแก้ไขหรื อเพิ่ มเติ ม (ถ้ามี ) ผูถ้ ื อพันธบัตรควรอ่านและ
ศึกษาข้อมู ลทัง้ หมดที ่ระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวนเพือ่ การแลกเปลี ่ยนพันธบัตรฉบับนีโ้ ดยละเอี ยด ทัง้ นี ้ คาที ่ปรากฏในส่วนนี ้
หากไม่ได้กาหนดนิ ยามไว้เป็ นการเฉพาะให้มีความหมายตามที ่กาหนดไว้ในส่วนที ่ 1 (คาจากัดความ) ของหนังสือชี ้ชวน
เพือ่ การแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้
คำชี้ชวน

ผู้ออกพันธบัตรขอแสดงคาชี ้ชวนให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรเสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds ที่
ตนถื อ อยู่ไ ม่ ว่า รุ่ น ใดๆ และในจ านวนเท่ า ใด โดยผู้อ อกพัน ธบัต รประสงค์ จ ะรั บ
แลกเปลี่ยน Source Bonds ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเสนอแลกเปลี่ยน กับ Destination
Bonds ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
(Exchange Offer Form) และหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ ใน
วงเงินรวมไม่เกิน 140,000 ล้ านบาท

วัตถุประสงค์ ของคำชี้ชวน

คาชีช้ วนนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการปรับปรุ งและบริ หารหนี ้พันธบัตรที่ออกโดยผู้ออก
พันธบัตร โดยธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตรนี ้ จะทาให้ ผ้ อู อกพันธบัตรสามารถลด
ความเสีย่ งในการระดมเงินเพื่อไถ่ถอนพันธบัตรรุ่ นที่จะครบกาหนด ซึ่งมีวงเงินขนาด
ใหญ่ (Refinance Risk) หรื อพันธบัตรหลายรุ่ นที่จะครบกาหนดในเวลาใกล้ เคียงกัน
(Bunching Risk) รวมทังยั
้ งสามารถเพิ่มยอดคงค้ างของ Destination Bonds ในรุ่นที่
ยังคงค้ างอยูใ่ นปั จจุบนั ซึง่ จะส่งผลให้ Destination Bonds รุ่ นดังกล่าวมีสภาพคล่อง
การซื ้อขายในตลาดรองสูงขึ ้น อนึ่ง การออก Destination Bonds ใหม่ภายใต้ ธุรกรรม
การแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต รนี เ้ ป็ นไปตามแผนการบริ ห ารหนี ส้ าธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อการบริ หารหนีส้ าธารณะของประเทศ (ตามที่ได้ มีการ
ปรับปรุงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติม)

ระยะเวลำเริ่มต้ นและสิ้นสุด
ของคำชี้ชวน

ผู้ออกพันธบัตรจะเริ่ มต้ นเสนอคาชี ้ชวนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงเวลา
ประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็ นวันกาหนดราคา
แลกเปลี่ ย นพัน ธบัต ร เว้ นแต่ ผ้ ู ออกพัน ธบัต รจะพิ จ ารณาและตัด สิ น ใจเปลี่ ย น
ระยะเวลาดังกล่าว หรื อแก้ ไข หรื อยกเลิกคาชี ้ชวนนัน้
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Destination Bonds ที่จะได้ รับ
ตำมคำเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตร และเงินค่ ำส่ วนต่ ำง
ระหว่ ำงรำคำ Source Bonds
และ Destination Bonds

หากผู้ถือพันธบัตรเสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds กับ Destination Bonds ตามที่
ระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) และผู้ออก
พัน ธบัต รตอบรั บ ค าเสนอแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต รของผู้ถื อ พัน ธบัต รดัง กล่า ว ผู้ถื อ
พันธบัตรจะได้ รับ Destination Bonds รุ่ นที่ได้ รับแลกเปลี่ยนในอัตราส่วน "หนึ่งต่อ
หนึ่ง " กล่า วคื อ 1 หน่วยของ Source Bonds สามารถแลกเปลี่ย น Destination
Bonds ไม่วา่ รุ่นใดๆ ได้ 1 หน่วย ทังนี
้ ้ ในการแลกเปลีย่ นพันธบัตรอาจต้ องมีการชาระ
เงิ นค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี ) โดยผู้ถือ พันธบัตรหรื อ ผู้อ อกพัน ธบัต ร (ตามแต่กรณี )
ตามที่คานวณได้ จากสูตรคานวณและวิธีการที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกาหนดของ
คาชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร" ข้ อ 6.1 (Destination Bonds ที ่จะ
ได้รับตามคาเสนอแลกเปลี ่ยนพันธบัตรและเงิ นค่ าส่วนต่ างระหว่ างราคา Source
Bonds และ Destination Bonds) ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ฉบับนี ้
ผู้ถือพันธบัตรต้ องเสนอแลกเปลีย่ น Source Bonds ที่มีมลู ค่าเงินต้ นที่ตราไว้ หน่วยละ
1,000 บาทจานวนเต็มหน่วยและในจานวนทวีคูณของ 1,000 บาทโดยไม่มีเศษ
เท่านัน้ โดยผู้ออกพันธบัตรจะออก Destination Bonds ตามที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลง
แลกเปลีย่ น ซึง่ มีมลู ค่าเงินต้ นที่ตราไว้ จานวนเต็มหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท ให้ แก่ ผู้
ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรเช่นกัน ทังนี
้ ้ ในอัตราส่วน
หนึง่ ต่อหนึง่

กำรยืน่ คำเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตร

ผู้ถื อ พันธบัต รต้ อ งยื่น ค าเสนอแลกเปลี่ย นพัน ธบัตรตามที่ ร ะบุไว้ ใ นแบบคาเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) โดยยื่นแบบดังกล่าว พร้ อมเอกสาร
หรื อแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ให้ แก่ ผู้จัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ภายในระยะเวลาการยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึ่งเริ่ ม ตังแต่
้ เวลา 17.30 น.
ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.
2561 ทังนี
้ ้ การยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามวิธีการที่
กาหนดไว้ ใน ส่วนที่ 5 "ข้ อกาหนดของคาชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร"
ข้ อ 6.3 (ขัน้ ตอนวิ ธียืน่ คาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรมิได้ ยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร หรื อผู้ออกพันธบัตรมิได้
ตอบรับคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรจะยังคงมีกรรมสิทธิ์ใน Source
Bonds ของตน และผู้ออกพันธบัตรยังคงมีหน้ าที่ จ่ายเงินต้ นและดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ Source Bonds นันต่
้ อไป ภายหลังจากที่
ธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตรได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว
ผู้ออกพันธบัตรเป็ นผู้มีสทิ ธิขาดแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิน หรื อตีความ หรื อตอบข้ อ
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สงสัยหรื อข้ อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับการมีผลใช้ บงั คับ รู ปแบบ และสิทธิในการยื่นคา
เสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร ตลอดจนระยะเวลาในการตอบรับ เพิกถอน หรื อแก้ ไข คา
เสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรใดๆ ทังนี
้ ้ การตัดสิน การตีความ หรื อการตอบข้ อสงสัยหรื อ
ข้ อซักถามใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ นโดยผู้ออกพันธบัตร ให้ ถือเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทุกประการ โปรดดูสว่ นที่ 5 "ข้ อกาหนดของคาชี ้ชวนและวิธีการเสนอ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร" ข้ อ 6.7 (การไม่ปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ )
สิทธิในกำรเพิกถอนคำเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร

ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ ยื่นแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form)
แล้ ว ไม่อาจเพิกถอนคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรของตนได้

Source Bonds ที่ได้ เสนอ
แลกเปลี่ยนเพียงบำงส่ วน
และ Source Bonds ที่ได้ เสนอ
แลกเปลี่ยนแต่ ได้ รับกำรตอบ
รั บตำมคำเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตรเพียงบำงส่ วน

ผู้ถือพันธบัตรซึ่งได้ เสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds ของตนเพียงบางรุ่ น และ/หรื อ
เพียงบางส่วน หรื อผู้ถือพันธบัตรซึง่ เสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds ของตนทังหมด
้
แต่ได้ รับการตอบรับตามคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรนันเพี
้ ยงบางส่วน จะยังคงเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ใน Source Bonds อยู่ ตามรุ่นและจานวนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรมิได้ เสนอ
แลกเปลี่ย น หรื อ ตามส่วนของ Source Bonds ที่ ผ้ ูอ อกพัน ธบัตรมิ ได้ ต อบรั บ
แลกเปลี่ยน ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรยังคงมีหน้ าที่ในการจ่ายเงินต้ นและดอกเบี ้ยตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ Source Bonds ที่มิได้ เสนอแลกเปลี่ยนหรื อมิได้ รับการ
ตอบรับแลกเปลีย่ นนันต่
้ อไป ภายหลังจากที่ธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตรได้ สิ ้นสุด
ลงแล้ ว

ผลกระทบต่ อผู้ถอื พันธบัตร ที่
ไม่ ได้ ยน่ื คำเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตร และผู้ถอื พันธบัตรที่
ไม่ ได้ รับกำรตอบรั บใดๆ ตำม
คำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร

ผู้ถือพันธบัตรที่มิได้ เสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds ตามคาชี ้ชวน หรื อมิได้ รับการ
ตอบรับใดๆ ตามคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร จะไม่มีสิทธิได้ รับ Destination Bonds
และผู้ออกพันธบัตรจะยังคงมีหน้ าที่ในการจ่ายเงินต้ นและดอกเบี ้ยตามข้ อกาหนด
และเงื่อนไขของ Source Bonds ที่คงค้ างอยู่ดงั กล่าวต่อไป ภายหลัง จากที่ธุรกรรม
การแลกเปลีย่ นพันธบัตรได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว

กำรตอบรั บคำเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร และ
กำรประกำศผลกำร
แลกเปลี่ยนพันธบัตร

ผู้ออกพันธบัตรมีความประสงค์ ที่จะตอบรั บ แลกเปลี่ยน Source Bonds ที่ผ้ ูถือ
พันธบัตรเสนอแลกเปลี่ยน ในวงเงิ นรวมไม่เ กิ น 140,000 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ ผู้ออก
พันธบัตรมีสิทธิ ที่จะไม่ตอบรับคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรใดๆ (ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน) และมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกรับแลกเปลี่ยน Source Bonds รุ่ น
และจ านวนใดๆ (ภายใต้ รุ่ น และจ านวนที่ ผ้ ูถื อ พัน ธบัต รเสนอแลกเปลี่ย น) กับ
Destination Bonds ไม่ว่ารุ่ นใดๆ ในจานวนเท่าใดก็ได้ (ภายใต้ รุ่นและจานวนที่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) ของ
ตน) ตามแต่ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะเห็นสมควร โดยหากผู้ออกพันธบัตรตอบรับคาเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ยื่นโดยผู้ถือพันธบัตรรายใดๆ ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ งเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรผ่านทางผู้จัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ให้ ผ้ ูถือ
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พันธบัตรทุกรายที่ได้ ยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรทราบถึงผลการยื่นคาเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยจะแจ้ งจานวนของ Destination Bonds แต่ละรุ่ นที่ผ้ อู อก
พัน ธบัตรจะจัดสรรและส่ง มอบให้ กับผู้ถือ พัน ธบัต รแต่ละรายเพื่ อแลกเปลี่ยนกับ
Source Bonds ตามรุ่นและจานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตอบรับแลกเปลี่ยน และจานวน
เงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรต้ องชาระให้ แก่ หรื อจะได้ รับจาก ผู้ออก
พันธบัตร และจานวนภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งต้ องหักจากเงินได้ จากการเข้ าทา
ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพัน ธบัตรของผู้ถือพันธบัต รแต่ละราย ตามวัน เวลา และ
วิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้
เมื่อผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตรได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
ผู้ถือพันธบัตรทราบถึงผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ ว ผู้ออกพันธบัตรไม่อาจยกเลิก
เพิกถอนการตอบรับการแลกเปลีย่ นพันธบัตรได้ ทังนี
้ ้ คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่
ได้ รับการตอบรับมีผลทางกฎหมายก่อให้ เกิดเป็ นสัญญาระหว่างผู้ถือพันธบัตรที่ได้ ยื่น
คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรและผู้ออกพันธบัตรในการแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามที่
ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกาหนดของคาชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร" ข้ อ
6.6 (การแจ้งผลการแลกเปลีย่ นพันธบัตร)
กำรใช้ ดุลพินิจของผู้ออก
พันธบัตร

การตอบรั บคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรและการพิจารณารับ แลกเปลี่ยน Source
Bonds กับ Destination Bonds ไม่ว่าในรุ่ นใดๆ และในจานวนเท่าใดนัน้ ถือเป็ น
ดุลพินิจและสิทธิ ของผู้ออกพันธบัตรแต่เพียงฝ่ ายเดียว ดังนัน้ คาเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรอาจได้ รับการตอบรับหรื อปฏิเสธทังหมดหรื
้
อบางส่วนก็ได้
โปรดดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องในส่วนที่ 5 "ข้ อกาหนดของคาชี ้ชวนและวิธีการเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร" ข้ อ 6.5 (ดุลพิ นิจของผู้ออกพันธบัตร – การกาหนดและการ
ประกาศอัตราผลตอบแทน) และ ข้ อ 6.6 (การแจ้งผลการแลกเปลีย่ นพันธบัตร)

กำรส่ งมอบ Destination
Bonds และกำรชำระเงินค่ ำ
ส่ วนต่ ำงสุทธิ (ถ้ ำมี)

วันส่งมอบพันธบัตร ได้ แก่ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เว้ นแต่วนั กาหนดราคา
แลกเปลี่ ย นพัน ธบัต รจะถูก เลื่อ นหรื อ ขยายออกไป ในกรณี ดัง กล่า ว วัน ส่ง มอบ
พัน ธบัต รจะตรงกั บ วัน ท าการที่ ส ามนับ ถั ด จาก (แต่ ไ ม่ ร วม) วั น ก าหนดราคา
แลกเปลีย่ นพันธบัตรที่ถกู เลือ่ นหรื อขยายออกไป
ในวัน ส่งมอบพัน ธบัต ร เมื่อ ผู้อ อกพัน ธบัต รได้ รั บ Source Bonds ที่ต กลงรั บ
แลกเปลี่ยนใน "บัญชีหลักทรั พย์ของ ธปท." พร้ อมทังได้
้ รับโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ
(ถ้ ามี) ใน "บัญชีเงินเพื่อการรับชาระค่าส่วนต่างสุทธิในนามของผู้ออกพันธบัตร" จาก
ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับแลกเปลี่ยนพันธบัตรแต่ละรายแล้ ว ผู้ออกพันธบัตร
(โดยผ่านทาง ธปท.) จะ (ก) ส่งมอบ Destination Bonds ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรแต่ละ
รายดังกล่าว โดยการนา Destination Bonds ฝากเข้ าในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับ
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โอนพันธบัตรตามที่ระบุในแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชีของผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าว ใน
ขณะเดียวกัน ธปท. (ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร) จะดาเนินการยกเลิก Source
Bonds ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรได้ สง่ คืนให้ แก่ ผู้ออกพันธบัตรตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ก่อน
หน้ านี ้ และ (ข) ชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ตามที่คานวณได้ จากสูตรคานวณ
และวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ และแบบแจ้ ง
ผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรพร้ อมจานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (Form of Exchange
Acceptance with Net Cash Settlement Amount) ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรแต่ละราย
ดังกล่าวข้ างต้ น โดยการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธินนไปยั
ั ้ ง "บัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตร
เพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ " ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชี
ของผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายดังกล่าว ทัง้ นี ้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนที่ 5
"ข้ อกาหนดของคาชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร" - ข้ อ 7 (การส่งมอบ)
คำรั บรองและรั บประกันของ
ผู้ถอื พันธบัตร

ให้ ถื อ ว่ า ผู้ถื อ พัน ธบัต รที่ ไ ด้ ยื่ น ค าเสนอแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต รตกลงให้ ค ารั บ รอง
คายืนยัน และความตกลงตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกาหนดของคาชี ้ชวนและวิธีการ
เสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร" ข้ อ 6.3 (ค) (คารับรองและข้อทีต่ อ้ งปฏิ บตั ิ )

กำรยกเลิก กำรขยำย
ระยะเวลำ หรือกำรแก้ ไข
คำชี้ชวน

ไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะแจ้ งผลการรับ แลกเปลี่ยนพันธบัตรเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรให้ ผ้ ู ถื อ พัน ธบัต รทราบโดยผ่ า นทางผู้จัด จ าหน่ า ยและจัด การการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร ผู้ออกพันธบัตรขอสงวนสิทธิในการ
 ยกเลิกหรื อเพิกถอนคาชี ้ชวน ตลอดจนปฏิเสธคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ที่ผ้ ูถื อพันธบัต รได้ ยื่น ไว้ ให้ แก่ ผู้จัด จาหน่า ยและจัด การการแลกเปลี่ย น
พันธบัตร
 ทาคาชี ้ชวนใหม่ในกรณีที่ผ้ อู อกพันธบัตรได้ ยกเลิกหรื อเพิกถอนคาชี ้ชวนไป
แล้ วก่อนหน้ านี ้
 ขยายระยะเวลาเสนอคาชี ช้ วนออกไปจากเดิมซึ่งกาหนดให้ สิ ้นสุดในวัน
กาหนดราคาแลกเปลีย่ นพันธบัตร หรื อ
 แก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับคาชี ้ชวนหรื อธุรกรรมการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรไม่วา่ ในเรื่ องใดๆ

ดอกเบี้ยของ Source Bonds

เนื่องจาก "ราคา Source Bonds" ตามคานิยามที่ระบุไว้ ในสูตรคานวณ สาหรั บ
Source Bonds แต่ละรุ่ นที่จะเสนอแลกเปลี่ยน เป็ นราคาต่อหน่วยของ Source
Bonds ซึ่งสะท้ อนมูลค่าปั จจุบัน (present value) ของดอกเบีย้ คงค้ าง (ถ้ ามี)
ดอกเบี ้ยซึ่งคานวณนับจากวันส่งมอบพันธบัตรจนถึงวันครบกาหนดไถ่ถอน Source
Bonds และเงินต้ นคงค้ างของ Source Bonds ในแต่ละรุ่ นนันๆ
้ ตามที่กาหนดโดยผู้
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ออกพันธบัตร ดังนัน้ ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับตอบรับการแลกเปลีย่ นพันธบัตรจะไม่ได้ รับ
ดอกเบี ้ยคงค้ างภายใต้ Source Bonds ที่ตนได้ เสนอแลกเปลี่ยนและผู้ออกพันธบัตร
ได้ ตอบรับแลกเปลี่ยน เว้ นแต่ กรณีที่ ธปท. (ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร) ได้ ทา
การปิ ดสมุดทะเบียนของ Source Bonds รุ่นใดๆ เพื่อพักการโอนก่อนหน้ าวันส่งมอบ
พันธบัตร เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายดอกเบี ้ยตาม Source Bonds รุ่นดังกล่าว ซึง่ ใน
กรณีเช่นนี ้ ผู้ถือพันธบัตรที่มีชื่อปรากฏเป็ นผู้ถือ Source Bonds ดังกล่าวในสมุด
ทะเบียนของ Source Bonds รุ่ นนันๆ
้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นผู้มีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ยคงค้ างภายใต้ Source Bonds ในรุ่ นนัน้
ซึ่งคานวณจนถึงวันก่อนหน้ าวันกาหนดจ่ายดอกเบี ้ยในงวดนันๆ
้ ภายใต้ ข้อกาหนด
และเงื่อนไขของ Source Bonds ดังกล่าว
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ส่ วนที่ 4
สรุ ปข้ อแตกต่ างระหว่ าง Source Bonds กับ Destination Bonds
ตารางเปรี ยบเทียบสาระสาคัญของข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ Source Bonds และ Destination Bonds ในแต่ละรุ่น
ข้ อกาหนดและ
เงื่อนไข
ผู้ออกพันธบัตร
(Issuer)
สัญลักษณ์ของ
ตราสารหนี ้
(ThaiBMA Symbol)
รหัสหลักทรัพย์สากล
(ISIN)
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่
หน่วย (Nominal
Value Per Unit)
สกุลเงิน (Currency
Denomination)
อัตราดอกเบี ้ย
(Interest Rate)

501951-4-264-v0.20

Source Bonds
รุ่ น LB191A

Source Bonds
Source Bonds
รุ่ น LB196A

Source Bonds
รุ่ น LB206A

LB191A

LB196A

LB206A

TH062303T104

Destination
Destination
Bonds
Bonds
รุ่ น LB22DA
รุ่ น LB26DA
กระทรวงการคลัง
LB22DA

LB26DA

TH062303T609 TH062303U607 TH0623032C00 TH0623036C06

Destination Bonds
Destination
Bonds
รุ่ น LB316A

Destination
Bonds
รุ่ น LB326A

Destination
Bonds
รุ่ น LB676A

LB316A

LB326A

LB676A

TH0623A3B608

TH0623A3C606

TH062303H604

3.65% ต่อปี

3.775% ต่อปี

3.6% ต่อปี

1,000 บาท

บาท
5.625% ต่อปี

3.875% ต่อปี

2.55% ต่อปี

2% ต่อปี
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ข้ อกาหนดและ
เงื่อนไข

Source Bonds
รุ่ น LB191A

Source Bonds
Source Bonds
รุ่ น LB196A

วันครบกาหนด
ไถ่ถอน (Maturity
Date)
สถานะของพันธบัตร
(Status)
การจ่ายดอกเบี ้ย
(Interest Payment)
วันจ่ายดอกเบี ้ย
(Interest payment
Date)
การจ่ายเงินต้ นและ
ดอกเบี ้ย (Principal
and Interest
Payment Methods)
การคานวณดอกเบี ้ย
(Interest
Calculation)
วันทาการ
(Business Day)

12 ม.ค. 2562

13 มิ.ย. 2562

501951-4-264-v0.20

Source Bonds
รุ่ น LB206A
26 มิ.ย. 2563

Destination
Bonds
รุ่ น LB22DA
17 ธ.ค. 2565

Destination
Bonds
รุ่ น LB26DA
17 ธ.ค. 2569

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

Destination
Bonds
รุ่ น LB326A
25 มิ.ย. 2575

Destination
Bonds
รุ่ น LB676A
17 มิ.ย. 2610

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน
จ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 งวด
วันที่ 12 ม.ค. และ
12 ก.ค. ของทุกปี

วันที่ 13 มิ.ย.
วันที่ 26 มิ.ย.
วันที่ 17 มิ.ย.
วันที่ 17 มิ.ย.
วันที่ 20 มิ.ย. และ
วันที่ 25 มิ.ย.
วันที่ 17 มิ.ย. และ
และ 13 ธ.ค. ของ และ 26 ธ.ค.
และ 17 ธ.ค. ของ และ 17 ธ.ค. ของ 20 ธ.ค. ของทุกปี และ 25 ธ.ค. ของ 17 ธ.ค. ของทุกปี
ทุกปี
ของทุกปี
ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี
การจ่ายดอกเบี ้ยและเงินต้ นจะกระทาโดย ธปท. ณ วันครบกาหนดจ่ายดอกเบี ้ยและวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร (ตามแต่กรณี) ด้ วยวิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
(wire transfer) หากวันครบกาหนดจ่ายเงินดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการให้ เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป

การคานวณดอกเบี ้ยใช้ หลักเกณฑ์หนึง่ ปี มี 365 วัน โดยนับตามจานวนวันทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง เศษของหนึง่ สตางค์ให้ ปัดทิ ้ง

วันที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุด ธปท.
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ข้ อกาหนดและ
เงื่อนไข
การปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือพันธบัตร
(Closure of Bond
Register)
การโอนกรรมสิทธิ์
หรื อการใช้ พนั ธบัตร
เป็ นหลักประกัน
(Transfer and
Collateral)
การไถ่ถอนก่อน
กาหนด (Early
Redemption)
นายทะเบียน
พันธบัตร และ
ตัวแทนการจ่ายเงิน
พันธบัตร (Registrar
and Paying Agent)

501951-4-264-v0.20

Source Bonds
Source Bonds
รุ่ น LB196A

Destination Bonds
Source Bonds
Source Bonds
Destination
Destination
Destination
Destination
Destination
รุ่ น LB191A
รุ่ น LB206A
Bonds
Bonds
Bonds
Bonds
Bonds
รุ่ น LB22DA
รุ่ น LB26DA
รุ่ น LB316A
รุ่ น LB326A
รุ่ น LB676A
ธปท. ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรจะทาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเป็ นระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้ าก่อนวันกาหนดจ่ายดอกเบี ้ย และ/หรื อ วันครบกาหนดไถ่
ถอนพันธบัตร

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

ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกาหนดได้

ธปท.
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ข้ อกาหนดและ
เงื่อนไข
การขึ ้นทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตรา
สารหนี ้ไทย
(Registration with
ThaiBMA)
ตลาดรองของ
พันธบัตร
(Secondary
Market)
กฎหมายทีใ่ ช้ บงั คับ
(Governing Law)

501951-4-264-v0.20

Source Bonds
รุ่ น LB191A

Source Bonds
Source Bonds
รุ่ น LB196A

Destination Bonds
Source Bonds
Destination
Destination
Destination
Destination
รุ่ น LB206A
Bonds
Bonds
Bonds
Bonds
รุ่ น LB22DA
รุ่ น LB26DA
รุ่ น LB316A
รุ่ น LB326A
พันธบัตรได้ รับขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย เพื่อประโยชน์ในการอ้ างอิงราคา

Destination
Bonds
รุ่ น LB676A

ผู้ลงทุนสามารถซื ้อขายพันธบัตรได้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มใี บอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ในกรณีที่มคี วามต้ องการ
ซื ้อขายพันธบัตรผ่านตลาดตราสารหนี ้หรื อผู้ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

กฎหมายไทย
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ส่ วนที่ 5
ข้ อกาหนดของคาชีช้ วนและวิธีการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ข้ อมูลที่ระบุไว้ ในส่วนนี ้ เป็ นข้ อมูลสาคัญของข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับคาชี ้ชวน โดยอาจมีข้อมูลบางส่วน
เหมือนกับข้ อมูลที่ระบุไว้ แล้ วในส่วนที่ 3 "สรุปข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพันธบัตร" ทังนี
้ ้ คานิยามตามที่ปรากฏ
ในส่วนนี ้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 1 "คาจากัดความ" และวันและเวลาทังหมดที
้
่กล่าวถึงในส่วนนี ้ให้ หมายถึง
วันและเวลาในประเทศไทย
1.

ความทั่วไป

ภายใต้ ข้อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้ ผู้ออกพันธบัตรขอชี ้ชวน
ให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ น Source Bonds ของตน กับ Destination Bonds ทังนี
้ ้ Destination Bonds แต่ละ
รุ่นมีข้อกาหนดและเงื่อนไขสาคัญตามที่ระบุไว้ ใน ส่วนที่ 6 "ข้ อกาหนดของ Destination Bonds"
2.

วัตถุประสงค์ ของคาชีช้ วน

คาชี ้ชวนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการปรับปรุ งและบริ หารหนี ้พันธบัตรที่ออกโดยผู้ออกพันธบัตร โดยธุรกรรมการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรนี ้จะทาให้ ผ้ อู อกพันธบัตรสามารถลดความเสี่ยงในการระดมเงินเพื่อไถ่ถอนพันธบัตรรุ่ นที่จะครบกาหนด ซึ่งมี
วงเงินขนาดใหญ่ (Refinance Risk) หรื อพันธบัตรหลายรุ่นที่จะครบกาหนดในเวลาใกล้ เคียงกัน (Bunching Risk) รวมทัง้
ยังสามารถเพิ่มยอดคงค้ างของ Destination Bonds ในรุ่นที่ยงั คงค้ างอยูใ่ นปั จจุบนั ซึง่ จะส่งผลให้ Destination Bonds รุ่น
ดังกล่าวมีสภาพคล่องการซือ้ ขายในตลาดรองสูงขึน้ อนึ่ง การออก Destination Bonds ใหม่ภายใต้ ธุรกรรมการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรนี ้เป็ นไปตามแผนการบริ หารหนี ้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อการบริ หารหนี ้
สาธารณะของประเทศ (ตามที่ได้ มีการปรับปรุงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติม)
3.

ระยะเวลาเริ่มต้ นและสิน้ สุดของคาชีช้ วน – การยกเลิก ขยายระยะเวลา และแก้ ไขคาชีช้ วน

ผู้ออกพันธบัตรจะเริ่ มต้ นเสนอคาชี ้ชวนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.
2561 (วันกาหนดราคาแลกเปลี่ยนพันธบัตร) เว้ นแต่ ผู้ออกพันธบัตรจะพิจารณาและตัดสินใจให้ ขยายระยะเวลา แก้ ไข
เปลีย่ นแปลงระยะเวลาดังกล่าว ยกเลิกหรื อเพิกถอนคาชี ้ชวนนัน้ หรื อทาคาชี ้ชวนใหม่
ไม่วา่ เวลาใดๆ ก่อนที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะแจ้ งผลการรับแลกเปลีย่ นพันธบัตรเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรทราบโดย
ผ่านทางผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร ผู้ออกพันธบัตรอาจใช้ สทิ ธิในการดาเนินการดังต่อไปนี ้


ยกเลิกหรื อเพิกถอนคาชี ้ชวน ตลอดจนปฏิเสธคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรที่ผ้ ถู ือพันธบัตรได้ ยื่นไว้
ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร



ทาคาชี ้ชวนใหม่ ในกรณีที่ผ้ อู อกพันธบัตรได้ ยกเลิกหรื อเพิกถอนคาชี ้ชวนไปแล้ วก่อนหน้ านี ้



ขยายระยะเวลาเสนอคาชี ้ชวนออกไปจากเดิมซึง่ กาหนดให้ สิ ้นสุดในวันกาหนดราคาแลกเปลีย่ น
พันธบัตร หรื อ
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แก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับคาชี ้ชวนหรื อธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตรไม่วา่ ใน
เรื่ องใดๆ

อนึ่ง ภายหลังการแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรทราบ หากผู้ถือพันธบัตร (ไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรื อ
หลายราย) ที่ได้ รับการตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในหนังสือชี ้
ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ รวมทัง้ การไม่โอน Source Bonds โดยถูกต้ องครบถ้ วนตามรุ่ นและจานวนที่ผ้ ู
ออกพันธบัตรตกลงรับ แลกเปลี่ยน และไม่ชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ อย่างครบถ้ วนตามจานวนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรต้ องชาระ
ให้ แก่ ผู้ออกพันธบัตร (ถ้ ามี) (ไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด)
้
ผู้ออกพันธบัตรอาจใช้ สิทธิในการดาเนินการยกเลิกธุรกรรมการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรกับผู้ถือพันธบัตรรายใดๆ ที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อ
การแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ หรื อยกเลิกธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทังหมดทุ
้
กรายการ ตามที่ผ้ อู อกพันธบัตร
เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการยกเลิก ขยายระยะเวลา หรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชีช้ วนดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อ
ทังหมด
้
ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรที่ได้ ยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรทราบถึงการดังกล่าว ผ่านทางผู้จัด
จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร ผู้ให้ บริ การข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สือ่ ประชาสัมพันธ์ หรื อโดยวิธีการอื่นใด
4.

การกาหนดราคาพันธบัตร - การเลือกและการประกาศราคา Source Bonds ช่ วงอัตราผลตอบแทน
และช่ วงราคาของ Destination Bonds เพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรและการกาหนดราคาสาหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ผู้ออก
พันธบัตรจะเป็ นผู้กาหนดราคา Source Bonds ในแต่ละรุ่ น และจะประกาศราคา Source Bonds แต่ละรุ่ นดังกล่าวบน
เว็บไซต์ของ สบน. ในเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันเริ่ มระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร นอกจากนัน้ ผู้ออก
พันธบัตรจะเป็ นผู้กาหนดช่วงอัตราผลตอบแทน (Range of yield) และช่วง "ราคา Destination Bonds" ต่อหน่วย (Range
of price per unit) (ตามคานิยามที่ระบุไว้ ในสูตรคานวณ) สาหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่ น โดยจะมีการระบุช่วง
อัตราผลตอบแทนและราคา Destination Bonds แต่ละรุ่ นดังกล่าวข้ างต้ น ไว้ ใ นแบบค าเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัต ร
(Exchange Offer Form)
5.

วิธีการคานวณราคา Destination Bonds ไม่ ถอื เป็ นการให้ คาแนะนาหรือความเห็นใดๆ

วิธี การที่ นามาใช้ ใ นการคานวณราคา มูลค่าและผลตอบแทนของธุร กรรมการแลกเปลี่ยนพัน ธบัต รสาหรั บ คาเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับนัน้ เป็ นเพียงหนึ่งในหลายวิธีการที่สามารถใช้ ในการคานวณหาราคา มูลค่าหรื อ
ผลตอบแทนดังกล่าวได้ โดยสูตรหรื อวิธีการคานวณต่างๆ ดังกล่าวเกี่ยวพันกับตัวเลือกและการประเมินค่าที่มีความ
หลากหลาย ดังนัน้ "ราคา Source Bonds" และ "ราคา Destination Bonds" (ตามคานิยามที่ระบุไว้ ตามสูตรคานวณ) ซึ่ง
กาหนดโดยผู้ออกพันธบัตรจึงอาจไม่สะท้ อนถึงมูลค่าที่แท้ จริ งของ Source Bonds หรื อ Destination Bonds ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
พันธบัตรที่ประสงค์จะแลกเปลีย่ นพันธบัตรควรวิเคราะห์มลู ค่าของ Source Bonds และ Destination Bonds และประเมิน
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับคาชี ้ชวนด้ วยตนเอง ผู้ออกพันธบัตรและผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
มิได้ แสดงความเห็นใดๆ เกี่ยวกับความเป็ นธรรมของข้ อกาหนดของคาชี ้ชวนนี ้ และมิได้ ให้ คาแนะนาใดๆ ให้ ผ้ ถู ือพันธบัตร
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เสนอแลกเปลี่ยนหรื อไม่เสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามที่กาหนดในคาชี ้ชวน และไม่มีบคุ คลใดที่ได้ รับมอบอานาจจากผู้
ออกพันธบัตรหรื อผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตรในการให้ แนะนาใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
6.

ขัน้ ตอนการเสนอคาชีช้ วน

การเสนอคาชี ้ชวนนี ้เป็ นการชี ้ชวนให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ น Source Bonds ของตนกับ Destination Bonds
ซึ่งผู้ออกพันธบัตรจะออกใหม่ โดยผู้ถือพันธบัตรที่ประสงค์จะยื่นคาเสนอดังกล่าว จะต้ องระบุ รายละเอียดต่างๆ ตามที่
กาหนดไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร (Exchange Offer Form) อย่างครบถ้ วน รวมถึงอัตราผลตอบแทน (Yield)
และ ราคา (Price) ของ Destination Bonds ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรนันๆ
้ ต้ องการ โดยอัตราผลตอบแทน (Yield) และ ราคา
(Price) ของ Destination Bonds ที่เลือกนันจะต้
้
องเป็ นอัตราผลตอบแทน (Yield) และ ราคา (Price) ของ Destination
Bonds ไม่ว่าหนึ่งหรื อหลายอัตรา/ราคา ตามที่กาหนดไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form)
เท่านัน้ นอกจากนัน้ ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายจะต้ องระบุรุ่นและจานวนของ Source Bonds แต่ละรุ่ นที่ตนต้ องการเสนอ
แลกเปลี่ยน ตามข้ อมูลที่ระบุให้ กรอกในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถือ
พันธบัตรจะไม่มีสิทธิกาหนดเลือกว่าตนประสงค์จะแลกเปลี่ยน Source Bonds รุ่ นใดหรื อจานวนเท่าใดกับ Destination
Bonds รุ่นใดๆ ในจานวนใดๆ ที่ตนต้ องการแลกเปลี่ยน ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรจะเป็ นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกรับ
แลกเปลีย่ น Source Bonds รุ่นและจานวนใดๆ (ภายใต้ รุ่นและจานวนที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเสนอแลกเปลี่ยน ซึ่งระบุไว้ ในแบบ
คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) ของตนดังกล่าวข้ างต้ น) กับ Destination Bonds ไม่ว่ารุ่ นใดๆ
และในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ ได้ (ภายใต้ รุ่นและจานวนที่ผ้ ถู ื อพันธบัตรระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
(Exchange Offer Form) ของตนดังกล่าวข้ างต้ น) ตามแต่ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะเห็นสมควร
นอกจากการกรอกข้ อมูลตามที่ระบุในแบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ถือพันธบัตรที่ประสงค์จะยื่น
คาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร จะต้ องส่งมอบแบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร (Exchange Offer Form) เอกสาร หรื อแจ้ ง
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน ตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกาหนดของคาชีช้ วนและ
วิธีการเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร"
ทังนี
้ ้ หากผู้ออกพันธบัตรไม่ตกลงตอบรับคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรจากผู้ถือพันธบัตรไม่วา่ รายใดๆ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด
ผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าวจะยังคงเป็ นเจ้ าของ Source Bonds นันต่
้ อไป และผู้ออกพันธบัตรจะยังคงจ่ายเงินต้ นและ
ดอกเบี ้ยตามหนี ้ที่มีอยู่ภายใต้ Source Bonds ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ Source Bonds นันๆ
้
ต่อไป ภายหลังจากที่ธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตรได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว
6.1

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

ผู้ถือพันธบัตรอาจนา Source Bonds ของตน ไม่วา่ รุ่นใดๆ และในจานวนเท่าใดก็ได้ มาเสนอแลกเปลี่ยนกับ Destination
Bonds รุ่ น LB22DA Destination Bonds รุ่ น LB26DA Destination Bonds รุ่ น LB316A Destination Bonds รุ่ น
LB326A และ/หรื อ Destination Bonds รุ่ น LB676A ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้ โดยผู้ถือพันธบัตรจะต้ องกรอกข้ อมูลตามแบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร (Exchange Offer
Form) ซึง่ ระบุถึงคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรและความประสงค์ของตนในการนา Source Bonds ตามรุ่ นและจานวนที่ผ้ ู
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ถือพันธบัตรประสงค์จะเสนอแลกเปลี่ยน มาแลกเปลี่ยนกับ Destination Bonds ไม่ว่ารุ่ นใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น พร้ อมทัง้
กรอกข้ อมูลอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) และเอกสารประกอบต่างๆ
อย่างครบถ้ วน ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ผู้ถือพันธบัตรไม่มีสทิ ธิที่จะเสนอแลกเปลีย่ น Source Bonds แต่ละรุ่นที่ตนถืออยู่ ใน
จานวนที่มากกว่าจานวน Source Bonds ทังหมดในแต่
้
ละรุ่นทีต่ นถืออยูน่ นั ้
หากผู้ถือพันธบัตรเสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds กับ Destination Bonds ตามที่ระบุในคาชี ้ชวน และผู้ออกพันธบัตร
ตอบรั บคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรจะได้ รับ Destination Bonds (ซึ่งมีเงิ นต้ นเป็ นสกุลเงิ นบาท) ใน
อัตราส่วน "หนึ่งต่อหนึ่ง" กล่าวคือ 1 หน่วย Source Bonds แลกเปลี่ยนได้ 1 หน่วย Destination Bonds โดยผลของการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าว อาจมีเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรต้ องชาระให้ แก่หรื อจะได้ รับจากผู้ออกพันธบัตร
ทังนี
้ ้ ตามจานวนที่คานวณได้ จากสูตรที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้ โดยสูตรดังกล่าวจะใช้ ในการคานวณเพื่อ หาจานวนเงินค่าส่วน
ต่างสุทธิสาหรับการแลกเปลีย่ น Destination Bonds กับ Source Bonds รวมกันทุกรุ่น
เงินค่าส่วนต่างสุทธิ
=
n
∑i=1 “Gross Value ของ Source BondsI ที่รับแลกเปลี่ยน” − ∑mj=1 ”Gross Value ของ Destination Bondsj ที่ได้ รับจากการแลกเปลีย่ น"
n = จานวนรุ่นทังหมดของ
้
“Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน”; m = จานวนรุ่นทังหมดของ
้
“Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยน”

เพื่อประโยชน์ในการคานวณตามสูตรคานวณที่ระบุไว้ ข้างต้ น:
"Gross Value ของ Source Bonds ที่รับ หมายถึง มูลค่ารวม (ซึ่งเป็ นจานวนเงินบาท) ของ "Source Bonds ที่รับ
แลกเปลีย่ น"
แลกเปลีย่ น" (ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ข้างล่างนี ้) ซึง่ คานวณจากผลคูณของ
"ราคา Source Bonds" (ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ข้างล่างนี )้ กับ "จานวน
หน่วยของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน" (ตามคานิยามที่กาหนดไว้
ข้ า งล่า งนี )้ โดยมูลค่ า ที่ ได้ ในแต่ ละรุ่ น ให้ ปั ด เศษให้ ไ ด้ เ ป็ นค่า ทศนิ ย ม 2
ตาแหน่ง (ถ้ าตาแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 5 ให้ ทาการปั ดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 2 ขึ ้นหนึง่ ตาแหน่ง)
"Gross Value ของ Destination Bonds
ที่ได้ รับจากการแลกเปลีย่ น"

หมายถึง มูลค่ารวม (ซึ่งเป็ นจานวนเงินบาท) ของ "Destination Bonds ที่
ได้ รับจากการแลกเปลี่ยน" (ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ข้างล่างนี ้) ซึ่งคานวณ
จากผลคูณของ "ราคา Destination Bonds" (ตามคานิยามที่กาหนดไว้
ข้ างล่างนี ้) กับ "จานวนหน่วยของ Destination Bonds ที่จะได้ รับ" (ตามคา
นิยามที่กาหนดไว้ ข้างล่างนี ้) โดยมูลค่าที่ได้ ในแต่ละรุ่ นให้ ปัดเศษให้ ได้ เป็ น
ค่าทศนิยม 2 ตาแหน่ง (ถ้ าตาแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 5 ให้ ทา
การปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 2 ขึ ้นหนึง่ ตาแหน่ง)

- 26 -

20-40653245

"ราคา Source Bonds"

หมายถึง ราคา (ซึง่ เป็ นจานวนเงินบาท) ต่อหน่วยของ "Source Bonds ที่รับ
แลกเปลีย่ น" (ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ข้างล่างนี ้) (ซึ่งสะท้ อนมูลค่าปั จจุบนั
(present value) ของดอกเบี ้ยคงค้ าง (ถ้ ามี) ดอกเบี ้ยซึ่งคานวณนับจากวัน
ส่ง มอบพัน ธบัต รจนถึ ง วัน ครบก าหนดไถ่ ถ อน "Source Bonds ที่ รั บ
แลกเปลี่ยน" และเงิ นต้ นคงค้ างของ "Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน")
ตามที่กาหนดโดยผู้ออกพันธบัตร ในเวลาประมาณ 17.30 น. ของวัน เริ่ ม
ระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร

"ราคา Destination Bonds"

หมายถึง ราคา (ซึ่งเป็ นจานวนเงินบาท) ต่อหน่วยของ "Destination Bonds
ทีไ่ ด้ รับจากการแลกเปลีย่ น" (ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ข้างล่างนี ้) ซึ่งสะท้ อน
มูลค่าปั จจุบัน (present value) ของดอกเบีย้ คงค้ าง (ถ้ ามี) ดอกเบี ้ยซึ่ง
ค านวณนั บ จากวั น ส่ ง มอบพั น ธบั ต รจนถึ ง วั น ครบก าหนดไถ่ ถ อน
"Destination Bonds ที่ ไ ด้ รั บ จากการแลกเปลี่ ย น" และเงิ น ต้ น ของ
"Destination Bonds ทีไ่ ด้ รับจากการแลกเปลีย่ น" ตามที่คานวณและกาหนด
โดยผู้อ อกพัน ธบัต ร โดยพิ จ ารณาจาก "อัต ราดอกเบี ย้ ของ Destination
Bonds" (ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ข้างล่างนี )้ "อัตราผลตอบแทนของ
Destination Bonds ทีไ่ ด้ รับจากการแลกเปลี่ยน" (ตามคานิยามที่กาหนดไว้
ข้ างล่างนี ้) และอายุของ Destination Bonds รุ่นนันๆ
้

"Source Bonds ทีร่ ับแลกเปลีย่ น"

หมายถึง Source Bonds รุ่ นใดๆ ที่ผ้ ูออกพันธบัตรตอบรับตามคาเสนอ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร"

"Destination Bonds ทีไ่ ด้ รับจากการ
แลกเปลีย่ น"

หมายถึง Destination Bonds รุ่ นใดๆ ที่ผ้ ูออกพันธบัตรกาหนดเลือกเพื่อ
แลกเปลีย่ นกับ "Source Bonds ทีร่ ับแลกเปลีย่ น"

"อัตราดอกเบี ้ยของ Destination Bonds" หมายถึง อัตราดอกเบี ้ย (Coupon) ของ "Destination Bonds ที่ได้ รับจาก
การแลกเปลีย่ น" ตามที่กาหนดและประกาศโดยผู้ออกพันธบัตร ก่อนหรื อ ณ
วันเริ่ มระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร
"อัตราผลตอบแทนของ Destination
Bonds ทีไ่ ด้ รับจากการแลกเปลีย่ น"

หมายถึง อัตราผลตอบแทน (Yield) ของ Destination Bonds (ในหนึ่งรุ่ น) ที่
ผู้ออกพันธบัตรตกลงเลือกเมื่อขันตอนการก
้
าหนดหาราคาสาหรับธุรกรรม
การแลกเปลีย่ นพันธบัตรได้ เสร็ จสิ ้นลงแล้ ว ซึ่งเป็ นอัตราผลตอบแทนที่ผ้ อู อก
พันธบัตรเห็นว่าเหมาะสมสาหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทังนี
้ ้ เพื่อ
ความชัดเจน แบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form)
จะระบุรายละเอียดต่างๆ รวมทังอั
้ ตราผลตอบแทนในอัตราต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
พันธบัตรแต่ละรายเลือก โดยที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะเป็ นผู้ตดั สินใจว่าจะเลือกใช้
อั ต ราผลตอบแทนใดเพี ย งหนึ่ ง อั ต รา ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในแบบค าเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) ดังกล่าว ตามแต่ที่ผ้ อู อก
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พัน ธบัต รจะเห็ น สมควร เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการท าธุ ร กรรมแลกเปลี่ย น
พันธบัตรนี ้ ทังนี
้ ้ แบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร (Exchange Offer Form)
ดังกล่าว จะมีเ นือ้ หาตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบท้ าย 1 (แบบคาเสนอ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น พั น ธ บั ต ร ) ข อ ง ห นั ง สื อ
ชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้
"จานวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับ
แลกเปลีย่ น"

หมายถึง จานวนหน่วยของ Source Bonds (ในหนึง่ รุ่น) ของผู้ถือพันธบัตรที่
ผู้ออกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลีย่ น (ซึง่ จานวนหน่วยของ Source Bonds ที่
รับแลกเปลีย่ นสาหรับ Source Bonds ทุกรุ่นรวมกันจะเท่ากับ "จานวนหน่วย
ของ Destination Bonds ที่จะได้ รับ" (ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ข้างล่างนี ้)
สาหรั บ Destination Bonds รวมทุกรุ่ นที่ผ้ ถู ื อพันธบัตรจะได้ รับจากการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร)

"จานวนหน่วยของ Destination Bonds
ที่จะได้ รับ"

หมายถึง จานวนหน่วยของ Destination Bonds (ในหนึง่ รุ่น) ที่ผ้ ถู ือพันธบัตร
ที่ได้ รับการตอบรั บการแลกเปลี่ยนพันธบัตรจะได้ รั บจากการแลกเปลี่ย น
พันธบัตร ซึ่ง จ านวนหน่วยของ Destination Bonds ที่จ ะได้ รับสาหรั บ
Destination Bonds ทุกรุ่ นรวมกันจะเท่ากับ จานวนหน่วยของ Source
Bonds ที่รับแลกเปลีย่ นรวมทุกรุ่นที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลีย่ น

ทังนี
้ ้ หากผู้ออกพันธบัตรเลือก Destination Bonds มากกว่าหนึ่งรุ่ นเพื่อแลกเปลี่ยนกับ Source Bonds รุ่ นใดรุ่ นหนึ่งหรื อ
หลายรุ่ นที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเสนอแลกเปลี่ยน จานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะได้ รับ (หรื อต้ องชาระให้ แก่ผ้ อู อก
พันธบัตร) จะถูกคานวณสาหรั บการแลกเปลี่ยน Destination Bonds กับ Source Bonds รวมกัน ทุกรุ่ น โดยใช้ สตู ร
คานวณข้ างต้ น ซึง่ หากผลของจานวน "เงินค่าส่วนต่างสุทธิ" ทีค่ านวณได้ จากสูตรคานวณข้ างต้ นมีค่าเป็ นลบ หมายความ
ว่า มูลค่ารวม (Gross Value) ของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยนทุกรุ่ น ต่ากว่ามูลค่ารวม (Gross Value) ของ
Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลกเปลีย่ น ในทางกลับกันหากจานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิมีค่าเป็ นบวก หมายความ
ว่า มูลค่ารวม (Gross Value) ของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยนทุกรุ่ น สูงกว่ามูลค่ารวม (Gross Value) ของ
Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลกเปลีย่ น
ในกรณีท่ ีเงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิมีค่าเป็ นลบ ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรั บการแลกเปลี่ยนพันธบัตรจะต้ อง
ชาระเงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูออกพันธบัตร ในทางกลับกันหากเงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิมีค่าเป็ นบวก ผู้
ออกพันธบัตรจะต้ องชาระเงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรั บการแลกเปลี่ยน
พันธบัตร
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นฝ่ ายได้ รับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิจากผู้ออกพันธบัตร ธปท. ในฐานะนายทะเบียน
พันธบัตรของ Source Bonds และ Destination Bonds จะทาการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินค่าส่วนต่างสุทธิ สาหรับ
เงิ นได้ ส่วนที่ผ้ ูถือพันธบัตรมีหน้ าที่ต้องชาระอันเนื่องมาจากการเข้ าทาธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (ถ้ ามี) ตาม
กฎหมายภาษี และการตีความตามกฎหมายภาษี ของไทย ซึง่ ใช้ บงั คับสาหรับธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตร (โปรดดูสว่ น
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ที่ 8 : "ภาษี อากรไทย" – "ภาระภาษี ที่เกี ่ยวข้องกับธุรกรรมการแลกเปลี ่ยนพันธบัตร") ดังนัน้ ผู้ถือพันธบัตรจึงอาจไม่ได้ รับ
ชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิเต็มตามจานวนที่คานวณได้ จากสูตรคานวณข้ างต้ น และสาหรับกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะต้ องชาระ
เงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ กบั ผู้ออกพันธบัตรหรื อกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรและผู้ออกพันธบัตรไม่จาต้ องชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ
ใดๆ ให้ แก่กนั ผู้ถือพันธบัตรอาจต้ องชาระเงินเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร เพื่อชดเชยเงินค่าภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ที่
ธปท. ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรของ Source Bonds และ Destination Bonds มีหน้ าที่ต้องหัก บนเงินได้ ใดๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตร (ถ้ ามี) โดยภายในวันทาการถัดจากวันจัดสรร ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ งจานวน
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย ซึ่งต้ องหักจากเงินได้ จากการเข้ าทาธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรทุกรายที่ผ้ ู
ออกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลีย่ นพันธบัตรทราบ ผ่านทางผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทังนี
้ ้ สาหรับ
ค่าธรรมเนียมธนาคารหรื อเงินใดๆ ที่ต้องชาระเพื่อการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการชาระค่าธรรมเนียมธนาคาร และเงินดังกล่าว (ถ้ ามี) ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร ไม่ว่าผู้ถือพันธบัตร
จะเป็ นผู้โอนหรื อผู้รับโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าว
อนึ่ง "มูลค่าหรื อ จานวนเงิ น ต้ น ของ Source Bonds" ที่ อ้า งถึ งในหนัง สือ ชี ช้ วนเพื่ อการแลกเปลี่ยนพัน ธบัตรฉบับ นี ้
หมายความถึงมูลค่าหรื อจานวนเงินต้ นที่ตราไว้ หน้ าพันธบัตร ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรต้ องยื่นเสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds
ซึ่งมีมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท จานวนเต็มหน่วย และในจานวนทวีคูณของ 1,000 บาท โดยไม่มีเศษ
เท่านัน้ โดยผู้ออกพันธบัตรจะออก Destination Bonds ซึง่ มีมลู ค่าเงินต้ นที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท จานวนเต็มหน่วย
และในจานวนทวีคณ
ู ของ 1,000 บาทเช่นกัน
ทังนี
้ ้ จานวนหน่วยของ Destination Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะได้ รับ จะไม่เกินกว่าจานวนหน่วยของ Source
Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลีย่ น
6.2

รายละเอียดและเอกสารที่ต้องใช้ ในการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร

6.2.1

แบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร (Exchange Offer Form)

ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายที่ประสงค์จะยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามคาชีช้ วนนี ้ จะต้ องระบุคาเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตรของตนในแบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร ซึง่ มีสาระสาคัญตามแบบที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ าย 1 ของหนังสือ
ชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ โดยการกรอกรายละเอียดและข้ อมูลทัง้ หมดตามที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร ทังนี
้ ้ ข้ อมูลดังกล่าว รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) ข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
ก.

รุ่ นและจานวนหน่วยของ Source Bonds ในแต่ละรุ่ น และจานวนรวมหน่วยของ Source Bonds
ทังหมด
้
ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรต้ องการแลกเปลีย่ น กับ Destination Bonds ไม่วา่ จะเป็ น Destination Bonds
รุ่ น LB22DA Destination Bonds รุ่ น LB26DA Destination Bonds รุ่ น LB316A Destination Bonds
รุ่ น LB326A และ/หรื อ Destination Bonds รุ่ น LB676A ไม่ว่ารุ่ นใดรุ่ นหนึ่งหรื อหลายรุ่ นตามแต่ที่ผ้ ู
ออกพันธบัตรจะกาหนดให้ แลกเปลีย่ น และ

ข.

อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds และราคา Destination Bonds สาหรับ Destination
Bonds แต่ละรุ่ น ตามอัตราและราคาที่ระบุไว้ ให้ เลือกในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร หากผู้ถือ
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พันธบัตรประสงค์จะแลกเปลีย่ น Source Bonds ของตนกับ Destination Bonds ในอัตราผลตอบแทน
และราคาใดๆ ก็ได้ ผู้ถือพันธบัตรดังกล่าวสามารถระบุในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรว่าตน
ประสงค์จะรับ Destination Bonds ในแต่ละอัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds และราคา
Destination Bonds ในแต่ละรุ่นที่ต้องการ ในทุกอัตราและทุกราคา และหากผู้ถือพันธบัตรประสงค์จะ
รับ Destination Bonds ในรุ่ นใดๆ ในจานวนเท่าใดก็ได้ ผู้ถือพันธบัตรสามารถระบุจานวนหน่วยของ
Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้ รับ ในจานวนที่สงู ที่สดุ เท่าๆ กันสาหรับ Destination Bonds ทุก
รุ่ นก็ได้ ทังนี
้ ้ หากผู้ถือพันธบัตรไม่ประสงค์จะแลกเปลี่ยน Source Bonds ของตนกับ Destination
Bonds รุ่นใดๆ ผู้ถือพันธบัตรไม่ต้องระบุหรื อเลือกอัตราผลตอบแทนและราคาของ Destination Bonds
รุ่นที่ตนไม่ต้องการได้ รับแลกเปลีย่ นนันๆ
้ ในแบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร
หากผู้ถือพันธบัตรต้ องการเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรต้ องยื่นแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange
Offer Form) ที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน พร้ อมทังส่
้ งมอบเอกสารหรื อแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ตามรายละเอียด เงื่อนไข และ
วิธีการที่กาหนดไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าวและหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้
ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร (ในฐานะผู้กระทาการแทนผู้ออกพันธบัตร) ภายในระยะเวลายื่น
คาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร
หำกผู้ถือพั นธบั ตรที่ต้องกำรเสนอแลกเปลี่ยนพั นธบั ตรมีข้อสงสั ยเกี่ยวกั บกำรกรอกและยื่นแบบคำเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) หรื อแบบฟอร์ มอื่นใด ให้ ติดต่ อสอบถำมไปยังผู้จัดจำหน่ ำยและ
จัดกำรกำรแลกเปลี่ยนพันธบัตรโดยเร็ว
6.2.2

หนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter)

ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องกรอกข้ อมูลในหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร ซึ่งระบุคาสัง่ จากผู้ถือพันธบัตร
ห้ ามมิให้ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็ บรั กษาหลักทรั พย์ ของตน ขาย โอน ก่อภาระผูก พัน เปลี่ยนมื อ หรื อจาหน่ายจ่ายโอน ใน
ลักษณะในใดๆ ซึง่ Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรตามรุ่ นและจานวนที่เสนอแลกเปลี่ยนอย่างเด็ดขาด ตังแต่
้ วนั ที่ของ
หนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรดังกล่าวจนถึง วันส่งมอบพันธบัตร เว้ นแต่ กรณีอื่นใดตามที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องลงนามในหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการ
เกี่ยวกับพันธบัตรดังกล่าว พร้ อมทังจั
้ ดการให้ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของตนลงนามในหนังสือดังกล่าวด้ วย
เพื่อแสดงการยอมรั บที่จะปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผู้ ออกพันธบัตร (โดยผ่านทางผู้จัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยน
พันธบัตร) ทุกประการ และนาส่งหนังสือดังกล่าวให้ กบั ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายใน 1 วันทา
การ ก่อนหน้ าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร ตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้
ในหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรดังกล่าว
6.2.3

แบบคาสัง่ แจ้ งบัญชี (Account Instruction Form)

ผู้ถือพัน ธบัตรจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบค าสัง่ แจ้ งบัญชี ซึ่งระบุข้อมูลต่างๆ รวมทัง้ รายละเอีย ดที่เกี่ ยวข้ องกับบัญ ชี
หลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตร และบัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ และนาส่งแบบที่
กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายใน 1 วันทาการ ก่อนหน้ าวัน
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แรกของระยะเวลาการยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร ตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ ในแบบคาสัง่ แจ้ ง
บัญชี ดังกล่าว ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ รับการตอบรับ และผู้ถือพันธบัตรที่ได้ ยื่นคาเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรนันได้
้ ส่งมอบ Source Bonds ตามรุ่ นและจานวนที่ได้ รับการตอบรับ และชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ
ให้ กับผู้ออกพันธบัตรโดยครบถ้ วนแล้ ว (ถ้ ามี) ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะดาเนินการส่งมอบ Destination Bonds ให้ แก่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรรายดังกล่าว โดยการนาเข้ าในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตรที่ระบุไว้ ในแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชีของผู้ถือ
พันธบัตรรายดังกล่าว เพื่อแลกเปลีย่ นกับ Source Bonds ที่ได้ รับการตอบรับแลกเปลีย่ น พร้ อมทังโอนเงิ
้
นค่าส่วนต่างสุทธิ
ที่ผ้ อู อกพันธบัตรต้ องชาระให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตรรายดังกล่าว (ถ้ ามี) เข้ าบัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชาระเงินค่า
ส่วนต่างสุทธิ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชี และหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ฉบับนี ้ อย่างไรก็ตาม หากผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตรไม่ได้ รับแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชีจากผู้ถือพันธบัตร
รายใดๆ ที่ได้ รับการตอบรับแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึ่งระบุข้อมูลต่างๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการ
รับโอนพันธบัตรและบัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ อย่างครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้ออกพันธบัตรโดยผ่านทาง ธปท. จะส่งมอบ Destination Bonds โดยการฝากเข้ าในบัญชีของโบรกเกอร์ หรื อผู้
เก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าว ซึ่งเคยเป็ นบัญชีที่ใช้ รับฝาก Source Bonds ที่ได้ รับการตอบรับก่อน
หน้ านี ้ และสาหรับการชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตร (ถ้ ามี) ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องแจ้ งรายละเอียดของบัญชี
เงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ให้ ธปท. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า เพื่อ ธปท. จะได้ ทาการโอนเงินค่า
ส่วนต่างสุทธิที่ผ้ อู อกพันธบัตรต้ องชาระ (ถ้ ามี) ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าว ตามขันตอนและวิ
้
ธีการตามที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรนี ้ต่อไป
6.3

ขัน้ ตอนวิธีย่ นื คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ก.

ความทั่วไป

ผู้ถื อ พัน ธบัต รที่ ประสงค์ จะยื่ น คาเสนอแลกเปลี่ย นพัน ธบัต รจะต้ องปฏิบัติ ต ามวิ ธีก ารและขัน้ ตอนที่ ระบุไว้
ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้สง่ คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าวจะต้ องระบุคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรของตนไว้ ใน
แบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร (Exchange Offer Form) และยื่นแบบดังกล่าว พร้ อมทังเอกสารอื
้
่นๆ ดังที่ระบุ
ไว้ ข้างต้ น ต่อผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร ในฐานะผู้กระทาการแทนผู้ออกพันธบัตร
ทังนี
้ ้ ผู้มีสิทธิ ยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรจะต้ องเป็ นผู้ถือพันธบัตร (ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้) ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายใน Source Bonds ที่ตนถืออยู่ และได้ ฝาก
Source Bonds นันไว้
้ ในบัญชีผ้ ฝู ากของโบรกเกอร์ ในระบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless System) ที่บริ หารจัดการ
โดย TSD เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับฝาก ถอน โอน หรื อซื ้อขายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ Source Bonds ที่สามารถนามา
เสนอแลกเปลีย่ นได้ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้ จะต้ องเป็ น Source Bonds
ที่ฝากไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (หรื อระบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless System)) ของ TSD
เท่านัน้
อย่างไรก็ตาม ผู้ออกพันธบัตรและผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
แก้ ไข หรื อผ่อนผันข้ อกาหนด เงื่อนไข หรื อวิธีการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรให้ กบั ผู้
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ถือพันธบัตรรายใดๆ ก็ได้ ตามที่ผ้ อู อกพันธบัตรหรื อผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรเห็นสมควร
เพื่อให้ การยื่นเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรเป็ นไปด้ วยความราบรื่ นและประสบความสาเร็ จด้ วยดี
ข.

ขัน้ ตอนการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
1.

ผู้ถือพันธบัตรที่มีสทิ ธิในการยื่นแบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร (Exchange Offer Form)

ผู้ออกพันธบัตรมีความประสงค์ในการดาเนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตรกับผู้ถือพันธบัตรที่ได้ ทาความ
เข้ าใจเกี่ยวกับธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตรและผลกระทบในด้ านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการเข้ าทา
ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัต รแล้ วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ก่อนที่ ผ้ ูถือพันธบัตรจะยื่น คาเสนอแลกเปลี่ย น
พันธบัตรตามที่ระบุในแบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องติดต่อไปยังผู้จดั จาหน่าย
และจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรไม่ว่ารายใดๆ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่บนปกหลังของหนังสือชี ้ชวน
เพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ และจะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนและเงื
้
่อนไขที่ระบุในหนังสือชี ้ชวน
เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต รฉบับ นี ้ ทั ง้ นี ้ ก่ อ นที่ ผ้ ู ถื อ พั น ธบั ต รจะยื่ น ค าเสนอแลกเปลี่ ย น
พั น ธบั ต ร ผู้ ถือ พั น ธบั ต รควรอ่ า นและศึ ก ษาข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ช้ วนเพื่ อ การแลกเปลี่ ย น
พันธบัตรฉบับนีโ้ ดยละเอียด
เนื่องจากผู้ออกพันธบัตรมิได้ ประกาศปิ ดสมุดทะเบียนของ Source Bonds เพื่อกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ
ยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร หรื อกาหนดจานวน Source Bonds ขันต
้ ่าที่สามารถเสนอแลกเปลีย่ น
ดังนัน้ ผู้ถือพันธบัตรทุกรายที่มี Source Bonds ฝากไว้ ในระบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless System) ที่
บริ หารจัดการโดย TSD และปฏิบตั ิตามคารับรองตามข้ อ 6.3 (ค.) (คารับรองและข้อที ่ต้องปฏิ บตั ิ ) จึง
สามารถยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรตามที่ระบุในคาชี ้ชวนนี ้ได้
2.

ขันตอนการยื
้
่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร

การประกาศและการเริ่ มต้ นระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร
ผู้ออกพันธบัตรจะประกาศคาชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
และจะรับคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรภายในระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร เว้ นแต่ จะมี
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรจะไม่สามารถยื่นหรื อส่งคาเสนอแลกเปลี่ยน
พัน ธบัต รต่อ ผู้จัด จ าหน่า ยและจัด การการแลกเปลี่ย นพัน ธบัต รได้ จนกว่ า จะถึ ง เวลาเริ่ ม ต้ น ของ
ระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ฉบับนี ้ ทัง้ นี ้ ผู้ถือพันธบัตรสามารถยื่นหรื อส่ งคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรต่ อผู้จัดจาหน่ าย
และจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ ภายในระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
เท่ านัน้
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การยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร
เมื่อเริ่ มต้ นระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรทุกรายที่มีสิทธิ อาจยื่นคาเสนอ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรต่อผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร (ในฐานะผู้กระทาการแทนผู้
ออกพัน ธบัต ร) ได้ อย่ า งไรก็ ดี ในการยื่ น ค าเสนอแลกเปลี่ย นพัน ธบัต ร ผู้ถื อ พัน ธบัต รต้ อ งกรอก
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) ให้ ครบถ้ วน
พร้ อมทังส่
้ งมอบเอกสารหรื อแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ ใน
แบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรดังกล่าว และหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้ ให้ แก่
ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร ภายในเวลา 15.00 ของวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
นอกจากนัน้ ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องยื่นเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) หนังสือ
แสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรและแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชี ) ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการ
การแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายใน 1 วันทาการ ก่อนหน้ าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคาเสนอและ
พันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 (รายละเอียดและเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร)
ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรไม่สามารถแก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรของตนได้
ภายหลังจากที่ตนได้ ยื่นแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) นันให้
้ แก่ ผู้จัด
จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตรแล้ ว
หากผู้ออกพันธบัตรตอบรับคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรรายใดๆ ผู้ถือพันธบัตรราย
ดังกล่าวย่อมต้ องผูกพันในการแลกเปลี่ยน Source Bonds ที่ได้ เสนอแลกเปลี่ยนตามที่ระบุในแบบคา
เสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) ของตน ตามรุ่ นและจานวน Source Bonds ที่ผ้ ู
ออกพันธบัตรตกลงรับ แลกเปลี่ยน กับ Destination Bonds ตามรุ่ นและจานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตร
กาหนดเพื่อแลกเปลีย่ นกับ Source Bonds ไม่วา่ รุ่นและจานวนใดๆ ดังกล่าว
ค.

คารับรองและข้ อที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อผู้ถือพันธบัตรยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
(Exchange Offer Form) ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร และได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนและ
้
วิธีการในคาชี ้ชวนแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือพันธบัตรได้ ให้ คายืนยัน ความตกลง และคารับรอง ดังต่อไปนี ้


ผู้ถือพันธบัตรได้ รับสาเนาหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้แล้ ว



ผู้ถือพันธบัตรเข้ าใจและยอมรับว่าการยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพือ่
การแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้ถือเป็ นการยอมรับข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการทุกประการที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้ คาชี ้ชวน และแบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร



ผู้ถือพันธบัตรรับรองว่าข้ อมูลที่ตนกรอกในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form)
รวมถึงเอกสารหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ที่ได้ ยื่นให้ หรื อแจ้ ง แก่ผ้ จู ัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยน
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พันธบัตรนัน้ เป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการ และตนยินยอมผูกพันตามคาเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตรที่ได้ ยื่นไว้ ดงั กล่าว


ผู้ถือพันธบัตรรับรองและรับประกันว่าตนเป็ นเจ้ าของ Source Bonds ที่ตนเสนอแลกเปลีย่ น ณ วันที่ยื่น
คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึ่งได้ ฝากไว้ ในบัญชีโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ในระบบไร้ ใบ
พันธบัตร (Scripless System) ที่บริ หารจัดการโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
และผู้ถือพันธบัตรจะยังคงเป็ นเจ้ าของ Source Bonds ที่ได้ ยื่นเสนอแลกเปลี่ยนดังกล่าวต่อไป จนถึง
วันส่งมอบพันธบัตร นอกจากนัน้ ผู้ถือพันธบัตรยังมีอานาจและความสามารถเต็มตามกฎหมายในการ
ยื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรดังกล่าว ทังนี
้ ้ เมื่อได้ รับการร้ องขอ ผู้ถือพันธบัตรตกลงที่จะลงลายมือ
ชื่ อ และส่ง มอบเอกสารเพิ่ ม เติ ม ใดๆ ที่ ผ้ ูอ อกพัน ธบัต ร และ/หรื อ ผู้จั ด จ าหน่ า ยและจัด การการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรกาหนดตามที่เห็นว่าจาเป็ นสาหรับการแลกเปลีย่ นพันธบัตร



ผู้ถือพันธบัตรรับทราบและตกลงว่าคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรของตนตามที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึ่งได้ ยื่นแก่ ผ้ จู ัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรนัน้ เป็ นคาเสนอ
แลกเปลีย่ น Source Bonds ที่ไม่อาจยกเลิกหรื อเพิกถอนได้ เว้ นแต่ข้อกาหนดของคาชี ้ชวนจะกาหนด
ไว้ เป็ นอย่างอื่น



ผู้ถือพันธบัตรรับทราบและยอมรับว่าผู้ออกพันธบัตรเป็ นผู้มีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิน หรื อ
ตีความ หรื อตอบข้ อสงสัยหรื อข้ อซักถามใดๆ เกี่ยวกับการมีผลใช้ บงั คับ รู ปแบบ และสิทธิในการยื่ นคา
เสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร ตลอดจนระยะเวลาในการตอบรับ เพิกถอน หรื อแก้ ไข คาเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตรใดๆ ทังนี
้ ้ การตัดสิน การตีความ หรื อการตอบข้ อสงสัยหรื อข้ อซักถามใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ นโดย
ผู้ออกพันธบัตร ให้ ถือเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทุกประการ



ผู้ถือพันธบัตรรับทราบและยืนยันว่าข้ อมูลทังหมดที
้
่ระบุในแบบคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรของตน ซึ่ง
ได้ ยื่นแก่ ผ้ จู ัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรเป็ นการยื่นและเปิ ดเผยข้ อมูลด้ วยความ
สมัค รใจ โดยผู้ถื อ พัน ธบัต รยิ น ดี ใ ห้ ผ้ ูอ อกพัน ธบัต รและผู้จัด จ าหน่า ยและจัด การการแลกเปลี่ย น
พันธบัตรทาการพิจารณา และประเมินข้ อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในคาชี ้ชวนและหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้



ผู้ถือพันธบัตรรับรองว่าตนมีอานาจในการเสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds ที่ตนเป็ นเจ้ าของ และ
Source Bonds ที่ตนเสนอแลกเปลี่ยนนัน้ ไม่ตกอยู่ภายใต้ การจานา ภาระผูกพัน การอายัด สิทธิยึด
หน่วง หรื อการให้ หลักประกันใดๆ ไม่วา่ โดยความสมัครใจหรื อไม่



ผู้ถื อ พันธบัต รตกลงว่าตนจะไม่ข าย โอน เปลี่ย นมื อ ก่ อภาระผูก พัน หรื อ จาหน่า ยจ่ า ยโอนไปใน
ลักษณะใดๆ ซึง่ Source Bonds ที่ตนเสนอแลกเปลี่ยน นับตังแต่
้ วนั ที่ยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
เว้ นแต่ จะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.4 ข้ างล่างนี ้ หรื อกรณีอื่นๆ ที่หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรฉบับนี ้ระบุให้ กระทาได้ โดยผู้ออกพันธบัตร โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ หรื อ ธปท.
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ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรจะไม่รับจดบันทึกทางทะเบียน หรื อกระทาการใด เพื่อให้ การขาย โอน
เปลีย่ นมือ ก่อภาระผูกพัน หรื อ จาหน่ายจ่ายโอน Source Bonds นันมี
้ ผลบังคับ ทังนี
้ ้ จนกว่าจะถึงวัน
ส่งมอบพันธบัตร
ทังนี
้ ้ คายืนยัน คารับรอง และข้ อตกลงต่างๆ ดังที่กล่าวข้ างต้ น จะไม่สง่ ผลกระทบถึงหรื อลบล้ างข้ อกาหนดอื่นๆ
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้
6.4

การอันไม่ สามารถยกเลิกได้ – สิทธิในการเพิกถอน

เมื่อผู้ถือพันธบัตรได้ ยื่นแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ ว ผู้ถือพันธบัตรจะไม่สามารถยกเลิกคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ นับจากและ
ภายหลังการยื่นแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) ดังกล่ าวแล้ ว ผู้ถือพันธบัตรจะไม่
สามารถขาย โอน เปลี่ยนมือ ก่ อภาระผูกพันใดๆ หรือ จาหน่ ายจ่ ายโอน Source Bonds ที่ตนเสนอแลกเปลี่ยน
ได้ โดยผู้ออกพันธบัตร โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรั กษาหลักทรั พย์ หรื อ ธปท. ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรจะไม่
รับจดบันทึกทางทะเบียน หรือกระทาการใด เพื่อให้ การขาย โอน เปลี่ยนมือ ก่ อภาระผูกพัน หรือ จาหน่ ายจ่ าย
โอน Source Bonds นัน้ มีผลบังคับ ทัง้ นี ้ จนกว่ าจะถึงวันส่ งมอบพันธบัตร เว้ นแต่ จะเป็ นการโอนหรื อส่ งมอบ
Source Bonds ดังกล่ าวให้ กับผู้ออกพันธบัตร ตามที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลี่ยนพันธบัตร อย่างไรก็ตาม
หาก Source Bonds ที่เสนอแลกเปลี่ยนนันไม่
้ ได้ รับการตอบรับจากผู้ออกพันธบัตร โดยเมื่อผู้ถือพันธบัตรและโบรกเกอร์
หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าวได้ รับหนังสือแจ้ งการปฏิเสธตามขันตอนที
้
่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6 (การ
แจ้งผลการแลกเปลี ่ยนพันธบัตร) ผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าวสามารถขาย โอน เปลี่ยนมือ ก่อภาระผูกพัน หรื อ จาหน่าย
จ่ายโอนไปซึ่ง Source Bonds ตามรุ่ นและจานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรปฏิเสธการรับ แลกเปลี่ยนได้ ภายหลังจากวันที่ได้ รับ
หนังสือแจ้ งการปฏิเสธการแลกเปลีย่ นพันธบัตรนันๆ
้ เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่ผ้ อู อกพันธบัตรยกเลิกคาชี ้ชวนเพื่อการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรโดยมิได้ ตอบรับคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ใดๆแล้ ว ให้ ถือว่าคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรทังหมดที
้
่ได้ ยื่นไว้ เป็ นอันถูกยกเลิกเพิกถอนไปโดยอัตโนมัติ แต่หากผู้ออก
พันธบัตรได้ ตอบรับคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรใดๆ แล้ ว ให้ ถือว่าเฉพาะคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ไม่ได้ รับการตอบ
รับนันถู
้ กเพิกถอนไป
6.5

ดุลพินิจของผู้ออกพันธบัตร – การกาหนดและการประกาศอัตราผลตอบแทน

ผู้ออกพันธบัตรจะเป็ นผู้กาหนดและประกาศราคา Source Bonds แต่ละรุ่ น เพื่อวัตถุประสงค์ในการกาหนดราคาสาหรับ
ธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตร และการคานวณตามสูตรที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.1 (Destination Bonds ทีจ่ ะได้รบั ตามคาเสนอ
แลกเปลี ่ยนพันธบัตร และเงิ นค่าส่วนต่างระหว่างราคา Source Bonds และ Destination Bonds) ข้ างต้ น ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ สบน. ในเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันเริ่ มระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร
ผู้ออกพันธบัตรมีความประสงค์ที่จะตอบรับแลกเปลี่ยน Source Bonds ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรเสนอแลกเปลี่ยน ในวงเงินรวมไม่
เกิน 140,000 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรไม่
ว่ารายใดๆ ได้ ถ้ าผู้ออกพันธบัตรตัดสินใจตอบรับคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ได้ ยื่นไว้ ตามคาชี ้ชวน ผู้ออกพันธบัตรจะ
เป็ นผู้กาหนดรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้ ในวันจัดสรร
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อัตราผลตอบแทน (Yield) สาหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่ นที่จะใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกาหนดราคา
สาหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยการนาอัตราผลตอบแทน (Yield) ดังกล่าวไปคานวณตามสูตร
คานวณที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกาหนดของคาชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร"



"ราคา Destination Bonds" (ตามคานิยามที่ระบุไว้ ในสูตรคานวณ) ที่จะใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกาหนดราคา
สาหรับธุรกรรมการแลกเปลีย่ น Destination Bonds ในแต่ละรุ่น ตามสูตรคานวณที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 5 "ข้ อกาหนด
ของคาชี ้ชวนและวิธีการเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตร"



จานวนหน่วยของ Source Bonds ทังหมดในแต่
้
ละรุ่ น ที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลี่ยนกับ Destination
Bonds



จานวนหน่วยของ Destination Bonds ทังหมดในแต่
้
ละรุ่ นที่จะออกเพื่อ แลกเปลี่ยนกับ Source Bonds ที่
ผู้ออกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลีย่ น

ผู้ออกพันธบัตรมีสิทธิที่จะตกลงรับ แลกเปลี่ยน Source Bonds (ไม่ว่ารุ่ นใดๆ และไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่ว นตามที่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรเสนอแลกเปลีย่ น) ของผู้ถือพันธบัตรรายที่เลือกอัตราผลตอบแทน (Yield) สาหรับ Destination Bonds ในแต่ละ
รุ่ น ในอัตราที่เท่ากับหรื อต่ากว่า "อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยน" (ตามคาจากัด
ความที่ระบุไว้ ในสูตรคานวณ) ที่ผ้ อู อกพันธบัตรได้ เลือกใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกาหนดราคาสาหรั บธุรกรรมการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณเงินค่าส่วนต่างสุทธิตามสูตรคานวณ ผู้
ออกพันธบัตรจะใช้ "อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยน" ซึ่งผู้ออกพันธบัตรเป็ นผู้
กาหนดเลือก ในอัตราเดียวกันสาหรับการคานวณเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวข้ างต้ น สาหรับผู้ถือพันธบัตรทุกรายที่ได้ รับ
การตอบรับแลกเปลี่ยน Source Bonds ในรุ่ นเดียวกัน ไม่ว่าผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าวจะระบุเลือกอัตราผลตอบแทน
(Yield) สาหรับ Destination Bonds ที่ต้องการแลกเปลีย่ นในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form)
ของตนในอัตราที่ต่ากว่าอัตราที่ผ้ อู อกพันธบัตรกาหนดเลือกดังกล่าวข้ างต้ น
6.6

การแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร

ในวันจัดสรร (คือวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561) ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ งผลการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรเป็ นลายลักษณ์
อัก ษร แก่ผ้ ูถื อพันธบัต รทุก รายที่ ได้ ยื่น แบบคาเสนอแลกเปลี่ย นพัน ธบัตรโดยผ่า นทางผู้จัด จาหน่ายและจัด การการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร โดยการแจ้ งดังกล่าวรวมถึงการแจ้ งมูลค่าเงินต้ นและจานวนหน่วยของ Destination Bonds สาหรับ
Destination Bonds แต่ละรุ่นที่จะส่งมอบเพื่อแลกเปลีย่ นกับ Source Bonds ตามรุ่นและจานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับ
แลกเปลีย่ น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแจ้ งผลการจัดสรรดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ ในแบบแจ้ งผลการแลกเปลีย่ น
พันธบัตร (Exchange Acceptance Form)
เมื่อได้ รับแจ้ งถึงการตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทาการถัดจากวัน
จัดสรร (คือวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561) ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแต่ละรายจะต้ องแจ้ ง
ข้ อมูลดังต่อไปนี ้ ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร
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(ก)

สาหรับผู้ถือพันธบัตรซึ่งเป็ นผู้จัดการกองทุนที่ได้ ส่งคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร สาหรับกองทุนที่ตนบริ หาร
จัดการมากกว่าหนึง่ กองทุน


(ข)

แจ้ งจานวน Source Bonds และ Destination Bonds ที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนสาหรับกองทุนแต่ละ
กองทุน ในจานวนรวมทัง้ สิ ้นสาหรั บทุกกองทุน รวมกันไม่เกิ นกว่าจานวน Source Bonds และ
Destination Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลีย่ น และ

สาหรับผู้ถือพันธบัตรทุกราย


ราคาต้ นทุนของ Source Bonds แต่ละรุ่น ตามจานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลีย่ น



ประเภทของผู้ถือพันธบัตร



สัญชาติของผู้ถือพันธบัตร หรื อของกองทุนแต่ละกองทุนที่ระบุไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ น และ



อัตราภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย (withholding tax rate) สาหรับผู้ถือพันธบัตร หรื อ กองทุนแต่ละกองทุน
ที่ระบุไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ น บนเงิ นได้ ของผู้ถือพันธบัตรที่ต้องถูกหักภาษี อนั เนื่องมาจากการเข้ าทา
ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ตามกฎหมายภาษี ไทยและข้ อหารื อกรมสรรพากร ว่าด้ วยแนว
ทางการดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายสาหรับธุรกรรม Bond Switching ตามเอกสารแนบท้ าย 7

ทัง้ นี ้ การแจ้ ง ข้ อ มูล ตาม (ก) และ (ข) ข้ า งต้ น จะต้ อ งกระท าโดยการส่ง ข้ อ มูลให้ แ ก่ ผู้จัด จ าหน่า ยและจัด การการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail โดยระบุรายละเอียดของข้ อมูลดังกล่าวตามรู ปแบบที่ ผ้ จู ัดจาหน่ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรกาหนดไว้ ใน Excel File ที่ได้ สง่ ให้ ทาง e-mail ให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรก่อนหน้ านี ้ นอกจากนัน้ ผู้ถือ
พันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรจะต้ องพิมพ์ Excel File ดังกล่าวที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว และ
ดาเนินการให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของตนลงนามรับรองข้ อมูลที่พิมพ์ออกมานันๆ
้ และส่งเอกสารที่ลงนามรับรองแล้ วดังกล่าว
ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX) พร้ อมทังส่
้ ง Excel File (soft file) ตามที่ระบุ
ไว้ ข้างต้ นให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร ทาง e-mail ด้ วย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรมิได้ แจ้ งข้ อมูลตาม (ก) และ/หรื อ (ข) (ตามแต่กรณี)
ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายในวัน เวลา และวิธีการ ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ให้ ถือว่าผู้ถือ
พัน ธบัต รที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ การแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต รรายดัง กล่า ว ตกลงยิ น ยอมให้ ผ้ ูจัด จ าหน่ า ยและจัด การการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร ใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้


สาหรับข้ อมูลที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ น ให้ ใช้ ข้อมูลเดียวกันกับข้ อมูลที่ผ้ ถู ือพันธบัตรได้ แจ้ งแก่ ผู้จดั จาหน่าย
และจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทราบมาก่อนหน้ านี ้ พร้ อมกับการยื่นแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
(Exchange Offer Form) ตามรู ปแบบและวิธีการที่ผ้ จู ัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรกาหนด
โดยการจัดสรรจานวน Source Bonds ที่ตอบรับแลกเปลีย่ น สาหรับกองทุนแต่ละกองทุนที่มีผ้ จู ดั การกองทุนราย
เดียวกัน ถือเป็ นดุลพินิจของผู้ออกพันธบัตรแต่เพียงผู้เดียว และ
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สาหรับข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ข) ข้ างต้ น ให้ ใช้ มูลค่าที่ตราไว้ ของ Source Bonds แต่ละรุ่ น เป็ นราคา
ต้ นทุนของ Source Bonds แต่ละรุ่ นนันๆ
้ และให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรและ
ตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรของ Source Bonds และ Destination Bonds) สามารถคานวณและกาหนด
จานวนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายโดยใช้ อตั ราสูงสุดของภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรื อตามแต่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
เห็นสมควร

จากนันในเวลาประมาณ
้
16.00 น. ของวันทาการถัดจากวันจัดสรร (คือวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561) ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ ง
ผลการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรทุกรายที่ได้ รับการตอบรับแลกเปลี่ยนพันธบัตร (โดยผ่านทางผู้จัด
จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร) อีกครัง้ หนึ่ง พร้ อมทังแจ้
้ ง (1) จานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ อู อกพันธบัตร
หรื อผู้ถือพันธบัตร (ตามแต่กรณี) ต้ องชาระให้ แก่ อีกฝ่ ายหนึง่ (ถ้ ามี) ซึง่ คานวณโดยใช้ สตู รคานวณและวิธีการตามที่ระบุไว้
ในข้ อ 6.1 (Destination Bonds ทีจ่ ะได้รบั ตามคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรและเงิ นค่าส่วนต่างสุทธิ ) และ (2) จานวนเงิน
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย ซึง่ ต้ องหักจากเงินได้ จากการเข้ าทาธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรแต่ละราย
ทัง้ นี ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในแบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรพร้ อมจานวนเงิ นค่าส่วนต่างสุทธิ (Form of
Exchange Acceptance with Net Cash Settlement Amount)
สาหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินใจของผู้ออกพันธบัตรในการเลือกตอบรับการแลกเปลี่ยน Destination
Bonds และ Source Bonds ในแต่ละรุ่ นนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ อาทิเช่น อัตราดอกเบี ้ยและราคาตลาดของ
Source Bonds และ Destination Bonds แต่ละรุ่ น อายุคงเหลือและยอดคงค้ างของ Source Bonds และ Destination
Bonds และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ออกพันธบัตรเป็ นผู้มีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวการตัดสินใจตอบปฏิเสธหรื อตอบ
ตกลงรับแลกเปลีย่ น Source Bonds ตามที่เสนอแลกเปลีย่ นโดยผู้ถือพันธบัตรแต่ละราย กับ Destination Bonds ไม่วา่ รุ่ น
ใดๆ ในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ โดยผู้ออกพันธบัตรจะเป็ นผู้เลือกรับแลกเปลี่ยน Source Bonds แต่ละรุ่ นดังกล่าว กับ
Destination Bonds ไม่ว่ารุ่ นใดๆ ในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ ได้ ตามแต่ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะเห็นสมควร โดยที่ผ้ ถู ื อ
พันธบัตรจะไม่มีสิทธิเลือกว่าตนต้ องการแลกเปลี่ยน Source Bonds รุ่ นใด กับ Destination Bonds รุ่ นใดในจานวนที่ตน
ต้ องการได้ กล่าวคือ ผู้ถือพันธบัตรจะมี เพียงสิทธิ ในการระบุรุ่น จานวน และอัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds
แต่ละรุ่นที่ตนต้ องการ เพื่อแลกเปลีย่ นกับ Source Bonds ไม่วา่ รุ่นใดๆ ที่ตนถืออยู่ ทัง้ นี ้ จานวนหน่ วยของ Destination
Bonds ทัง้ หมดที่ผ้ ูถือพันธบัตรจะได้ รับ จะไม่ เกินกว่ าจานวนหน่ วยของ Source Bonds ทัง้ หมดที่ผ้ ูออก
พันธบัตรตกลงรับแลกเปลี่ยน
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้จัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ ส่งผลของการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรในวันจัดสรรตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นแล้ ว ผู้ออกพันธบัตรจะไม่ยกเลิกหรื อเพิกถอนข้ อตกลงในการรับ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรดังกล่าว เว้ นแต่กรณีอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ คาเสนอ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรรายใดๆ ที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงตอบรับ แลกเปลี่ยนดังกล่าวข้ างต้ นในวันจัดสรร จะ
มีผลผูกพันตามกฎหมายให้ ผ้ อู อกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรจะต้ องดาเนิ นการแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามขันตอนที
้
่ระบุไว้
ใน ข้ อ 7 (การส่งมอบ) และเพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างทัว่ ถึง ผู้ออกพันธบัตรจะประกาศผลการทาธุรกรรมการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรเป็ นการทัว่ ไปผ่านทางสือ่ ประชาสัมพันธ์โดยการเสนอข่าวหรื อผ่านทางเว็บไซต์ของ สบน. ด้ วย
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ภายในวันทาการถัดจากวันจัดสรร ผู้ออกพันธบัตร (โดยผ่านทางผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร) จะมี
คาสัง่ ให้ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรทุกรายที่ได้ ยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร เพื่อให้ (ก) โบ
รกเกอร์ ห รื อผู้เก็ บรั กษาหลักทรั พ ย์ ข องผู้ถือ พั น ธบัตรที่ ได้ รับ การปฏิ เสธการแลกเปลี่ย นพันธบัตร (ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อ
บางส่วน) สามารถดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้ รับแลกเปลีย่ นได้ ตามปกติ และ (ข) โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บ
รักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแต่ละรายให้ ดาเนินการส่งมอบ Source
Bonds ที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลีย่ นเข้ าฝากในบัญชีหลักทรัพย์ของ ธปท. ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในแบบคาสัง่
ให้ ดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนพันธบัตรในวันส่งมอบพันธบัตร ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรที่
ได้ รับการตอบรับแต่ละรายต้ องจัดการให้ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ของตนปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผู้ออกพันธบัตร
ในทุกกรณี
6.7

การไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ผู้ออกพันธบัตรเป็ นผู้มีสทิ ธิขาดแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิน หรื อตีความ หรื อตอบข้ อสงสัยหรื อข้ อซักถามใดๆ เกี่ยวกับการ
มีผลใช้ บงั คับ รู ปแบบ และสิทธิในการยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ตลอดจนระยะเวลาในการตอบรับ เพิกถอน หรื อ
แก้ ไข คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรใดๆ ทังนี
้ ้ การตัดสิน การตีความ หรื อการตอบข้ อสงสัยหรื อข้ อซักถามใดๆ ดังกล่าว
ข้ างต้ นโดยผู้ออกพันธบัตร ให้ ถือเป็ นที่ สดุ และมีผลผูกพันทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทุกประการ ผู้ออกพันธบัตรสงวนสิทธิในการ
ปฏิเสธคาเสนอแลกเปลีย่ นพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรไม่วา่ รายใดๆ ที่ไม่เป็ นไปตามแบบหรื อขันตอนตามที
้
่กาหนดไว้ ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อในกรณีที่ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ออกพันธบัตรเห็นว่าการตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรของผู้
ถือพันธบัตรรายใดๆ โดยผู้ออกพันธบัตรนันอาจไม่
้
สามารถทาได้ ตามกฎหมาย นอกจากนัน้ ผู้ออกพันธบัตรยังมีสิทธิที่จะ
ยกเว้ นหรื อผ่อนผันหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใดๆ ตามคาชี ้ชวนหรื อที่เกี่ยวข้ องกับคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรใดๆ ก็ได้ ทังนี
้ ้
ผู้ออกพันธบัตรและผู้จัดจ าหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรไม่มีหน้ าที่ใ นการแจ้ งให้ ผ้ ูถือพันธบัตรที่ เสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรทราบถึงความบกพร่ องหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อขันตอนใดๆ
้
เกี่ยวกับคาเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตร และจะไม่มีความรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือพันธบัตรทราบถึงข้ อมูลใดๆ ดังกล่าว
7.

การส่ งมอบ

วันส่งมอบพันธบัตรตามคาชี ้ชวน คือ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยในวันส่งมอบพันธบัตร


หากผู้ออกพันธบัตรได้ ตอบรับคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรรายใดๆ แล้ ว ให้ ถือว่าผู้
ถือพันธบัตรรายดังกล่าวตกลงส่งมอบ Source Bonds ตามรุ่ นและจานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับ
แลกเปลี่ยน โดยที่ไม่มีสิทธิ ยึดหน่วง ภาระติดพัน สิทธิ เรี ยกร้ อง ภาระผูกพัน ประโยชน์หรื อสิทธิ ของ
บุคคลที่สาม และข้ อจากัดใดๆ เหนือ Source Bonds ดังกล่าว ตามคาสัง่ ของผู้ออกพันธบัตรที่ระบุไว้
ในข้ อ 6.6 (การแจ้ งผลการแลกเปลีย่ นพันธบัตร) พร้ อมทังช
้ าระเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ ถู ือพันธบัตรต้ อง
ชาระให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร (ถ้ ามี) ตามที่คานวณได้ จากสูตรคานวณและวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
เพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้ โดยการโอนเงินไปยังบัญชีเงินเพื่อการรับชาระค่าส่วนต่างสุทธิใน
นามของผู้ออกพันธบัตร ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรฉบับนี ้ ภายในเวลา 10.00 น. ของวันส่งมอบพันธบัตร
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เมื่อผู้ออกพันธบัตรได้ รับ Source Bonds ในบัญชีหลักทรัพย์ของ ธปท. และได้ รับโอนเงินค่าส่วนต่าง
สุทธิ (ถ้ ามี) ในบัญชีเงินเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิในนามของผู้ออกพันธบัตร อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนจากผู้ถือพันธบัตรซึง่ ได้ รับการตอบรับแลกเปลีย่ นพันธบัตรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้แล้ ว ผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าวซึ่งได้ ยื่นแบบคาสัง่
แจ้ งบัญชีซงึ่ ระบุข้อมูลต่างๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตรอย่าง
ครบถ้ วนจะได้ รับ Destination Bonds และเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ อู อกพันธบัตรต้ องชาระให้ แก่ ผู้ถือ
พัน ธบัต ร (ถ้ า มี ) ตามที่ ค านวณได้ จ ากสูต รค านวณและวิ ธี ก ารที่ ร ะบุไว้ ใ นหนัง สือ ชี ช้ วนเพื่ อ การ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับ Source Bonds และเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ที่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรส่งมอบให้ แก่ผ้ ูออกพันธบัตรตามจานวนที่กาหนด โดยผู้ออกพันธบัตรจะดาเนินการฝาก
Destination Bonds ดังกล่าวให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตรโดยการนาเข้ าในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับโอน
พันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรแต่ละราย และจะชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวข้ างต้ น (ถ้ ามี) ให้ แก่ ผู้
ถือพันธบัตร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ตาม
รายละเอียดที่ระบุในแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชีภายในเวลา 15.00 น. ของวันส่งมอบพันธบัตร ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตรไม่ได้ รับแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชีจากผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับ
การตอบรับแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึ่งระบุข้อมูลต่างๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับ บัญชีหลักทรัพย์เพื่อ
การรับโอนพันธบัตรอย่างครบถ้ วน ผู้ออกพันธบัตรโดยผ่านทาง ธปท. จะส่งมอบ Destination Bonds
โดยการฝาก Destination Bonds เข้ าในบัญชีของโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็ บรั กษาหลักทรั พย์ ของผู้ถือ
พันธบัตรซึ่งเคยเป็ นบัญชีที่ใช้ รับฝาก Source Bonds ที่ได้ รับการตอบรับก่อนหน้ านี ้ และสาหรับการ
ชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตร (ถ้ ามี) นัน้ ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องแจ้ งรายละเอียดของบัญชี
ของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ ธปท. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า เพื่อ ธปท. จะได้ ทา
การโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ที่ผ้ อู อกพันธบัตรต้ องชาระ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตรรายดังกล่าวตาม
ขันตอนและวิ
้
ธีการตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรต่อไป

การกาหนดจานวน Destination Bonds ทีผ่ ้ อู อกพันธบัตรจะส่งมอบให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตร จานวนเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคา
Source Bonds และ Destination Bonds สาหรับการแลกเปลี่ยน Source Bonds และ Destination Bonds แต่ละคู่ และ
จานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ตลอดจนการคานวณหรื อการอ้ างอิงจานวนหรื อมูลค่าใดๆ ตามสูตรคานวณที่ระบุไว้ ในคาชี ้ชวน
นัน้ ให้ ถือเป็ นที่ยตุ ิและผูกพันผู้ถือพันธบัตร เว้ นแต่ ในกรณีมีความผิดพลาดโดยชัดแจ้ ง
8.

จานวน Source Bonds ที่ซอื ้ ขายในตลาดรอง

ผู้ออกพันธบัตรจะยกเลิก Source Bonds ทังหมดที
้
่ได้ รับแลกเปลีย่ นมา โดยผ่านทาง ธปท. ซึ่งการยกเลิก Source Bonds
ดังกล่าวจะส่งผลทาให้ มลู ค่ารวมของ Source Bonds ที่อาจทาการซื ้อขายได้ ในตลาดรองนันลดลง
้
ทังนี
้ ้ Source Bonds ที่
ผู้ออกพันธบัตรไม่ได้ รับแลกเปลีย่ นหรื อที่ไม่ได้ ถกู นามาเสนอแลกเปลีย่ นตามคาชี ้ชวนนี ้ จะยังคงถือเป็ นพันธบัตรที่ยงั มีหนี ้
คงค้ างอยูแ่ ละมิได้ ถกู ยกเลิก
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9.

เรื่องอื่นๆ

ภายหลังจากที่ธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตรเสร็ จสิ ้นลงแล้ วหรื อถูกยกเลิกไป ผู้ออกพันธบัตรจะยังคงมีสทิ ธิในการเสนอ
แลกเปลี่ยนหรื อซื ้อคืน Source Bonds อื่นๆ หรื อออกพันธบัตรหรื อหลักทรัพย์ใดๆ ใหม่ หรื อเสนอชี ้ชวนให้ ผ้ ถู ือพันธบัตร
ใดๆ ยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนหรื อขายคืน Source Bonds หรื อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ก็ได้ ซึ่งในแต่ละกรณีดงั กล่าว
ข้ อเสนอของผู้ออกพันธบัตรอาจมีข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ดีกว่าหรื อด้ อยกว่าข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในคาชี ้ชวนนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ การ
ทาคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรใหม่และการทาคาชีช้ วนใหม่ใดๆ ดังกล่าวขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ รวมทังอั
้ ตรา
ดอกเบี ้ยในตลาดขณะนัน้ และมูลค่าเงินต้ นของ Source Bonds ที่เสนอแลกเปลี่ยนตามความในคาชี ้ชวนที่ออกใหม่
ดังกล่าว
10.

การอนุญาตตามกฎหมาย

ผู้ออกพันธบัตรจะออก Destination Bonds ตามหลักเกณฑ์ และข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในประกาศกระทรวงการคลังที่
เกี่ยวข้ อง โดยการออก Destination Bonds ภายใต้ ธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในคาชี ้ชวนนี ้เป็ นไปตาม
แผนการบริ หารหนี ้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อการบริ หารหนี ้ของประเทศซึ่งได้ รับการอนุมตั ิและ
เห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้ มีมติอนุมตั ิการปรับปรุ งแผนการ
บริ หารหนี ้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
11.

เบ็ดเตล็ด

หนังสือ ข้ อมูล คาบอกกล่าว การสื่อสาร หรื อข้ อมูลอย่างอื่นใด ตามที่กาหนดให้ ต้องส่งหรื อแจ้ งตามคาชี ้ชวนหรื อตามที่
ระบุไว้ หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ จะมีผลผูกพันผู้สง่ และ/หรื อ ผู้รับ ถ้ าการส่งมอบหรื อการสื่อสาร
ดังกล่าวได้ ทาผ่านทางโทรสาร (FAX) หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) เว้ นแต่จะมีการระบุให้ สง่ เอกสารหรื อแจ้ ง
ข้ อมูลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ ในคาชี ้ชวนหรื อหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ โดยข้ อมูล เอกสารหรื อการ
สือ่ สารใดๆ ที่สง่ มอบหรื อแจ้ งให้ ทราบดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการ
แลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้
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ส่ วนที่ 6
ข้ อกาหนดของ Destination Bonds
Destination Bonds รุ่ น LB22DA
ชื่อพันธบัตร (Name)

พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB22DA

ผู้ออกพันธบัตร (Issuer)

กระทรวงการคลัง

สัญลักษณ์ ของตราสารหนี ้
(ThaiBMA Symbol)

LB22DA

รหัสหลักทรัพย์ สากล
(ISIN)

TH0623032C00

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
(Nominal Value Per Unit)

1,000 บาท

สกุลเงิน
(Currency Denomination)

บาท

อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate)

ร้ อยละ 2 ต่อปี

อายุของพันธบัตร (Tenor)

5.37 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกพันธบัตร รุ่น LB22DA ครัง้ แรก

วันที่ออกพันธบัตร (Issue Date)

4 ส.ค. 2560

วันครบกาหนดไถ่ ถอน
(Maturity Date)

17 ธ.ค. 2565

สถานะของพันธบัตร (Status)

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

การจ่ ายคืนเงินต้ น
(Principal Payment)

จ่ายครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร ไม่
ตรงกับวันทาการ ก็ให้ เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป

การจ่ ายดอกเบีย้
(Interest Payment)

เริ่ มคานวณดอกเบี ้ยจากวันที่ 17 ธ.ค. 2560 จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดไถ่ถอนพันธบัตร การคานวณดอกเบี ้ยใช้ หลักเกณฑ์หนึง่ ปี มี 365 วัน
โดยนับ ตามจ านวนวัน ที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง เศษของหนึ่ง สตางค์ ใ ห้ ปั ด ทิ ง้ จ่ า ย
ดอกเบี ้ยงวดแรกวันที่ 17 มิ.ย. 2561 โดยตลอดเวลาที่พนั ธบัตรยังมีอายุอยู่
ให้ แบ่งจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 งวดคือวันที่ 17 มิ.ย. และ 17 ธ.ค. ของทุกปี
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สาหรับดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจะจ่ายพร้ อมกับเงินต้ นของพันธบัตรในวันไถ่
ถอนพันธบัตร หากวันครบกาหนดจ่ายดอกเบีย้ ไม่ตรงกับวันทาการ ก็ให้
เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป
วิธีการจ่ ายเงินต้ นและดอกเบีย้
(Principal and Interest Payment
Methods)

การจ่ายดอกเบี ้ยและเงิ น ต้ นจะกระทาโดย ธปท. ณ วันครบกาหนดจ่าย
ดอกเบี ้ยและวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร (ตามแต่กรณี) ด้ วยวิธีการโอน
เงินผ่านทางธนาคาร (wire transfer) หากวันครบกาหนดจ่ายเงินดังกล่าว
ไม่ตรงกับวันทาการให้ เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป

วันทาการ
(Business Day)

วันที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุด ธปท.

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื
พันธบัตร
(Closure of Bond Register)

นายทะเบี ย นพัน ธบัต รจะท าการปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ พัน ธบัต รเป็ น
ระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้ าก่อนวันกาหนดจ่ายดอกเบี ้ย และ/หรื อ วัน
ครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร (แล้ วแต่กรณี)

การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้
พันธบัตรเป็ นหลักประกัน
(Transfer and Collateral)

พันธบัตรนี ้สามารถโอนหรื อใช้ เป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ ให้ ถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง และ/หรื อ พิธีปฏิบตั ิของ ธปท. หรื อ TSD (แล้ วแต่กรณี)

การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด
(Early Redemption)

ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกาหนดได้

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)

ผู้ลงทุนสามารถซือ้ ขายพันธบัตรได้ ที่ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทหลักทรั พย์
หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ใน
กรณี ที่มี ค วามต้ อ งการซื อ้ ขายพัน ธบัต รผ่า นตลาดตราสารหนี ห้ รื อ ผู้ที่ มี
ใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
(Governing Law)

กฎหมายไทย
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Destination Bonds รุ่ น LB26DA
ชื่อพันธบัตร (Name)

พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB26DA

ผู้ออกพันธบัตร (Issuer)

กระทรวงการคลัง

สัญลักษณ์ ของตราสารหนี ้
(ThaiBMA Symbol)

LB26DA

รหัสหลักทรัพย์ สากล
(ISIN)

TH0623036C06

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
(Nominal Value Per Unit)

1,000 บาท

สกุลเงิน
(Currency Denomination)

บาท

อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate)

ร้ อยละ 2.125 ต่อปี

อายุของพันธบัตร (Tenor)

10.35 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกพันธบัตร รุ่น LB26DA ครัง้ แรก

วันที่ออกพันธบัตร (Issue Date)

15 ส.ค. 2559

วันครบกาหนดไถ่ ถอน
(Maturity Date)

17 ธ.ค. 2569

สถานะของพันธบัตร (Status)

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

การจ่ ายคืนเงินต้ น
(Principal Payment)

จ่ายครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร ไม่
ตรงกับวันทาการ ก็ให้ เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป

การจ่ ายดอกเบีย้
(Interest Payment)

เริ่ มคานวณดอกเบี ้ยจากวันที่ 17 ธ.ค. 2560 จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดไถ่ถอนพันธบัตร การคานวณดอกเบี ้ยใช้ หลักเกณฑ์หนึง่ ปี มี 365 วัน
โดยนับ ตามจ านวนวัน ที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง เศษของหนึ่ง สตางค์ ใ ห้ ปั ด ทิ ง้ จ่ า ย
ดอกเบี ้ยงวดแรกวันที่ 17 มิ.ย. 2561 โดยตลอดเวลาที่พนั ธบัตรยังมีอายุอยู่
ให้ แบ่งจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 งวดคือวันที่ 17 มิ.ย. และ 17 ธ.ค. ของทุกปี
สาหรับดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจะจ่ายพร้ อมกับเงินต้ นของพันธบัตรในวันไถ่
ถอนพันธบัตร หากวันครบกาหนดจ่ายดอกเบีย้ ไม่ตรงกับวันทาการ ก็ให้
เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป
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วิธีการจ่ ายเงินต้ นและดอกเบีย้
(Principal and Interest Payment
Methods)

การจ่ายดอกเบี ้ยและเงิ น ต้ นจะกระทาโดย ธปท. ณ วันครบกาหนดจ่าย
ดอกเบี ้ยและวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร (ตามแต่กรณี) ด้ วยวิธีการโอน
เงินผ่านทางธนาคาร (wire transfer) หากวันครบกาหนดจ่ายเงินดังกล่าว
ไม่ตรงกับวันทาการให้ เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป

วันทาการ
(Business Day)

วันที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุด ธปท.

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื
พันธบัตร
(Closure of Bond Register)

นายทะเบี ย นพัน ธบัต รจะท าการปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ พัน ธบัต รเป็ น
ระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้ าก่อนวันกาหนดจ่ายดอกเบี ้ย และ/หรื อ วัน
ครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร (แล้ วแต่กรณี)

การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้
พันธบัตรเป็ นหลักประกัน
(Transfer and Collateral)

พันธบัตรนี ้สามารถโอนหรื อ ใช้ เป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ ให้ ถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง และ/หรื อ พิธีปฏิบตั ิของ ธปท. หรื อ TSD (แล้ วแต่กรณี)

การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด
(Early Redemption)

ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกาหนดได้

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)

ผู้ลงทุนสามารถซือ้ ขายพันธบัตรได้ ที่ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทหลักทรั พย์
หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ใน
กรณี ที่มี ค วามต้ อ งการซื อ้ ขายพัน ธบัต รผ่า นตลาดตราสารหนี ห้ รื อ ผู้ที่ มี
ใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
(Governing Law)

กฎหมายไทย
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20-40653245

Destination Bonds รุ่ น LB316A
ชื่อพันธบัตร (Name)

พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB316A

ผู้ออกพันธบัตร (Issuer)

กระทรวงการคลัง

สัญลักษณ์ ของตราสารหนี ้
(ThaiBMA Symbol)

LB316A

รหัสหลักทรัพย์ 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 LB316A ครัง้ แรก

วันที่ออกพันธบัตร (Issue Date)

12 พ.ย. 2553

วันครบกาหนดไถ่ ถอน
(Maturity Date)

20 มิ.ย. 2574

สถานะของพันธบัตร (Status)

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

การจ่ ายคืนเงินต้ น
(Principal Payment)

จ่ายครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร ไม่
ตรงกับวันทาการ ก็ให้ เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป

การจ่ ายดอกเบีย้
(Interest Payment)

เริ่ มคานวณดอกเบี ้ยจากวันที่ 20 ธ.ค. 2560 จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดไถ่ถอนพันธบัตร การคานวณดอกเบี ้ยใช้ หลักเกณฑ์หนึง่ ปี มี 365 วัน
โดยนับ ตามจ านวนวัน ที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง เศษของหนึ่ง สตางค์ ใ ห้ ปั ด ทิ ง้ จ่ า ย
ดอกเบี ้ยงวดแรกวันที่ 20 มิ.ย. 2561 โดยตลอดเวลาที่พนั ธบัตรยังมีอายุอยู่
ให้ แบ่งจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 งวดคือวันที่ 20 มิ.ย. และ 20 ธ.ค. ของทุกปี
สาหรับดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจะจ่ายพร้ อมกับเงินต้ นของพันธบัตรในวันไถ่
ถอนพันธบัตร หากวันครบกาหนดจ่ายดอกเบีย้ ไม่ตรงกับวันทาการ ก็ให้
เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป
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20-40653245

วิธีการจ่ ายเงินต้ นและดอกเบีย้
(Principal and Interest Payment
Methods)

การจ่ายดอกเบี ้ยและเงิ น ต้ นจะกระทาโดย ธปท. ณ วันครบกาหนดจ่าย
ดอกเบี ้ยและวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร (ตามแต่กรณี) ด้ วยวิธีการโอน
เงินผ่านทางธนาคาร (wire transfer) หากวันครบกาหนดจ่ายเงินดังกล่าว
ไม่ตรงกับวันทาการให้ เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป

วันทาการ
(Business Day)

วันที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุด ธปท.

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื
พันธบัตร
(Closure of Bond Register)

นายทะเบี ย นพัน ธบัต รจะท าการปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ พัน ธบัต รเป็ น
ระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้ าก่อนวันกาหนดจ่ายดอกเบี ้ย และ/หรื อ วัน
ครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร (แล้ วแต่กรณี)

การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้
พันธบัตรเป็ นหลักประกัน
(Transfer and Collateral)

พันธบัตรนี ้สามารถโอนหรื อ ใช้ เป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ ให้ ถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง และ/หรื อ พิธีปฏิบตั ิของ ธปท. หรื อ TSD (แล้ วแต่กรณี)

การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด
(Early Redemption)

ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกาหนดได้

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)

ผู้ลงทุนสามารถซือ้ ขายพันธบัตรได้ ที่ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทหลักทรั พย์
หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ใน
กรณี ที่มี ค วามต้ อ งการซื อ้ ขายพัน ธบัต รผ่า นตลาดตราสารหนี ห้ รื อ ผู้ที่ มี
ใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
(Governing Law)

กฎหมายไทย
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20-40653245

Destination Bonds รุ่ น LB326A
ชื่อพันธบัตร (Name)

พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB326A

ผู้ออกพันธบัตร (Issuer)

กระทรวงการคลัง

สัญลักษณ์ ของตราสารหนี ้
(ThaiBMA Symbol)

LB326A

รหัสหลักทรัพย์ สากล
(ISIN)

TH0623A3C606

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
(Nominal Value Per Unit)

1,000 บาท

สกุลเงิน
(Currency Denomination)

บาท

อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate)

ร้ อยละ 3.775 ต่อปี

อายุของพันธบัตร (Tenor)

20.42 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกพันธบัตร รุ่น LB326A ครัง้ แรก

วันที่ออกพันธบัตร (Issue Date)

27 ม.ค. 2555

วันครบกาหนดไถ่ ถอน
(Maturity Date)

25 มิ.ย. 2575

สถานะของพันธบัตร (Status)

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

การจ่ ายคืนเงินต้ น
(Principal Payment)

จ่ายครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร ไม่
ตรงกับวันทาการ ก็ให้ เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป

การจ่ ายดอกเบีย้
(Interest Payment)

เริ่ มคานวณดอกเบี ้ยจากวันที่ 25 ธ.ค. 2560 จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดไถ่ถอนพันธบัตร การคานวณดอกเบี ้ยใช้ หลักเกณฑ์หนึง่ ปี มี 365 วัน
โดยนับ ตามจ านวนวัน ที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง เศษของหนึ่ง สตางค์ ใ ห้ ปั ด ทิ ง้ จ่ า ย
ดอกเบี ้ยงวดแรกวันที่ 25 มิ.ย. 2561 โดยตลอดเวลาที่พนั ธบัตรยังมีอายุอยู่
ให้ แบ่งจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 งวดคือวันที่ 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค. ของทุกปี
สาหรับดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจะจ่ายพร้ อมกับเงินต้ นของพันธบัตรในวันไถ่
ถอนพันธบัตร หากวันครบกาหนดจ่ายดอกเบีย้ ไม่ตรงกับวันทาการ ก็ให้
เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป
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20-40653245

วิธีการจ่ ายเงินต้ นและดอกเบีย้
(Principal and Interest Payment
Methods)

การจ่ายดอกเบี ้ยและเงิ น ต้ นจะกระทาโดย ธปท. ณ วันครบกาหนดจ่าย
ดอกเบี ้ยและวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร (ตามแต่กรณี) ด้ วยวิธีการโอน
เงินผ่านทางธนาคาร (wire transfer) หากวันครบกาหนดจ่ายเงินดังกล่าว
ไม่ตรงกับวันทาการให้ เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป

วันทาการ
(Business Day)

วันที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุด ธปท.

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื
พันธบัตร
(Closure of Bond Register)

นายทะเบี ย นพัน ธบัต รจะท าการปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ พัน ธบัต รเป็ น
ระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้ าก่อนวันกาหนดจ่ายดอกเบี ้ย และ/หรื อ วัน
ครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร (แล้ วแต่กรณี)

การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้
พันธบัตรเป็ นหลักประกัน
(Transfer and Collateral)

พันธบัตรนี ้สามารถโอนหรื อ ใช้ เป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ ให้ ถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง และ/หรื อ พิธีปฏิบตั ิของ ธปท. หรื อ TSD (แล้ วแต่กรณี)

การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด
(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)

ผู้ลงทุนสามารถซือ้ ขายพันธบัตรได้ ที่ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทหลักทรั พย์
หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ใน
กรณี ที่มี ค วามต้ อ งการซื อ้ ขายพัน ธบัต รผ่า นตลาดตราสารหนี ห้ รื อ ผู้ที่ มี
ใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
(Governing Law)

กฎหมายไทย
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20-40653245

Destination Bonds รุ่ น LB676A
ชื่อพันธบัตร (Name)

พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB676A

ผู้ออกพันธบัตร (Issuer)

กระทรวงการคลัง

สัญลักษณ์ ของตราสารหนี ้
(ThaiBMA Symbol)

LB676A

รหัสหลักทรัพย์ สากล
(ISIN)

TH062303H604

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
(Nominal Value Per Unit)

1,000 บาท

สกุลเงิน
(Currency Denomination)

บาท

อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate)

ร้ อยละ 3.6 ต่อปี

อายุของพันธบัตร (Tenor)

49.63 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกพันธบัตร รุ่น LB676A ครัง้ แรก

วันที่ออกพันธบัตร (Issue Date)

10 พ.ย. 2560

วันครบกาหนดไถ่ ถอน
(Maturity Date)

17 มิ.ย. 2610

สถานะของพันธบัตร (Status)

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

การจ่ ายคืนเงินต้ น
(Principal Payment)

จ่ายครัง้ เดียวเมื่อไถ่ถอนพันธบัตร หากวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร ไม่
ตรงกับวันทาการ ก็ให้ เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป

การจ่ ายดอกเบีย้
(Interest Payment)

เริ่ มคานวณดอกเบี ้ยจากวันที่ 17 ธ.ค. 2560 จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดไถ่ถอนพันธบัตร การคานวณดอกเบี ้ยใช้ หลักเกณฑ์หนึง่ ปี มี 365 วัน
โดยนับ ตามจ านวนวัน ที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง เศษของหนึ่ง สตางค์ ใ ห้ ปั ด ทิ ง้ จ่ า ย
ดอกเบี ้ยงวดแรกวันที่ 17 มิ.ย. 2561 โดยตลอดเวลาที่พนั ธบัตรยังมีอายุอยู่
ให้ แบ่งจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 งวดคือวันที่ 17 มิ.ย. และ 17 ธ.ค. ของทุกปี
สาหรับดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจะจ่ายพร้ อมกับเงินต้ นของพันธบัตรในวันไถ่
ถอนพันธบัตร หากวันครบกาหนดจ่ายดอกเบีย้ ไม่ตรงกับวันทาการ ก็ให้
เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป
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วิธีการจ่ ายเงินต้ นและดอกเบีย้
(Principal and Interest Payment
Methods)

การจ่ายดอกเบี ้ยและเงิ น ต้ นจะกระทาโดย ธปท. ณ วันครบกาหนดจ่าย
ดอกเบี ้ยและวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร(ตามแต่กรณี) ด้ วยวิธีการโอน
เงินผ่านทางธนาคาร (wire transfer) หากวันครบกาหนดจ่ายเงินดังกล่าว
ไม่ตรงกับวันทาการให้ เลือ่ นไปจ่ายในวันทาการถัดไป

วันทาการ
(Business Day)

วันที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุด ธปท.

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื
พันธบัตร
(Closure of Bond Register)

นายทะเบี ย นพัน ธบัต รจะท าการปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ พัน ธบัต รเป็ น
ระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้ าก่อนวันกาหนดจ่ายดอกเบี ้ย และ/หรื อ
วันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร (แล้ วแต่กรณี)

การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้
พันธบัตรเป็ นหลักประกัน
(Transfer and Collateral)

พันธบัตรนี ้สามารถโอนหรื อ ใช้ เป็ นหลักประกันได้ ทัง้ นี ้ ให้ ถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง และ/หรื อ พิธีปฏิบตั ิของ ธปท. หรื อ TSD (แล้ วแต่กรณี)

การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด
(Early Redemption)

ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกาหนดได้

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)

ผู้ลงทุนสามารถซือ้ ขายพันธบัตรได้ ที่ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทหลักทรั พย์
หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ใน
กรณี ที่มี ค วามต้ อ งการซื อ้ ขายพัน ธบัต รผ่า นตลาดตราสารหนี ห้ รื อ ผู้ที่ มี
ใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
(Governing Law)

กฎหมายไทย
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ส่ วนที่ 7
การสิน้ สุดธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรและการส่ งมอบพันธบัตร
ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (TSD)
การส่งมอบ Source Bonds และรับมอบ Destination Bonds จะกระทาผ่านระบบส่งมอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Book-Entry) สาหรับการซื ้อขายแลกเปลีย่ นตราสารหนี ้ซึง่ บริ หารจัดการโดย TSD ("ระบบรับฝากหลักทรัพย์ ") ทังนี
้ ้ TSD
เป็ นบริ ษัทย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยโดยมีตลาดหลักทรัพย์ ฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใน TSD ทังหมด
้
ผู้ถือพันธบัตรสามารถ
ศึกษาและตรวจสอบข้ อมูลของ TSD และระบบรับฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ นเพิ่มเติมได้ ที่ www.tsd.co.th
การชาระเงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิผ่านทางระบบ BAHTNET
การชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ตามที่คานวณได้ ตามสูตรคานวณเพื่อการทาธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตร จะต้ อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผ้ ูออก
พันธบัตรเป็ นฝ่ ายที่จะต้ องชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ แก่ ผู้ถือพันธบัตร การชาระเงินดังกล่าวจะกระทาโดยวิธีการโอนเงิน
ผ่านระบบ BAHTNET ที่บริ หารจัดการโดย ธปท. เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ระบบ BAHTNET เป็ นระบบการโอนเงินหรื อรับการโอนเงิน
มูลค่าสูงทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภายใน ธปท. หรื อนิติบุคคลที่มี
หน่วยงานเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นที่มบี ญ
ั ชีเงินฝากกับ ธปท. ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการบริ การบาทเนต พ.ศ.
2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ผู้ถือพันธบัตรสามารถศึกษาและตรวจสอบข้ อมูลของ
ระบบ BAHTNET ดังกล่าวข้ างต้ นเพิ่มเติมได้ ที่ www.bot.or.th
การสิน้ สุดธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรและการส่ งมอบพันธบัตรภายใต้ ระบบรับฝากหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น Destination Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ อู อกพันธบัตรออกเพื่อการแลกเปลีย่ นกับ Source Bonds จะอยู่ใน
รูปแบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless) ซึง่ TSD จะถูกระบุชื่อเป็ นผู้ถือพันธบัตรทางทะเบียน เพื่อประโยชน์ของเจ้ าของบัญชีที่
ถือ Destination Bonds ในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตรที่เปิ ดไว้ กบั TSD ("ผู้ฝาก") โดยการส่งมอบและการ
โอน Destination Bonds ของผู้ฝากจะต้ องกระทาผ่านทางบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book-Entry) ที่ลงบันทึกกับ
TSD เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทีม่ ีการส่งมอบ Destination Bonds ตามธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ ว ผู้
ถือ Destination Bonds สามารถขอถอน Destination Bonds ของตนไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
ออกจากบัญชีในระบบรับ
ฝากหลักทรั พย์ โดย Destination Bonds ที่ขอถอนจากบัญชี ดังกล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี หลักทรั พย์ และผู้ถือ
Destination Bonds นันจะได้
้
รับใบพันธบัตรสาหรั บ 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 การโอนโดยวิ ธี ก ารส่ ง มอบใบ
พันธบัตรจริ ง จะต้ องโอน Destination Bonds เป็ นจานวนเต็มหน่ วย ซึ่งมีมูลค่ าเงินต้ นที่ตราไว้ หน่ วยละ 1,000
บาท หรือจานวนทวีคูณของหน่ วยดังกล่ าวเท่ านัน้
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ส่ วนที่ 8
ภาษีอากรไทย
ข้ อมูลในส่วนนี ้เป็ นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาระทางภาษี ตามกฎหมายไทย สาหรับการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลโดยทัว่ ไป
(ซึ่งรวมถึง Destination Bonds ด้ วย) (ต่อไปในส่วนนี ้เรี ยกว่า "พันธบัตร") โดยบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล และข้ อมูล
สรุปภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ฉบับนี ้ โดยมิได้ มีวตั ถุประสงค์ให้ มีรายละเอียดครอบคลุมถึงทุกๆ ประเด็นในทางภาษี ที่อาจเกี่ยวข้ องกับการลงทุนใน
พันธบัตร หรื อที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ ข้ อมูล และสรุ ปภาระภาษี ต่างๆ ในส่วนนี ้
จัด ท าขึ น้ โดยอ้ า งอิ ง จากกฎหมายภาษี ข องประเทศไทย หนัง สื อ ตอบข้ อ หารื อ และการตี ค วามกฎหมายภาษี โ ดย
กรมสรรพากร ซึง่ ใช้ บงั คับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทาเอกสารฉบับนี ้ ดังนัน้ ข้ อมูลที่ได้ ให้ ไว้ ในส่วนนี ้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ในภายหลัง
อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารื อกับที่ปรึ กษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษี ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการลงทุนในพันธบัตร
และธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้ รวมถึง (แต่ไม่จากัด
เฉพาะ) ผลทางกฎหมายภาษี ของประเทศไทย หรื อกฎหมายภาษี ของประเทศที่ผ้ ทู ี่ประสงค์จะลงทุนมีแหล่งที่อยู่ รวมทัง้
สนธิสญ
ั ญาทางภาษี ระหว่างประเทศไทยและประเทศของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนด้ วย
ภายใต้ กฎหมายไทย ภาระภาษี ของผู้ลงทุนและอัตราภาษี ที่เกี่ยวข้ อง จะขึ ้นอยู่กับประเภทของเงินได้ พึงประเมินที่ได้ รับ
และสถานภาพทางภาษี ของผู้ลงทุน เป็ นต้ นว่า ผู้ลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล ผู้ลงทุนเป็ นนิติบุคคลที่ต้องเสีย
ภาษี เงินได้ หรื อไม่ ผู้ลงทุนเป็ นผู้มีถิ่ นที่อยู่ในประเทศหรื อถือว่าเป็ นผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศไทยหรื อไม่ หรื อผู้ลงทุน
เป็ นผู้มีถิ่นที่อยูอ่ ยูใ่ นประเทศที่ได้ ลงนามในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยภาษี ซ้อนกับประเทศไทยหรื อไม่
1.

ภาระภาษีท่ เี กี่ยวข้ องกับการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลโดยทั่วไป

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
ผลประโยชน์ที่ได้ จากการโอนพันธบัตร เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงิ นได้ เกินกว่าที่
ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

อย่างไรก็ตาม ผู้มีเงินได้ มีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษี ในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
ตาม (1) หรื อ (2) ข้ างต้ น โดยไม่ต้องนาดอกเบี ้ย หรื อผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการโอน
พันธบัตร (แล้ วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้ อื่นเพื่อคานวณภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา หรื อนา
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ดอกเบี ้ย หรื อผลประโยชน์จากการโอนพันธบัตรดังกล่าว ไปรวมกับเงินได้ อื่นเพื่อคานวณ
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา แล้ วนาภาษี ที่ตนได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ายแล้ วตามอัตราข้ างต้ น มาเป็ น
เครดิตในการคานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาก็ได้
2.

กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
ในกรณี ที่ ผ้ ูลงทุน มี ลัก ษณะเป็ นนิ ติ บุค คลใดๆ ตามที่ ร ะบุไว้ ใ นมาตรา 39 แห่ง ประมวล
รัษฎากร ซึ่งได้ แก่นิติบคุ คลประเภทบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายไทย หรื อบริ ษัทห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ (แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย) หรื อมูลนิธิ หรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่ง
มีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกาหนดให้ เป็ นองค์การ
หรื อสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า
"นิติบุคคลตามมาตรา 39") ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี ดังต่อไปนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนซึง่ เป็ นนิติบคุ คลตามมาตรา 39 ซึ่งรวมถึง ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ (ยกเว้ นผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิหรื อ
สมาคมซึง่ มีลกั ษณะตามที่ระบุไว้ ในวรรคสองข้ างล่างนี ้)ได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 (หนึ่ง) และต้ องนาดอกเบี ้ยไปรวมคานวณเป็ นรายได้ ตาม
เกณฑ์สิทธิ ที่จะได้ รับ เพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคล โดยสามารถนาภาษี หกั ณ ที่
จ่ายข้ างต้ น มาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษี 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 องนาผลประโยชน์จากการโอนพันธบัตรเฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ น
เงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้ อื่นของผู้ลงทุน เพื่อคานวณภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล

(ข)

กรณีที่ผ้ ลู งทุนเป็ นผู้ไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
1.

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

ดอกเบี ้ย
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศที่ผ้ ลู งทุนมีถิ่นที่อยูจ่ ะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจะถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนพันธบัตรระหว่างเอกชน
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทย
กับประเทศที่ผ้ ลู งทุนมีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอน
พันธบัตรเฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใน
อัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

2.

กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
กรณีที่ผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของ
ต่า งประเทศ และมิ ได้ ป ระกอบกิ จ การในประเทศไทยหรื อ มี สถานประกอบการถาวรใน
ประเทศไทย แต่ได้ รับดอกเบี ย้ หรื อผลประโยชน์ จากการโอนพันธบัตรซึ่ง จ่ายจากหรื อ ใน
ประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระทางภาษี อากรดังนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนได้ รับ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนพันธบัตรระหว่างเอกชน
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทย
กับ ประเทศที่ผ้ ถู ือพันธบัตรมีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้ 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
หลัก 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 บารุ ง
ท้ องถิ่นในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ) ของภาษี ธุรกิจเฉพาะแล้ ว) จากยอดดอกเบี ้ยรับจากพันธบัตรหรื อกาไรจากการ
ประกอบธุรกิจก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายหรื อโอนพันธบัตร อย่างไรก็ตาม อัตราภาษี ดงั กล่าวอาจลดลง
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เหลือร้ อยละ 0.011 (ศูนย์จดุ ศูนย์หนึง่ หนึง่ ) (รวมภาษี บารุงท้ องถิ่นในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ) ของภาษี ธุรกิจเฉพาะ
แล้ ว) หากว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีลกั ษณะครบองค์ประกอบตามที่กาหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551
3)

อากรแสตมป์
การขายหรื อการโอนพันธบัตร ได้ รับยกเว้ นอากรแสตมป์
ทังนี
้ ้ หากการซื ้อขายหรื อการโอนพันธบัตรกระทาผ่านตัวแทนผู้รับมอบอานาจ หนังสือมอบอานาจดังกล่าวนัน้
จะต้ องติดอากรแสตมป์เป็ นจานวนเงินตามที่กาหนดไว้ ในประมวลรัษฎากร

2.

ภาระภาษีท่ เี กี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร

ภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้
โดยสรุปมีดงั นี ้
1)

ภาระภาษีท่ เี กี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรในส่ วนของ Source Bonds
(ก)

ในกรณีที่ Source Bonds มีดอกเบี ้ยค้ างรับสะสม จานวนดอกเบี ้ยค้ างรับซึ่งคานวณจนถึงวันส่งมอบ
พันธบัตร จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังต่อไปนี ้
1.

กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นบุคคลธรรมดา ทังที
้ ่เป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย
ดอกเบี ้ยค้ างรับของ Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับ แลกเปลี่ยน
ซึง่ คานวณถึงวันส่งมอบพันธบัตร จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

2.

กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นนิติบคุ คลตามมาตรา 39
ดอกเบี ้ยค้ างรับของ Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับ แลกเปลี่ยน
ซึง่ คานวณถึงวันส่งมอบพันธบัตร จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 (หนึง่ )

3.

กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทยหรื อมีสถานประกอบการถาวรใน
ประเทศไทย
ดอกเบี ้ยค้ างรับของ Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับ แลกเปลี่ยน
ซึง่ คานวณถึงวันส่งมอบพันธบัตร ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

(ข)

สาหรับราคา Source Bonds ตามที่กาหนดโดยผู้ออกพันธบัตร โดยไม่สะท้ อนถึงมูลค่า ของดอกเบี ้ย
ค้ างรับ ("Clean Price") นัน้ ส่วนต่างระหว่าง Clean Price และราคาต้ นทุนของ Source Bonds ของ
ผู้ถือพันธบัตร ("ราคาต้ นทุน") จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังต่อไปนี ้
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1.

หาก Clean Price ต่ากว่าราคาต้ นทุน จะไม่ถือว่า ส่วนต่างระหว่าง Clean Price และราคา
ต้ นทุน เป็ นเงินได้ พึงประเมินของผู้ถือพันธบัตร จึงไม่อยู่ในบังคับต้ องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่
อย่างใด

2.

หาก Clean Price สูงกว่าราคาต้ นทุน จะถือว่า ส่วนต่างระหว่าง Clean Price และราคา
ต้ นทุน เป็ นผลประโยชน์ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรได้ รับจากการโอน Source Bonds ซึ่งตีราคาเป็ 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)

กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นบุคคลธรรมดา ทังที
้ ่เป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และผู้ไม่
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 ที่จ่ายในอัตรา
ร้ อยละ 1 (หนึง่ )

(3)

กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ ประกอบกิ จการในประเทศไทยหรื อมีสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย
ส่วนต่างระหว่าง Clean Price และราคาต้ นทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้ อยละ 15 (สิบห้ า) เว้ นแต่ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้น
ระหว่างประเทศไทย กับประเทศที่ผ้ ถู ือพันธบัตรมีถิ่นที่อยู่ (ถ้ ามี) จะกาหนดไว้ เป็ น
อย่างอื่น

2)

ภาระภาษีท่ เี กี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรในส่ วนของ Destination Bonds
สาหรับราคา Destination Bonds ที่ออกเพื่อการเพิ่มปริ มาณพันธบัตรรัฐบาลเดิมที่ยงั คงค้ างอยู่ (re-opened
bonds) นัน้ Destination Bonds ดังกล่าวอาจมีดอกเบี ้ยค้ างรับอยู่ ซึ่ง ราคา Destination Bonds ตามที่กาหนด
โดยผู้ออกพันธบัตร จะสะท้ อนถึงมูลค่าของดอกเบี ้ยค้ างรับของ Destination Bonds นันๆ
้ ("Dirty Price") ใน
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 จะไม่ถือว่า ส่วนต่างระหว่าง Dirty Price และมูลค่า
เงินต้ นที่ตราไว้ เป็ นเงินได้ พึงประเมิน ของผู้ถือพันธบัตร จึงไม่อยู่ในบังคับต้ องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่
อย่างใด

(ข)

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

กรณีผ้ ถู ือพันธบัตรเป็ นบุคคลธรรมดา ทังที
้ ่เป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่
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 คลซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ และมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทยหรื อมีสถานประกอบการถาวรใน
ประเทศไทย
ส่วนต่างระหว่าง Dirty Price และมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น เป็ นเพียงข้ อมูลสรุป
เท่านัน้ สาหรับหลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับภาระภาษี บนธุรกรรมดังกล่าว โปรดดู "ข้อหารื อกรมสรรพากร ว่าด้วย
แนวทางการดาเนิ นการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายสาหรับธุรกรรม Bond Switching" ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ าย 7
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ส่ วนที่ 9
เบ็ดเตล็ด
นอกจากผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ ว ผู้ออกพันธบัตรมิได้ แต่งตังหรื
้ อจัดการให้ มี หรื อมีสญ
ั ญา
หรื อความตกลงในการร่ วมมือใดๆ หรื อการทาความเข้ าใจใดๆ กับโบรกเกอร์ ผู้ค้าพันธบัตร ตัวแทน หรื อบุคคลอื่นใด ใน
การเสนอคาชี ้ชวนตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) แบบคาเสนอ
แลกเปลีย่ นพันธบัตร หนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร แบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร แบบแจ้ ง
ผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรพร้ อมจานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ แบบคาสัง่ ให้ ดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร และแบบคาสัง่
แจ้ งบัญชีนนั ้ ให้ อยูภ่ ายใต้ การตีความตามกฎหมายไทย และให้ ใช้ กฎหมายไทยบังคับ
ผู้ออกพันธบัตรมิได้ มอบหมายให้ ผู้ค้าพันธบัตร พนักงานขาย หรื อบุคคลอื่นใด มีหน้ าที่ในการให้ ข้อมูลหรื อให้ คารับรอง
ใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมหรื อเนื ้อหาใดๆ ตามที่ได้ บรรยายไว้ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ (รวมถึง
เอกสารแนบของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตร) นอกเหนือไปจากข้ อมูลหรื อคารับรองใดๆ ตามที่ปรากฏอยู่ใน
หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลีย่ นพันธบัตรฉบับนี ้ และแม้ วา่ บุคคลเหล่านันจะได้
้
กระทาการดังกล่าว ผู้ถือพันธบัตรก็จะไม่มี
สิทธิอ้างว่าหรื อเชื่อถือว่าข้ อมูลหรื อคารับรองที่ได้ รับจากบุคคลเหล่านันเป็
้ นไปตามที่ได้ รับการมอบหมายหรื อมอบอานาจ
จากผู้ออกพันธบัตรหรื อผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร
ผู้ถือพันธบัตรอาจติดต่ อสอบถาม หรื อขอความช่ วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
จากผู้จัดจาหน่ ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ได้ ท่ ีหมายเลขโทรศัพท์ หรื อที่อยู่ตามที่ระบุไว้ ข้างล่ างนี ้
นอกจากนัน้ ผู้ถอื พันธบัตรสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร แบบคาเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตร หนังสือแสดงคาสั่งห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร และแบบคาสั่งแจ้ งบัญชี ได้ จากผู้จัดจาหน่ าย
และจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรในเวลาทาการปกติของผู้จัดจาหน่ ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 (วันกาหนดราคาแลกเปลี่ยนพันธบัตร) ได้ ตามที่อยู่ท่ ี
กาหนดไว้ ข้างล่ างนี ้
หมายเลขโทรศัพท์และที่อยูข่ องผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร ได้ แก่
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
เบอร์ โทรศัพท์ (+66) 0 2626 3646, 0 2353 5421
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ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
เบอร์ โทรศัพท์ (+66) 0 2255 2222
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ
กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย
สถานที่ติดต่อสาหรับธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตรนี ้
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ โทรศัพท์ (+66) 0 2470 2022 และ (+66) 0 2470 3099
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (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
แบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
(Exchange Offer Form)
สาหรับ Source Bonds รุ่ น LB191A Source Bonds รุ่ น LB196A และ Source Bonds รุ่ น LB206A
วันที่
เรี ยน

พ.ศ. 2561
ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
โทรศัพท์: []
โทรสาร: []

อีเมล์ [govtbond@pdmo.go.th]

ข้ าพเจ้ า
Bonds")

มีความประสงค์จะนาพันธบัตรรั ฐบาลตามรุ่ นและจานวนตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี ้ (ต่อไปนี ร้ วมเรี ยกว่า "Source

 Source Bonds รุ่ น LB191A จานวนทังหมด
้
หน่วย
 Source Bonds รุ่ น LB196A จานวนทังหมด
้
หน่วย
 Source Bonds รุ่ น LB206A จานวนทังหมด
้
หน่วย
รวมเป็ นจานวน Source Bonds ทังสิ
้ ้น
หน่วย มาแลกเปลี่ยนกับพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่ตามรุ่ นที่ระบุไว้ ในตารางข้ างล่างนี ้ (ต่อไปนี ้รวมเรี ยก พันธบัตรรัฐบาลแต่ละรุ่ นดังกล่าวว่า "Destination Bonds") ตามอัตรา
ผลตอบแทน และราคาของ Destination Bonds แต่ละรุ่ น ตามที่ระบุไว้ ในตารางข้ างล่างนี ้ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ("หนังสือชีช้ วน")
Destination Bonds รุ่ น LB22DA ซึ่งมี
อัตราดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ าพันธบัตร 2% ต่ อ
ปี
อัตรา
ราคา
จานวน
ผลตอบแทน Destination
หน่วยของ
ของ
Bonds
Destination
Destination (ต่อหน่วย)
Bonds ที่
Bonds
ประสงค์จะ
ได้ รับ
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%

Destination Bonds รุ่ น LB26DA ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ าพันธบัตร 2.125% ต่ อปี
อัตรา
ผลตอบแทน
ของ
Destination
Bonds
%
%
%
%
%

ราคา
Destination
Bonds
(ต่อหน่วย)
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน
หน่วยของ
Destination
Bonds ที่
ประสงค์จะ
ได้ รับ

Destination Bonds รุ่ น LB316A ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ าพันธบัตร 3.65% ต่ อปี
อัตรา
ผลตอบแทน
ของ
Destination
Bonds
%
%
%
%
%

ราคา
Destination
Bonds
(ต่อหน่วย)
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวนหน่วย
ของ
Destination
Bonds ที่
ประสงค์จะ
ได้ รับ

Destination Bonds รุ่ น LB326A ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ าพันธบัตร 3.775% ต่ อปี
อัตรา
ผลตอบแทน
ของ
Destination
Bonds
%
%
%
%
%

ราคา
Destination
Bonds
(ต่อหน่วย)
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวนหน่วย
ของ
Destination
Bonds ที่
ประสงค์จะ
ได้ รับ

Destination Bonds รุ่ น LB676A ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ระบุหน้ าพันธบัตร 3.6% ต่ อปี
อัตรา
ผลตอบแทน
ของ
Destination
Bonds
%
%
%
%
%

ราคา
Destination
Bonds
(ต่อหน่วย)
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวนหน่วย
ของ
Destination
Bonds ที่
ประสงค์จะ
ได้ รับ

ในการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขันตอนในการแลกเปลี
้
่ยนพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ข้างล่าง ดังต่อไปนี ้
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า (1) ข้ าพเจ้ าจะไม่แก้ ไขและไม่เพิกถอนคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรนี ้ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน (2) ข้ าพเจ้ าจะไม่จาหน่าย จ่าย โอน และจะไม่ก่อหลักประกัน หรื อภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source
Bonds ที่ข้าพเจ้ าเสนอแลกเปลี่ยน ตามที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้ และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน (3) ข้ าพเจ้ าจะต้ องได้ รับการยืนยันการรับแลกเปลี่ยนพันธบัตรภายในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
ด้ วยแบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึง่ ในแบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าวจะระบุรุ่นและจานวนหน่วยและรายละเอียดของ
Source Bonds ที่ผ้ อู อกพันธบัตรรับแลกเปลี่ยน ซึง่ ข้ าพเจ้ าตกลงแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ (4) ข้ าพเจ้ าจะสามารถจาหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds เฉพาะ
ส่วนที่เหลือจากส่วนที่ผ้ อู อกพันธบัตรรับแลกเปลี่ยน (ถ้ ามี) ได้ เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามที่ระบุไว้ ในแบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้จดั จาหน่ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ ว
20-40653245
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อนึ่ง เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าว ข้ าพเจ้ าจึงได้ แจ้ งโบรกเกอร์ และ/หรือ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ถึงคาสัง่ อันเกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดการโอน Source Bonds ของข้ าพเจ้ าตามที่
ข้ าพเจ้ าเสนอแลกเปลี่ยน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและไม่อาจยกเลิกหรือเพิกถอนได้ (Irrevocable Instruction) ตามหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ที่โบรกเกอร์ และ/หรือ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
ได้ ตอบรับมาและข้ าพเจ้ าได้ สง่ ให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรก่อนหน้ าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ ว
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะแจ้ ง ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทราบ ถึงข้ อมูลตามที่ระบุไว้ ใน (1) และ/หรือ (2) ข้ างล่างนี ้
(1) (ในกรณีที่ข้าพเจ้ าเป็ นผู้จดั การกองทุนที่ได้ ส่ง คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร สาหรับกองทุนที่ข้าพเจ้ าบริ หารจัดการมากกว่าหนึ่งกองทุน) จานวน Source Bonds และ Destination Bonds ที่ข้าพเจ้ าประสงค์จะ
แลกเปลี่ยนสาหรับกองทุนแต่ละกองทุน ในจานวนรวมทังสิ
้ ้นสาหรับทุกกองทุนรวมกันไม่เกินกว่าจานวน Source Bonds และ Destination Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลี่ยน และ
(2) (ในทุกกรณี) ราคาต้ นทุนของ Source Bonds แต่ละรุ่น ตามจานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลี่ยน ประเภทของผู้ถือพันธบัตร สัญชาติของผู้ถือพันธบัตร หรื อของกองทุนแต่ละกองทุนที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ น
และอัตราภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย (withholding tax rate) ของข้ าพเจ้ าหรือของกองทุนแต่ละกองทุนที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ น บนเงินได้ ของข้ าพเจ้ าที่ต้องถูกหักภาษี อนั เนื่องมาจากการเข้ าทาธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ตาม
กฎหมายภาษีไทยและข้ อหารือกรมสรรพากร ว่าด้ วยแนวทางการดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายสาหรับธุรกรรม Bond Switching ตามเอกสารแนบท้ าย 7 ของหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
คานวณจานวนภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับกับการเข้ าทาธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรนี ้ และการคานวณจานวน “เงินค่าส่วนต่างสุทธิ” ที่ข้าพเจ้ าจะได้ รับจากหรือต้ องชาระให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร
ซึง่ ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น โดยการส่งข้ อมูลให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
จากผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ ว โดยข้ าพเจ้ าจะต้ องระบุรายละเอียดของข้ อมูลดังกล่าวตามรูปแบบที่กาหนดไว้ ใน Excel File ที่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ ส่งให้ ทาง e-mail ให้ แก่
ข้ าพเจ้ า ก่อนหน้ านี ้ นอกจากนัน้ ข้ าพเจ้ าจะพิมพ์ Excel File ดังกล่าวที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว และดาเนินการให้ ผ้ ูมีอานาจลงนามของข้ าพเจ้ าลงนามรับรองข้ อมูลที่พิมพ์ออกมานันๆ
้ ส่งให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX) พร้ อมทังส่
้ ง Excel File (soft file) ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail
โดยหากข้ าพเจ้ ามิได้ แจ้ งข้ อมูลใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ นภายในวัน เวลา และวิธีการ ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้
 สาหรับข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ น ให้ ใช้ ข้อมูลเดียวกันกับข้ อมูลที่ผ้ ถู ือพันธบัตรได้ แจ้ งแก่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทราบมาก่อนหน้ านี ้ พร้ อมกับการยื่นแบบคาเสนอแลกเปลี่ยน
พันธบัตร (Exchange Offer Form) ตามรูปแบบและวิธีการที่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรกาหนด โดยการจัดสรรจานวน Source Bonds ที่ตอบรับแลกเปลี่ยนสาหรับกองทุนแต่ละกองทุน ที่มีผ้ จู ดั การกองทุนราย
เดียวกัน ถือเป็ นดุลพินิจของผู้ออกพันธบัตรแต่เพียงผู้เดียว และ
 สาหรับข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (2) ข้ างต้ น ให้ ใช้ มลู ค่าที่ตราไว้ ของ Source Bonds แต่ละรุ่น เป็ นราคาต้ นทุนของ Source Bonds แต่ละรุ่นนันๆ
้ และให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร
และตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรของ Source Bonds และ Destination Bonds) สามารถคานวณและกาหนดจานวนภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่ายโดยใช้ อตั ราสูงสุดของภาษี หกั ณ ที่จ่าย หรื อตามแต่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
เห็นสมควร
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ ในคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้
ลงชื่อผู้มีอานาจลงนาม
...............................................................................................
(……………………………………………………………………)

ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
ฝ่ าย/หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

ข้ อมูลสาคัญ
 คาที่ปรากฏในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวน
 ผู้แสดงคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรสามารถเสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds ได้ เฉพาะ Source Bonds ที่ฝากไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ หรือระบบไร้ ใบพันธบัตร (Scripless) ของ TSD เท่านัน้
 หากผู้ถือพันธบัตรประสงค์จะแลกเปลี่ยน Source Bonds ของตนกับ Destination Bonds ในอัตราผลตอบแทนและราคาใดๆ ก็ได้ ผู้ถือพันธบัตรดังกล่าวสามารถระบุในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรว่าตนประสงค์จะรับ
Destination Bonds ในแต่ละอัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds และราคา Destination Bonds ในแต่ละรุ่นที่ต้องการ ในทุกอัตราและทุกราคา ทังนี
้ ้ หากผู้ถือพันธบัตรประสงค์จะรับ Destination Bonds ในรุ่นใดๆ ในจานวน
เท่าใดก็ได้ ผู้ถือพันธบัตรสามารถระบุจานวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้ รับ ในจานวนที่สงู ที่สดุ เท่าๆ กันสาหรับ Destination Bonds ทุกรุ่น
 จานวนหน่วยของ Destination Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือพันธบัตรจะได้ รับ จะไม่เกินกว่าจานวนหน่วยของ Source Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลี่ยน
 โปรดกรอกข้ อมูลตามแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรนี ้ให้ ครบถ้ วน ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. กรอกข้ อมูลในแบบดังกล่าวโดยการพิมพ์ลงใน Excel File (soft file) ที่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ สง่ ให้ ทาง e-mail ก่อนหน้ านี ้
2. พิมพ์แบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (ตาม Excel File) ซึง่ กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว และดาเนินการให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของผู้แสดงคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรลงนามในแบบที่พิมพ์ออกมาดังกล่าว ตามช่องที่กาหนดไว้
3. ส่งแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ลงนามแล้ วตามข้ อ 2. ข้ างต้ น ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX) และ
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4. ส่ง Excel File (soft file) ที่กรอกข้ อมูลตามแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรนี ้โดยครบถ้ วนแล้ วตามข้ อ 1. ข้ างต้ น ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail
โดยผู้ถือพันธบัตรจะต้ องส่งข้ อมูลทังหมดตามข้
้
อ 1. – 4.ดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ตังแต่
้ เวลา 17.30 น. ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน
พ.ศ. 2561
ทังนี
้ ้ ผู้ถือพันธบัตรจะต้ องส่งหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) และแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชี (Account Instruction Form) ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรภายใน 1 วันทา
การ ก่อนหน้ าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
สาหรับผู้จดั การกองทุนที่ประสงค์จะส่งคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรสาหรับกองทุนที่ตนบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งกองทุน ให้ ระบุจานวนรวมของ Source Bonds และ Destination Bonds แต่ละรุ่น ที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนสาหรับ
ทุกกองทุนรวมกันในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้เพียงฉบับเดียว พร้ อมกันนัน้ จะต้ องแจ้ งข้ อมูลของจานวน Source Bonds และ Destination Bonds แต่ละรุ่นที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนสาหรับกองทุนแต่ละกองทุน ตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ ใน Excel File ที่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ ส่งให้ ทาง e-mail ก่อนหน้ านี ้ โดยการพิมพ์ข้อมูลลงใน Excel File (soft file) ดังกล่าวให้ ครบถ้ วน พิมพ์ข้อมูลที่กรอกลงใน Excel File
ออกมาแล้ วดาเนินการให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของผู้ถือพันธบัตรลงนามรับรองข้ อมูลที่พิมพ์ออกมานันๆ
้ และส่งเอกสารที่ลงนามรับรองแล้ วดังกล่าวให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทางโทรสาร (FAX) พร้ อม
ทังส่
้ ง Excel File (soft file) ที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail
ผู้ออกพันธบัตรขอสงวนสิทธิในการจัดสรรการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยอาจไม่รับแลกเปลี่ยน Source Bonds ไม่วา่ รุ่นใดๆ ไม่วา่ ทังจ
้ านวน หรืออาจรับแลกเปลี่ยน Source Bonds รุ่นที่เสนอแลกเปลี่ยนในจานวนหน่วยที่เท่ากับหรื อ
น้ อยกว่าจานวนหน่วยของ Source Bonds ที่เสนอแลกเปลี่ยนก็ได้ ในกรณีที่รับแลกเปลี่ยน ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรจะยืนยันจานวนหน่วยของ Source Bonds ในแต่ละรุ่น และ Destination Bonds ที่ผ้ ู
แสดงคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ รับการตอบรับการแลกเปลี่ยนจากผู้ออกพันธบัตร และจานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผ้ แู สดงคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรจะได้ รับจากหรื อต้ องชาระให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร (ถ้ ามี) โดยการแจ้ งให้ ผ้ ู
แสดงคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร หรือบุคคลที่ผ้ แู สดงคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรกาหนดที่ระบุชื่อในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี ้โดยทางโทรสารตามหมายเลขที่ระบุข้างต้ น
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เอกสารแนบท้ าย 2
หนังสือแสดงคาสั่งห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร
(Instruction Letter)
วันที่
เรียน
สาเนา

พ.ศ. 2561
[ระบุชือ่ โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ]
โทรศัพท์:
โทรสาร:
[ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี ย่ นพันธบัตร]
โทรศัพท์:[]
โทรสาร: []

อีเมล์ [govtbond@pdmo.go.th]

ตามที่ข้าพเจ้ า
ได้ เปิ ดบัญชีหลักทรัพย์ ชื่อ
เลขที่
ไว้ กับท่าน ("บัญชีหลักทรั พย์ ") และได้ ฝากพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB191A (หรื อ Source Bonds รุ่น LB191A), พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB196A
(หรื อ Source Bonds รุ่ น LB196A) และ พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB206A (หรื อ Source Bonds รุ่น LB206A) (ต่อไปนีร้ วมเรี ยกว่า "Source
Bonds") ไว้ กบั ท่านในบัญชีหลักทรัพย์ นัน้
เนื่องจากข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะนา Source Bonds ตามรุ่นและจานวน ดังต่อไปนี ้
 Source Bonds รุ่น LB191A จานวน
หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมทังสิ
้ ้น
บาท
 Source Bonds รุ่น LB196A จานวน
หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมทังสิ
้ ้น
บาท
 Source Bonds รุ่น LB206A จานวน
หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมทังสิ
้ ้น
บาท
ไปแลกเปลี่ยนกับพันธบัตร รุ่นที่ผ้ อู อกพันธบัตรประกาศกาหนด เพื่อ แลกเปลี่ยนกับ Source Bonds แต่ละรุ่นดังกล่าวข้ างต้ น (รวมเรี ยกว่า
"Destination Bonds") รุ่นใดรุ่นหนึ่งหรือหลายรุ่น ตามแต่ที่ผ้ อู อกพันธบัตรจะตกลงรับแลกเปลี่ยน ดังนัน้ โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าจึงขอแจ้ ง
ให้ ทา่ นดาเนินการเกี่ยวกับ Source Bonds ตามรุ่นและจานวนดังกล่าวข้ างต้ นของข้ าพเจ้ า ดังต่อไปนี ้
(1) นับจากวันที่ในคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรฉบับนี ้ จนถึง (โดยรวมทัง)้ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ข้ าพเจ้ าขอสัง่
ห้ ามมิให้ ทา่ นดาเนินการจาหน่าย จ่าย โอน หรือดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้
ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามรุ่นและในจานวนที่ข้าพเจ้ าประสงค์จะนาไปแลกเปลี่ยนตามที่ระบุข้างต้ น จนกว่าท่านจะได้ รับคาสัง่ จาก
ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ให้ ท่านดาเนินการโอน Source Bonds ตามรุ่นและจานวนที่ข้าพเจ้ าประสงค์จะนาไป
แลกเปลี่ยนตามที่ระบุข้างต้ นทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามจานวนที่ระบุใน แบบคาสัง่ ให้ ดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction to Transfer
Form) ของผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ให้ แก่ กระทรวงการคลัง ผ่านทางบัญชีพนั ธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
เปิ ดไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ
(2) ภายหลังจากวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เมื่อท่านได้ รับคาสัง่ ให้ ดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับพันธบัตรได้ ตามปกติ จากผู้จัด
จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ ว ท่านจึงจะสามารถดาเนินการจาหน่าย จ่าย โอน หรือกระทาการอื่นๆ ตามคาสัง่ ของข้ าพเจ้ า
เกี่ยวกับ Source Bonds ส่วนที่เหลือจากการรับแลกเปลี่ยนโดยกระทรวงการคลัง (ถ้ ามี) ได้ ตามปกติ
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ข้ าพเจ้ าจึงลงนามไว้ ในเอกสารฉบับนี ้
ลงชื่อผู้มีอานาจลงนาม
(

)

ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
ฝ่ าย/หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
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สาหรับโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์เท่านัน้

ข้ าพเจ้ า ................................................................. [ระบุชื่อโบรกเกอร์ หรื อ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ] โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษา
หลักทรัพย์ของ .............................................................[ระบุชื่อผู้ถือพันธบัตร]............................................ [ระบุชื่อผู้ถือพันธบัตร
(อังกฤษ)]..................................... ขอยืนยันว่า ณ วันที่
พ.ศ. 2561 ............ ........................................... [ระบุชื่อผู้ถือ
พันธบัตร] เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ Source Bonds ตามรุ่นและจานวนที่ฝากไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น โดยฝากไว้ กับ "บริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก" ผ่า นบัญชี ......................................... เลขที่บญ
ั ชี ................................... BIC
Code: .................................... และข้ าพเจ้ าได้ รับทราบคาสัง่ ดังกล่าวทุกประการแล้ ว และตกลงจะปฏิบตั ิตามคาสัง่ ดังกล่าวข้ างต้ นอย่าง
ถูกต้ องทุกประการ
ทังนี
้ ้ .....................[ระบุชื่อผู้ถือพันธบัตร]....................ที่อยู.่ ............................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 13 หลัก
(ถ้ ามี).......................................... ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ Source Bonds ข้ างต้ น เป็ นผู้ถือพันธบัตรประเภท .............[ระบุประเภทของ
ผู้ถือพันธบัตร]............ ซึง่ ธปท. ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรอาจหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ยในอัตราร้ อยละ....................... ของยอดเงินได้ พึง
ประเมินประเภทดอกเบี ้ยและ ในอัตราร้ อยละ....................... ของยอดเงินได้ พงึ ประเมินประเภทผลประโยชน์จากการโอนพันธบัตร
ลงชื่อผู้มีอานาจลงนาม
(

)

ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
ฝ่ าย/หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร

วันที่ ..........................................

หมายเหตุ
 คาที่ปรากฏในหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ปรากฏใน
หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
 โปรดกรอกข้ อมูลตามหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรนี ้ให้ ครบถ้ วน ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. กรอกข้ อมูลในแบบดังกล่าวลงโดยการพิมพ์ลงใน Excel File (soft file) ที่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ ส่งให้
ทาง e-mail ก่อนหน้ านี ้
2. พิมพ์หนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (ตาม Excel File) ซึ่งกรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว และดาเนินการให้ ผ้ ูมี
อานาจลงนามของผู้แสดงคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร และผู้มีอานาจลงนามของโบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ลงนามใน
แบบที่พิมพ์ออกมาดังกล่าว ตามช่องที่กาหนดไว้
3. ส่งหนังสือแสดงคาสั่งห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรที่ลงนามแล้ วตามข้ อ 2. ข้ างต้ น (พร้ อมทังเอกสารหรื
้
อข้ อมูลอื่นใดที่ผ้ จู ัด
จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรกาหนด (ถ้ ามี)) ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร
(FAX) และ
4. ส่ง Excel File (soft file) ที่กรอกข้ อมูลตามแบบหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรนีโ้ ดยครบถ้ วนแล้ วตามข้ อ 1.
ข้ างต้ น ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail
โดยผู้ถือพันธบัตรจะต้ องส่งข้ อมูลทังหมดตามข้
้
อ 1. – 4.ดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายใน
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
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เอกสารแนบท้ าย 3
แบบคาสั่งแจ้ งบัญชี
(Account Instruction Form)
วันที่

พ.ศ. 2561

เรียน

ผู้จัดจำหน่ ำยและจัดกำรกำรแลกเปลี่ยนพันธบัตร
โทรศัพท์:[
]
โทรสาร:[

] อีเมล์ [govtbond@pdmo.go.th]

ตามที่ข้าพเจ้ า
มี ค วาม
ประสงค์ จะเสนอแลกเปลี่ยนพัน ธบัต รต่อผู้ออกพัน ธบัต ร ผ่า นทางผู้จัด จาหน่ ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัต ร ตามแบบค าเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) ฉบับลงวันที่
พ.ศ. 2561 ที่จะนาส่งให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรภายในระยะเวลายื่นคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรนัน้
ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งว่า หากผู้ออกพันธบัตรรับแลกเปลี่ยน Source Bonds ของข้ าพเจ้ าไม่ว่ารุ่นใดๆ และไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน
ข้ าพเจ้ าใคร่ขอให้ ทา่ นแจ้ งให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียน ทราบถึงข้ อมูลที่กาหนดไว้ ข้างล่างนี ้ เพื่อนา Destination Bonds ที่
ข้ าพเจ้ าจะได้ รับการจัดสรรตามที่ระบุไว้ ในแบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ไปดาเนินการดังนี ้
 ฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของข้ าพเจ้ า ตามที่ระบุไว้ ในแบบคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ภายใน
เวลา 15.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
หรือ
 ฝากไว้ กบั "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก" ผ่านบัญชี
เลขที่บญ
ั ชี
BIC Code
ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ชื่อ
เลขที่
ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริษัทดังกล่าว ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
ในกรณีที่ข้าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ จากผู้ออกพันธบัตร ข้ าพเจ้ าประสงค์จะใช้ บญ
ั ชีตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ข้ างล่างนี ้ เพื่อรับโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ข้าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับ (ถ้ ามี) ตามหลักเกณฑ์ รายละเอียด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อ
การแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึ่งบัญชีดงั กล่าวเป็ นบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในระบบ BAHTNET หรื อที่เปิ ดไว้
กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใดๆ ที่มีบญ
ั ชีเงินฝากเปิ ดไว้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในระบบ BAHTNET
บัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคาร
ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

เลขที่บญ
ั ชี

เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานในแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชีฉบับนี ้
ลงชื่อผู้มีอานาจลงนาม

(

)

ชื่อบุคคลที่ตดิ ต่อได้
ฝ่ าย/หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร

หมายเหตุ
 คาที่ปรากฏในแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชีนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยน
พันธบัตร
 โปรดกรอกข้ อมูลตามแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชีนี ้ให้ ครบถ้ วน ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. กรอกข้ อมูลในแบบดังกล่าวโดยการพิมพ์ลงใน Excel File (soft file) ที่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ สง่ ให้
ทาง e-mail ก่อนหน้ านี ้
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2. พิมพ์แบบคาสัง่ แจ้ งบัญชี (ตาม Excel File) ซึง่ กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว และดาเนินการให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของผู้แสดงคาเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรลงนามในแบบทีพ่ ิมพ์ออกมาดังกล่าว ตามช่องที่กาหนดไว้
3. ส่งแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชีที่ลงนามแล้ วตามข้ อ 2. ข้ างต้ น (พร้ อมทังเอกสารหรื
้
อข้ อมูลอื่นใดที่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรกาหนด (ถ้ ามี)) ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX) และ
4. ส่ง Excel File (soft file) ที่กรอกข้ อมูลตามแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชีนี ้โดยครบถ้ วนแล้ วตามข้ อ 1. ข้ างต้ น ให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและ
จัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail
โดยผู้ถือพันธบัตรจะต้ องส่งข้ อมูลทังหมดตามข้
้
อ 1. – 4.ดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายใน
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
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เอกสารแนบท้ าย 4
แบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
(Exchange Acceptance Form)
วันที่
เรียน

4 เมษายน พ.ศ. 2561
[ชือ่ ผู้ลงทุน]
โทรศัพท์:

โทรสาร:

สาเนา

[โบรกเกอร์ หรื อ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ]
โทรศัพท์:

โทรสาร:

ตามที่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ รับแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) ของท่าน
เมื่อวันที่
พ.ศ. 2561 ("แบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร") ซึง่ เสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds ที่ทา่ นถืออยู่มาแลกเปลี่ยน
กับพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ("Destination Bonds") ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน หนังสือชี ้
ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ("หนังสือชีช้ วน") นัน้
ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรขอเรี ยนให้ ท่านทราบว่า ผู้ออกพันธบัตรได้ ตอบรับคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รุ่นของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน
จานวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน

Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน
Source Bonds
รุ่น LB191A
หน่วย

Source Bonds
รุ่น LB196A
หน่วย

มูล ค่ า เงิ น ต้ นที่ ต ราไว้ รวมของ Source Bonds ที่ รั บ
บาท
แลกเปลี่ยน
Gross Value ของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน (แต่ละ
บาท
รุ่น)
รวม Gross Value ของ Source Bonds ทุกรุ่ นที่ รับ
แลกเปลี่ยน
Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยน
Destination
Destination
Destination
รุ่นของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยน
Bonds
Bonds
Bonds
รุ่น LB22DA
รุ่น LB26DA
รุ่น LB316A
อัตราดอกเบี ้ยที่ระบุหน้ าพันธบัตรของ Destination Bonds
2%
2.125%
3.65%
จานวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการ
แลกเปลี่ยน
มูล ค่ า เงิ น ต้ นที่ ต ราไว้ รวมของ Destination Bonds
ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยน
Gross Value ของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการ
แลกเปลี่ยน (แต่ละรุ่น)
รวม Gross Value ของ Destination Bonds ทุกรุ่นที่ได้ รับ
จากการแลกเปลี่ยน

Source Bonds
รุ่น LB206A
หน่วย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

Destination
Bonds
รุ่น LB326A
3.775%

Destination
Bonds
รุ่น LB676A
3.6%

หน่วย

หน่วย

หน่วย

หน่วย

หน่วย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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ทังนี
้ ้ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแจ้ งให้ ท่านทราบถึง จานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ที่ท่านจะมีสิทธิได้ รับชาระ
จากหรือมีหน้ าที่ต้องชาระให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
แบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัต รนี ้ ถือเป็ นการตอบรั บค าเสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds ของท่า นตามแบบค าเสนอ
แลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึง่ มีผลก่อให้ เกิดเป็ นสัญญาระหว่างท่านและผู้ออกพันธบัตรในการแลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าว อันมีผลผูกพันและใช้
บังคับได้ ตามกฎหมาย
ขอแสดงความนับถือ
______________________________
(ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร)
หมายเหตุ



คาที่ปรากฏในแบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวน
ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับแลกเปลี่ยนพันธบัตรจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทราบ (ตาม
รูปแบบและวิธีการที่ผ้ จู ัดจาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรกาหนด) ถึงข้ อมูลดังต่อไปนี ้ โดยจะต้ องแจ้ งภายในเวลา
12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน ซึง่ เป็ นวันที่ผ้ จู ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรพร้ อม
จานวน “เงินค่าส่วนต่างสุทธิ”
(1)
สาหรับผู้ถือพันธบัต รซึ่งเป็ นผู้จัดการกองทุนที่ได้ ส่ง คาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร สาหรั บกองทุนที่ ต นบริ หารจัด การ
มากกว่าหนึ่งกองทุน
- จานวน Source Bonds และ Destination Bonds ที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนสาหรับกองทุนแต่ละกองทุน ในจานวน
รวมทังสิ
้ ้นสาหรับทุกกองทุน รวมกันไม่เกินกว่าจานวน Source Bonds และ Destination Bonds ทังหมดที
้
่ผ้ อู อก
พันธบัตรตกลงรับแลกเปลี่ยน และ
(2)
สาหรับผู้ถือพันธบัตรทุกราย
- ราคาต้ นทุนของ Source Bonds แต่ละรุ่น ตามจานวนที่ผ้ อู อกพันธบัตรตกลงรับแลกเปลี่ยน
- ประเภทของผู้ถือพันธบัตร
- สัญชาติของผู้ถือพันธบัตร หรือของกองทุนแต่ละกองทุนที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ น และ
- อัตราภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย (withholding tax rate) สาหรับผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับแลกเปลี่ยนพันธบัตร
หรือกองทุนแต่ละกองทุนที่ระบุไว้ ใน (1) ข้ างต้ น บนเงินได้ ของผู้ถือพันธบัตรที่ต้องถูกหักภาษี อนั เนื่องมาจากการเข้ า
ทาธุ รกรรมการแลกเปลี่ยนพัน ธบัตร ตามกฎหมายภาษี ไทย และข้ อหารื อกรมสรรพากร ว่าด้ ว ยแนวทางการ
ดาเนินการหักภาษี ณ ที่จา่ ยสาหรับธุรกรรม Bond Switching ตามเอกสารแนบท้ าย 7
ทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณจานวนภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกับเข้ าทาธุรกรรมการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรนี ้ และการคานวณจานวน “เงินค่าส่วนต่างสุทธิ” ที่ผ้ ถู ือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับแลกเปลี่ยนพันธบัตรจะได้ รับ
จากหรือต้ องชาระให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร
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เอกสารแนบท้ าย 5
แบบคาสั่งให้ ดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร
(Instruction to Transfer Form)
วันที่
เรียน

5 เมษายน พ.ศ. 2561
[โบรกเกอร์ หรื อผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์]
โทรศัพท์:

โทรสาร:

สาเนา

[ชื อ่ ผู้ลงทุน] (“ผู้ถือพันธบัตร”)

โทรศัพท์:
โทรสาร:
อ้ างถึงหนังสือแสดงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ฉบับลงวันที่
พ.ศ. 2561 ที่ผ้ ถู ือ
พันธบัตรได้ ส่งถึงท่าน เพื่อใช้ ประกอบการนา Source Bonds มาแลกเปลี่ยนกับ Destination Bonds ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือ
ดังกล่าวแล้ วนัน้
ในการนี ้ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรขอแจ้ งให้ ท่านดาเนินการโอน Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตร ที่ได้
ฝากไว้ กบั ท่าน ตามจานวนหน่วยที่กระทรวงการคลังรับแลกเปลี่ยนซึง่ ระบุในตารางข้ างล่างให้ แก่กระทรวงการคลัง ผ่านทางบัญชีพนั ธบัตรของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ เปิ ดไว้ กับ บริ ษั ท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่บัญ ชี 4000000000024 โดยสร้ างรายการ
Deliver Free (DF) Business Type: Other Transactions – GOT, Receiving Agent Inst: BOTHTHBP และ Buyer BIC
Code: BOTHTHB1DDG
โดยเมื่อท่านได้ ดาเนินการโอน Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตร ไปยังบัญชีพนั ธบัตรที่ระบุไว้ ในข้ างต้ นแล้ ว ขอให้ ท่านส่งหลักฐาน
แสดงการโอน Source Bonds ดังกล่าวมายังผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทางโทรสารหมายเลข [] ภายในเวลา 10.00
น. ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
Source Bonds
รุ่ น LB191A
หน่วย

จานวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน
มูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน

บาท

Source Bonds
รุ่ น LB196A
หน่วย
บาท

Source Bonds
รุ่ น LB206A
หน่วย
บาท

อนึ่ง สาหรับ Source Bonds ส่วนที่เหลือจากส่วนที่กระทรวงการคลัง รับแลกเปลี่ยนดังมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในตารางข้ างล่าง
นี ้ ท่านสามารถดาเนินการจาหน่าย จ่าย โอน หรื อกระทาการใดๆ ตามคาสัง่ ของผู้ถือพันธบัตรได้ ตามปกติ เมื่อท่านได้ รับหนังสือแสดงคาสัง่
ฉบับนี ้แล้ ว
Source Bonds
รุ่ น LB191A
หน่วย

จานวนหน่วยของ Source Bonds ที่ไม่รับแลกเปลี่ยน
มูล ค่ า เงิ น ต้ นที่ ต ราไว้ รวมของ Source
แลกเปลี่ยน

Bonds ที่ ไ ม่ รั บ

บาท

Source Bonds
รุ่ น LB196A
หน่วย
บาท

Source Bonds
รุ่ น LB206A
หน่วย
บาท

ขอแสดงความนับถือ
____________________________
(ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร)
หมายเหตุ คาที่ปรากฏในคาสัง่ ให้ ดาเนินการเกี่ยวกับพันธบัตรนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวน
เพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
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เอกสารแนบท้ าย 6
แบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรพร้ อมจานวน “เงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิ”
(Form of Exchange Acceptance with Net Cash Settlement Amount)
วันที่
เรียน

5 เมษายน พ.ศ. 2561
[ชือ่ ผู้ลงทุน]
โทรศัพท์:

โทรสาร:

สาเนา

[โบรกเกอร์ หรื อ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ]
โทรศัพท์:

โทรสาร:

ตามที่ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ รับแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) ของท่าน
เมื่อวันที่
พ.ศ. 2561 ("แบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร") ซึ่งเสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds ที่ท่านถืออยู่มา
แลกเปลี่ยนกับพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่ระบุไว้ ในแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ("Destination Bonds") ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้
ใน หนังสือชี ้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ("หนังสือชีช้ วน") นัน้ และได้ แจ้ งผลการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรให้ ทา่ นทราบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในแบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) ในวันที่ 4 เมษายน
พ.ศ. 2561 แล้ วนัน้
ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรขอเรียนให้ ทา่ นทราบอีกครัง้ ถึงการตอบรับคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรของท่าน
พร้ อมทังจ
้ านวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ตามรายละเอียด ดังนี ้
รุ่นของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน
จานวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน

Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน
Source Bonds
รุ่น LB191A
หน่วย

Source Bonds
รุ่น LB196A
หน่วย

Source Bonds
รุ่น LB206A
หน่วย

มูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน

บาท

บาท

บาท

Gross Value ของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน (แต่ละรุ่น)

บาท

บาท

บาท

รวม Gross Value ของ Source Bonds ทุกรุ่นที่รับแลกเปลี่ยน
Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยน
รุ่นของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยน
Destination
Destination
Destination
Bonds
Bonds
Bonds
รุ่น LB22DA รุ่น LB26DA
รุ่น LB316A
อัตราดอกเบี ้ยที่ระบุหน้ าพันธบัตรของ Destination Bonds
2%
2.125%
3.65%
จานวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ ได้ รับจากการ
แลกเปลี่ยน
มูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมของ Destination Bonds ที่ได้ รับ
จากการแลกเปลี่ยน
Gross Value ของ Destination Bonds ที่ได้ รับจากการ
แลกเปลี่ยน (แต่ละรุ่น)
รวม Gross Value ของ Destination Bonds ทุกรุ่นที่ได้ รับ
จากการแลกเปลี่ยน

บาท
Destination
Bonds
รุ่น LB326A
3.775%

Destination
Bonds
รุ่น LB676A
3.6%

หน่วย

หน่วย

หน่วย

หน่วย

หน่วย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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เงินค่ าส่ วนต่ างสุทธิ
จานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ก่อนหักหรื อเพิ่มจานวนเงินค่าภาษี
เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย)
จานวนเงินค่าภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยบนเงินส่วนที่เกี่ยวข้ อง
จานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (หลัง หักหรื อเพิ่มจานวนเงินค่าภาษี
เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย)

บาท
บาท
บาท

สาหรับการส่งมอบ Destination Bonds ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในตารางข้ างต้ นนัน้ ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยน
พันธบัตรจะแจ้ งให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนพัน ธบัตร ดาเนินการนา Destination Bonds ส่วนที่ท่านได้ รับจากการ
แลกเปลี่ยน Source Bonds ตามรุ่นและจานวนหน่วยที่ระบุไว้ ในตารางข้ างต้ นเข้ าฝากในบัญชีหลักทรัพย์ของท่านตามที่ระบุไว้ ในแบบคาสัง่
แจ้ งบัญชี (Account Instruction Form) ที่ท่านได้ ยื่นไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะนาฝาก Destination Bonds ดังกล่าวภายในเวลา
15.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ทังนี
้ ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
สาหรับการชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ท่านจะมีสิทธิได้ รับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ หรื อมีหน้ าที่ ต้องชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ แก่
ผู้ออกพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ ในข้ อที่มีเครื่องหมายกากบาทข้ างล่างนี ้
 ท่านจะได้ รับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิจากผู้ออกพันธบัตร ในจานวน
บาท (หลังจากหัก จานวนเงิน ค่า ภาษี
เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย (ถ้ ามี) แล้ ว) ตามที่ระบุไว้ ในตารางข้ างต้ น โดยผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรจะแจ้ งให้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ดาเนินการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวเข้ าบัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิของท่าน ตามที่ท่าน
ระบุไว้ ในแบบคาสัง่ แจ้ งบัญชี (Account Instruction Form) ที่ทา่ นได้ ยื่นไว้ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
ทังนี
้ ้ หากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ดาเนินการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวไปยังบัญชีของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชาระเงิน
ค่าส่วนต่างสุทธิของท่าน ดังกล่าวข้ างต้ นโดยครบถ้ วนแล้ ว ให้ ถือว่าท่านได้ รับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวอย่างครบถ้ วนโดยชอบแล้ ว
 ท่านจะต้ องชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร ในจานวน
บาท (หลังจากเพิ่มจานวนเงินค่าภาษี
เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย (ถ้ ามี) แล้ ว) ตามที่ระบุไว้ ในตารางข้ างต้ น โดยท่านจะต้ องดาเนินการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวให้ แก่ ผ้ อู อกพันธบัตร
ผ่านทางผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยวิธีการโอนเงินไปยังบัญชีเงินเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิในนามของ
ผู้ออกพันธบัตร ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ธนาคาร:
ชื่อบัญชี:
เลขที่บญ
ั ชี:
ประเภทบัญชี:
โทรสาร:
ทังนี
้ ้ ในการชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้ แก่ ผู้ออกพันธบัตรผ่านทางผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามที่ระบุไว้
ในข้ างต้ น ให้ ถือว่าท่านได้ ชาระเงินดังกล่าวให้ ผ้ อู อกพันธบัตรอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว เมื่อผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ได้ รับหลักฐานแสดงการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ไปยังบัญชีเงินเพื่อการรับชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิในนามของผู้ออกพันธบั ตรตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ างต้ น ในจานวนที่ครบถ้ วนแล้ วจากท่าน ผ่านทางโทรสารที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
จานวน “เงินค่าส่วนต่างสุทธิ” ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ถือเป็ นจานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ที่ท่านมีสิทธิได้ รับชาระจากหรื อมีหน้ าที่ต้อง
ชาระ ให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนและแบบคาเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรของท่าน ซึ่งมีผลผูกพัน
ท่านตามกฎหมาย
ขอแสดงความนับถือ
______________________________
(ผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่ นพันธบัตร)
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หมายเหตุ



คาที่ปรากฏในแบบแจ้ งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรนี ้ หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวน
จานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิตามที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ มาจากการหักกลบลบกันระหว่างจานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิระหว่างราคา
Source Bonds และ Destination Bonds (ถ้ ามี) สาหรับการแลกเปลี่ยน Source Bonds และ Destination Bonds ที่คานวณได้
จากสูต รค านวณ ซึ่งได้ ระบุจานวนที่ ค านวณได้ ดังกล่า วไว้ ใ นตารางข้ า งต้ น โดยหากจานวนเงินค่า ส่ว นต่า งสุท ธิ มีค่า เป็ นลบ
หมายความว่า ผู้ถือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับแลกเปลี่ยนพันธบัตรจะต้ องชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวให้ แก่ผ้ อู อกพันธบัตร
ในทางกลับกันหากจานวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ มีคา่ เป็ นบวก หมายความว่า ผู้ออกพันธบัตรจะต้ องชาระเงินค่าส่วนต่างสุทธิดงั กล่าว
ให้ แก่ผ้ ถู ือพันธบัตรที่ได้ รับการตอบรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทังนี
้ ้ ตามวิธีการคานวณ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือ
ชี ้ชวน
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เอกสารแนบท้ าย 7
ข้ อหารือกรมสรรพากร ว่ าด้ วยแนวทางการดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายสาหรับธุรกรรม Bond Switching
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ผู้ออกพันธบัตร
ราชอาณาจักรไทย
(โดยกระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักรไทย)
สานักงานบริหารหนี ้สาธารณะ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

ผู้จัดจาหน่ ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500]
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารสาธรธานี 2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ที่ปรึกษากฎหมาย
ทีป่ รึ กษากฎหมายไทยของผู้จดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี ย่ นพันธบัตร
บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 23 อาคารสินธร 3
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
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