-2ขอ 2 พันธบัตรรัฐบาลรุนที่กระทรวงการคลังกําหนดเพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกับ Source Bond
(Destination Bond) มีรายละเอียด ดังนี้
รุนพันธบัตร
LB22DA
LB23DA
LB28DA
LB316A
LB326A
LB386A

อายุคงเหลือ
(ป)
3.47
4.47
9.48
11.99
13.00
18.98

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
2.000
2.400
2.875
3.650
3.775
3.300

ยอดคงคาง
(ลานบาท)
206,292
169,792
146,300
191,905
244,546
95,600

วันครบกําหนดไถถอน
17 ธันวาคม 2565
17 ธันวาคม 2566
17 ธันวาคม 2571
20 มิถุนายน 2574
25 มิถุนายน 2575
17 มิถุนายน 2581

หมายเหตุ: 1. อายุคงเหลือนับตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปนวันสงมอบพันธบัตร
2. ยอดคงคาง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ขอ 3 ผู ถื อ Source Bond ตามข อ 1 ที่ มี ค วามประสงค จ ะนํ า พั น ธบั ต รรั ฐ บาลรุ น ดั ง กล า ว
มาแลกเปลี่ ย นเป น Destination Bond ตามข อ 2 จะต อ งแจ งความประสงค ม ายั ง ผู จั ด จํ า หน า ยและจั ด การ
การแลกเปลี่ยนพันธบัตรทั้ง 3 แหง ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
และธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ตั้งแตเวลา 17.30 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2562
ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยกระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ขอ 4 การดําเนินธุรกรรม Bond Switching ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 จะดําเนินการ
ผานผูจัดจําหนายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยการนํา Source Bond จํานวน 1 รุน แลกเปลี่ยนกับ
Destination Bond หลายรุ น (One-to-Multiple) ซึ่ง อัต ราสว นการแลกเปลี่ ย นพัน ธบั ตร (Exchange Ratio)
จะเปนอัตราการแลกเปลี่ยนระหวาง Source Bond 1 หนวยตอ Destination Bond 1 หนวย โดยอาจมีเงินคา
ส ว นต า งสุ ท ธิ ร ะหว า งราคา Source Bond และ Destination Bond ที่ ผู ถื อ พั น ธบั ต รต อ งชํ า ระให กั บ ผู อ อก
พันธบัตรหรือไดรับจากผูออกพันธบัตร
ทั้ ง นี้ ผู ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรร Destination Bond ตามข อ 2 จะต อ งดํ า เนิ น การส ง มอบ
Source Bond และชํ าระเงิ นคาสวนตางสุทธิ (ถามี) ใหแกกระทรวงการคลังในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตาม
กําหนดเวลาและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด และกระทรวงการคลังจะดําเนินการสงมอบ Destination
Bond และชําระเงินคาสวนตางสุทธิ (ถามี) ใหแกผูที่ไดรับการจัดสรร และยกเลิก Source Bond ที่รับแลกเปลี่ยน
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตอไป
ขอ 5 ในกรณีผูที่ไดรับการจัดสรรสงมอบ Source Bond และชําระเงินคาสวนตางสุทธิไมถูกตอง
ครบถวนภายในวันและเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูถือพันธบัตรผิดนัดชําระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับ
สิทธิการทําธุรกรรมเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลของผูถือพันธบัตรรายนั้นเปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ได
/ขอ 6 ...

