
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เร่ือง การออกพันธบตัรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๑๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๗) แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และมาตรา ๔๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จึงขอประกาศใหทราบวา 

 
ขอ ๑  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะทําการกูเงินเพื่อการลงทุนโดย

วิธีการออกพันธบัตร 
 
ขอ ๒  พันธบัตรนี้มีช่ือเรียกวา “พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๑” 
 
ขอ ๓  พันธบัตรนี้กระทรวงการคลังไมค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย 
 
ขอ ๔  พันธบัตรนี้เปนพันธบัตรชนิดระบุช่ือผูถือ 
 
ขอ ๕  พันธบัตรนี้มีมูลคาที่ออกรวม ๑,๘๐๐ ลานบาท (หนึ่งพันแปดรอยลาน

บาทถวน) แบงออกเปนจํานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ หนวย (หนึ่งลานแปดแสนหนวย) โดยมีมูลคา
หนวยละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

 
ขอ ๖  พันธบัตรนี้มีกําหนดไถถอนพันธบัตรเมื่อครบ ๑๐ ป นับแตวันออก

พันธบัตรเปนการไถถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออก และไมมีการไถถอนกอนครบกําหนด 
 
ขอ ๗  วันออกพันธบัตรคือ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
 
ขอ ๘  วันไถถอนพันธบัตรคือ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากวันดังกลาวตรง

กับวันหยุดทําการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือวันหยุดทําการของธนาคาร ก็ให
เล่ือนวันไถถอนพันธบัตรเปนวันเปดทําการถัดไป 

 
ขอ ๙  พันธบัตรนี้มีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๔.๙๘๙ ตอป คํานวณจากมูลคา

ของพันธบัตรโดยเริ่มคํานวณจากวันออกพันธบัตรถึงวันกอนวันไถถอนพันธบัตรหนึ่งวัน การ
คํานวณดอกเบี้ยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี ๓๖๕ วัน และนับวันตามจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของ
หนึ่งสตางคใหปดทิ้ง 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๔๔ ง/หนา ๓๐/๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๐  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จะชําระดอกเบี้ยใหแก ผูถือ

กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามกําหนดเวลา ดังนี ้
๑๐.๑ ดอกเบี้ยงวดแรกชําระในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
๑๐.๒ ดอกเบี้ยงวดตอไปชําระทุกๆ ๖ เดือน โดยจะจายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 

และวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุของพันธบัตร 
๑๐.๓ ดอกเบี้ยงวดสุดทายชําระพรอมกับตนเงินของพันธบัตร ณ วันไถถอน

พันธบัตร 
๑๐.๔ ถาวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยดังที่ระบุใน ๑๐.๑ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓ ตรง

กับวันหยุดทําการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย
ก็ใหเล่ือนไปชําระในวันเปดทําการถัดไป 

 
ขอ ๑๑  การโอนกรรมสิทธิ์ หรือการจํานําพันธบัตรนี้ ใหทําโดยวิธีจดทะเบียนที่

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนนายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน
ตามพันธบัตรนี้การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจํานําพันธบัตรจะตองกระทําตามขอกําหนด และหลัก
ปฏิบัติของนายทะเบียน 

 
ขอ ๑๒  กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรนี้ใหถือตามการจดทะเบียนที่นายทะเบียนเปน

สําคัญ 
 
ขอ ๑๓  พันธบัตรนี้มิใหถือวาฉบับใดสมบูรณ เวนแตพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแตงตั้งข้ึน โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาไดลงลายมือช่ือกํากับในพันธบัตรฉบับนั้นแลว 

 
ขอ ๑๔  พันธบัตรนี้ใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันในการประมูลงานกับการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทยได 
 
ขอ ๑๕  พันธบัตรนี้เปนพันธบัตรชนิดจํากัดผูซื้อ เพ่ือจําหนายใหแก กลุมผู

ลงทุนประเภทสถาบันและที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ กจ. ๔๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

 
ขอ ๑๖  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมอบหมายให ธนาคารเอบีเอ็น แอม

โร เอ็น. วี. สาขาประเทศไทย ในฐานะ “ผูจัดการจัดจําหนาย” เปนผูจัดการจัดจําหนายและ
ประกันการจําหนายพันธบัตรนี ้

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๗  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมอบหมายให ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) เปนนายทะเบียนและตัวแทนการจายเงินตลอดจนมีอํานาจจัดการอื่นๆ ที่จําเปน
ในการนี้ 

 
ขอ ๑๘  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะแจงใหผูจองซื้อไปรับใบ

พันธบัตรที่ธนาคารฯ ภายใน ๔๕ วัน นับแตวันออกพันธบัตร 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ไกรสีห กรรณสูต 

ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผูจัดทํา 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ 

 
 


