
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. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑๗๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๗) แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต

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

 
ขอ ๑  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดทําการกูเงินเพื่อการลงทุนโดย

วิธีการออกพันธบัตร 
 
ขอ ๒  พันธบัตรนี้มีช่ือเรียกวา “พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑๗” 
 
ขอ ๓  พันธบัตรนี้กระทรวงการคลังไมค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย 
 
ขอ ๔  พันธบัตรนี้เปนพันธบัตรชนิดระบุช่ือผูถือ 
 
ขอ ๕  พันธบัตรนี้มีมูลคาที่ออกรวม ๑,๐๐๐ ลานบาท (หนึ่งพันลานบาทถวน) 

แบงออกเปนจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ หนวย (หนึ่งลานหนวย) โดยมีมูลคาหนวยละ ๑,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งพันบาทถวน) 

 
ขอ ๖  พันธบัตรนี้มีกําหนดไถถอนพันธบัตรเมื่อครบ ๒ ป นับแตวันออก

พันธบัตรเปนการไถถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออก และไมมีการไถถอนกอนครบกําหนด 
 
ขอ ๗  วันออกพันธบัตร คือ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
 
ขอ ๘  วันไถถอนพันธบัตร คือ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ หากวันดังกลาวตรง

กับวันหยุดทําการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือวันหยุดทําการของธนาคาร ก็ให
เล่ือนวันไถถอนพันธบัตรเปนวันเปดทําการถัดไป 

 
ขอ ๙  พันธบัตรนี้มีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๒.๓๘ ตอป คํานวณจากมูลคาของ

พันธบัตรโดยเริ่มคํานวณจากวันออกพันธบัตรถึงวันกอนวันไถถอนพันธบัตรหนึ่งวัน การคํานวณ
ดอกเบี้ยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี ๓๖๕ วัน และนับวันตามจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่ง
สตางคใหปดทิ้ง 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง/หนา ๘๑/๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ 



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 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
๑๐.๒ ดอกเบี้ยงวดตอไปชําระทุก ๆ ๖ เดือน โดยจะจายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน 

และวันที่ ๑๘ ธันวาคม 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

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนนายทะเบียนและตัวแทนการจายเงินตาม
พันธบัตรนี้การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจํานําพันธบัตรจะตองกระทําตามขอกําหนด และหลักปฏิบตัิ
ของนายทะเบียน 

 
ขอ ๑๒  กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรนี้ใหถือตามการจดทะเบียนที่นายทะเบียนเปน

สําคัญ 
 
ขอ ๑๓  พันธบัตรนี้มิใหถือวาฉบับใดสมบูรณ เวนแตพนักงานธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแตงตั้งข้ึน โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาไดลงลายมือช่ือกํากับในพันธบัตรฉบับนั้นแลว 

 
ขอ ๑๔  พันธบัตรนี้ใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันในการประมูลงานกับการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทยได 
 
ขอ ๑๕  พันธบัตรนี้เปนพันธบัตรชนิดจํากัดผูซื้อ เพ่ือจําหนายใหแก ผูลงทุน

ประเภทสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ กจ. ๔/๒๕๕๒ และ กจ. ๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ และที่แกไข
เพ่ิมเติม 

 
ขอ ๑๖  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมอบหมายให ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผูจัดการจัดจําหนาย” เปนผูจัดการจัดจําหนายและประกนัการจาํหนาย
พันธบัตรนี ้

 



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 
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ขอ ๑๗  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมอบหมายให ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) เปนนายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน ตลอดจนมีอํานาจจัดการอื่น ๆ ที่
จําเปนในการนี้ 

 
ขอ ๑๘  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จะแจงใหผูจองซื้อไปรับใบพันธบัตร

ที่ธนาคารฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันออกพันธบัตร 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมบัติ  ศานตจิาร ี

ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 


