เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๔๓ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๘) และมาตรา ๔๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอประกาศให้ทราบว่า
ข้อ ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทําการกู้เงินโดยวิธีการออกจําหน่ายพันธบัตร
ข้อ ๒ พันธบัตรนี้มีชื่อว่า “พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖”
ข้อ ๓ พันธบัตรนี้กระทรวงการคลัง ไม่เป็นผู้ค้ําประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
ข้อ ๔ พันธบัตรนี้เป็นพันธบัตร ชนิดชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน
และระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด
ข้อ ๕ พันธบัตรนี้มีมูลค่าที่ออก รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)
แบ่ งออกเป็ นจํ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ หน่ว ย (สองล้ านหน่ วย) มู ลค่ าหน่ว ยละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่ ง พั น บาทถ้ ว น) จํ า หน่ า ยแก่ ผู้ ล งทุ น สถาบั น หรื อ ผู้ ล งทุ น รายใหญ่ ต ามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๖ พันธบัตรนี้มีกําหนดไถ่ถอนคืนเมื่อครบกําหนด ๑๒ (สิบสอง) ปี นับแต่วันออกพันธบัตร
ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด
ข้อ ๗ วันออกจําหน่ายพันธบัตร คือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
ข้อ ๘ วันไถ่ถอนพันธบัตร คือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๗๐ หากวันดังกล่าวตรงกับ
วันหยุดทําการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือวันหยุดทําการของธนาคารให้เลื่อนวันไถ่ถอนพันธบัตร
ออกไปเป็นวันเปิดทําการถัดไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และวันเปิดทําการถัดไปของธนาคาร
ข้อ ๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะชําระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรครั้งเดียว
เมื่อครบกําหนดไถ่ถอน
ข้อ ๑๐ พันธบัตรนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๔๐ (สามจุดสี่ศูนย์) ต่อปี การคํานวณดอกเบี้ย
ใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี ๓๖๕ (สามร้อยหกสิบห้า) วัน ดอกเบี้ยที่ชําระในแต่ละงวดจะคํานวณจากมูลค่า
ของพันธบัตร ตามจํานวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดก่อนหน้า ถึงวันก่อนวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ย
หรือวันครบกําหนดไถ่ถอนหนึ่งวัน เศษของ ๑ (หนึ่ง) สตางค์ให้ปัดทิ้ง
ข้อ ๑๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะชําระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามเงื่อนไข
ดังนี้.๑๑.๑ ชําระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
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๑๑.๒ ชําระดอกเบี้ยทุก ๆ ๖ (หก) เดือน ในวันที่ ๑๗ มีนาคม และ ๑๗ กันยายน
๑๑.๓ ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายชําระพร้อมกับเงินต้นของพันธบัตร ณ วันไถ่ถอน

๑๑.๔ ถ้าวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยดังที่ระบุในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒
ตรงกั บ วั น หยุ ด ทํ า การของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค หรื อ วั น หยุ ด ทํ า การของธนาคารให้ เ ลื่ อ นไปชํ า ระ
ในวันเปิดทําการถัดไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวันเปิดทําการถัดไปของธนาคาร
ข้อ ๑๒ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค มอบหมายให้ ธนาคารกสิ ก รไทย จํ า กั ด (มหาชน)
เป็นผู้จัดการจัดจําหน่าย และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนและตัว แทน
การจ่ายเงินพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ ตลอดจนจัดการอื่น ๆ ที่จําเป็น
เพื่อผลประโยชน์ในการนี้
ข้อ ๑๓ รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดการเปิดให้จองซื้อพันธบัตร ตลอดจน
ขั้นตอนวิธีการจัดสรร และวิธีการชําระเงินคืนแก่ผู้จองซื้อพันธบัตร ในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรร
ให้จองซื้อพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรในการจองซื้อพันธบัตรไม่เต็มตามความประสงค์ จะประกาศ
ในหนังสือชี้ชวนซื้อพันธบัตร
ข้อ ๑๔ การโอนกรรมสิ ท ธิ์ หรื อ การจํ า นํ า พั น ธบั ต ร ให้ ทํ า โดยวิ ธี ไ ปจดทะเบี ย นที่
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรนี้
การโอนกรรมสิทธิ์ หรือการจํานําพันธบัตร หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และพิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินของ ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน)
ข้อ ๑๕ กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรนี้ ให้ถือตามการจดทะเบียนที่นายทะเบียนเป็นสําคัญ
ข้อ ๑๖ พันธบัตรนี้มิให้ถือว่าฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แต่งตั้งขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ลงลายมือชื่อกํากับ
ในพันธบัตรฉบับนี้แล้ว
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่พันธบัตรชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายด้วยประการใด ๆ นายทะเบียน
และตัวแทนการจ่ายเงิน จะออกพันธบัตรให้ใหม่ เมื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรได้ปฏิบัติตามระเบียบของ
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินแล้ว
ข้อ ๑๘ การดําเนินงานตามข้อ ๑๔ และ/หรือข้อ ๑๗ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อการนั้นด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พรทิพย์ เดชภิญญา
รองผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน
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