
ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เรื่อง  การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  2566  ครั้งที ่ 3 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๕)  และมาตรา  ๓๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  2494  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  2535  และ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  2543  โดยความเห็นชอบของ  คณะรัฐมนตรี  ผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย  จึงขอประกาศให้ทราบว่า 

ข้อ ๑ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะกู้ยืมเงินโดยวิธีออกจ าหน่ายพันธบัตร 
ข้อ ๒ พันธบัตรนี้มีชื่อเรียกว่า  “พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  2566  ครั้งที่  3” 
ข้อ ๓ พันธบัตรนี้  กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย 
ข้อ 4 ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตร  

และจัดการอื่น ๆ  ที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
ข้อ 5 การก าหนดค่าธรรมเนยีมการเปน็นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด   
ข้อ 6 บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย)  จ ากัด  เป็นผู้รับฝากพันธบัตร 

ประเภทไร้ใบตราสาร 
ข้อ 7 การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมายให้  ธนาคารออมสิน  เป็นตัวแทนจ าหน่าย 

มีหน้าที่จัดจ าหน่ายพันธบัตรตามสัญญาซื้อขายพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  2566   
ครั้งที่  3  และจัดการอื่น ๆ  ที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ 

ข้อ 8 พันธบัตรนี้เป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ข้อ 9 พันธบัตรนี้มีมูลค่าที่ออกเป็นจ านวนรวม  5,600,000,000.-  บาท  (ห้าพันหกร้อย

ล้านบาทถ้วน)  แบ่งออกเป็นจ านวน  5,600,000  หน่วย  (ห้าล้านหกแสนหน่วย)  โดยมีมูลค่า 
หน่วยละ  1,000.-  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)   

ข้อ 10 พันธบัตรนี้มีอายุ  5  ปี  นับแต่วันที่ออกพันธบัตร 
ข้อ 11 วันออกพันธบัตรคือวันที่  23  กุมภาพันธ์  2566 
ข้อ 12 พันธบัตรนี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ  2.2598  ต่อปี  ค านวณจากมูลค่าของพันธบัตร  

โดยเริ่มจากวันออกพันธบัตรถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตร  การค านวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปี  
มี  365  วัน  และนับวันตามจ านวนวันที่เกิดขึ้นจริง  เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง 

ข้อ 13 พันธบัตรนี้มีก าหนดการจ่ายดอกเบี้ย  ดังนี้ 
  13.1 ดอกเบี้ยงวดแรกจ่ายในวันที่  23  สิงหาคม  2566 
  13.2 ดอกเบี้ยงวดต่อไปจ่ายทุก ๆ  6  เดือน  ในวันที่  23  กุมภาพันธ์  และ   

วันที่  23  สิงหาคม  ของทุกปี  ตลอดอายุของพันธบัตร 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖



  13.3 ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจ่าย  ณ  วันไถ่ถอนพันธบัตร 
  13.4 ถ้าวันครบก าหนดจ่ายดอกเบี้ยดังที่ระบุในข้อ  13.1  และ  13.2  ตรงกับ

วันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ให้เลื่อนไปจ่ายในวันเปิดท าการถัดไป  โดยไม่นับวันหยุด
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้าร่วมเพ่ือค านวณดอกเบี้ยในงวดที่ถึงก าหนดจ่ายดอกเบี้ย   
ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้ค านวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรที่เลื่อนออกไป   

ข้อ 14 ธนาคารแห่งประเทศไทย  จะจ่ายดอกเบี้ยของพันธบัตรในแต่ละงวดให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์   
ผู้รับหลักประกันตามที่ตกลงกัน  หรือผู้รับตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  ในการจ่ายดอกเบี้ย
แบบมีใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแหง่ประเทศไทย  ส าหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร
จะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย)  จ ากัด  ซึ่งเป็นรายชื่อ   
ณ  สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศก าหนด 

ข้อ 15 วันไถ่ถอนพันธบัตรคือวันที่  23  กุมภาพันธ์  2571  เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียว 
เต็มตามจ านวนที่ออก  และจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนก าหนด  หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดตามประกาศ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ให้เลื่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรเป็นวันท าการถัดไป  โดยการจ่ายคืนเงินต้น
พันธบัตรจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์  ผู้รับหลักประกันตามที่ตกลงกัน  หรือผู้รับตามที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก าหนด  ในการจ่ายคืนเงินต้นแบบมีใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อทางทะเบียน  
ของธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยไม่ต้องน าใบตราสารมาเวนคืน  ทั้ งนี้  เมื่อมีการจ่ายคืนเงินต้นแล้ว   
ให้ใบตราสารสิ้นผลผูกพันตั้งแต่วันที่มีการใช้เงินเว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือมีข้อสงสัย  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
อาจขอเวนคืนใบตราสารเพ่ือตรวจสอบก็ได้  อาทิ  การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน  ส าหรับพันธบัตร  
แบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย)  จ ากัด   
ซึ่งเป็นรายชื่อ  ณ  สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

ข้อ 16 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะน าฝากพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารเข้าบัญชีผู้ถือกรรมสิทธิ์
พันธบัตรที่บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย)  จ ากัด 

ข้อ 17 กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรนี้  ให้ถือตามการจดทะเบียนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือ
ตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไดร้ับแจ้งจากบริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์  (ประเทศไทย)  จ ากดั  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 18 กรณีที่มีการออกใบพันธบัตร  มิให้ถือว่าฉบับใดสมบูรณ์  เว้นแต่พนักงานธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ซึ่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ได้ลงลายมือชื่อก ากับในพันธบัตรฉบับนั้นแล้ว 

ข้อ 19 การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน  กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย  ส าหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖



ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย)  จ ากัด  ทั้งนี้   
ไม่สามารถกระท าได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ประกาศก าหนด   

ข้อ 20 พันธบัตรนี้จ าหน่ายแก่บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  และกองทุนต่างชาติ 
โดยไม่จ ากัดประเภทบุคคลและสัญชาติ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕66 
นิรฒุ  มณีพันธ ์

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๖


