
 บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  กระทรวงการคลัง  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5310, 5314 

ที ่ กค 0903/ว 31                                วันที่      22 มกราคม 2564 

เรื่อง  การกู้เงินเพ่ือให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 

เรียน  

  ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับโครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็ว
สูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะท่ี 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) วงเงินรวม 16,350 
ล้านบาท ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม  
โดยการท าสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้ 
 

เง่ือนไข 
รายละเอียดการกู้เงินโดยการท าสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan  

วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อ
เชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) 

วงเงินกู้ 8,100 ล้านบาท 8,250 ล้านบาท 
ก าหนดวงเงินข้ันต่ าที่เข้าประมลู 500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนท่ีเสนอ 
อายุเงินกู ้ 3 ปี 
วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน 28 มกราคม 2564 
วันท่ีสัญญามีผลบังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2564 5 มีนาคม 2564 
วันท่ีครบก าหนด 10 กุมภาพันธ ์2567 5 มีนาคม 2567 
การเสนออัตราดอกเบี้ย  
(ร้อยละต่อปี) 

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6M) ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) 
(ทศนิยมไม่เกิน 5 ต าแหน่ง) โดยปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ย 
BIBOR 6M มีการเปลี่ยนแปลง 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
ณ วันเบิกเงินกู้ ส าหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M  
ณ วันครบก าหนดช าระดอกเบี้ย เพื่อใช้ค านวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป 

ระยะเวลาเบิกเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่          
10 มกราคม 2565 

ตั้ งแต่วันที่  5 มีนาคม 2564 ถึงวันที่   
5 มกราคม 2565 

 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ 
การช าระดอกเบี้ย ช าระดอกเบี้ยทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และ 

10 สิงหาคม ของทุกป ี
ช าระดอกเบี้ยทุกวันที่ 5 มีนาคม และ  
5 กันยายน ของทุกปี 

                          
 

 /เงื่อนไข... 
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