
ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5320 

ที ่ กค 0903/ว. 58 วันที ่      25 เมษายน 2565 

เรื่อง  การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 

เรียน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 

  ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู ้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กู ้ต่อแก่การรถไฟ  
แห่งประเทศไทย ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 2 สำหรับ
โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต วงเงินไม่เกิน 2,760 ล้านบาท ภายใต้ขอบเขต 
ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ 
Term Loan โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี ้

เงื่อนไข รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan  

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต 
วงเงินกู้ ไม่เกิน 2,760 ล้านบาท 
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล 500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ 

อายุเงินกู้ 4 ปี 

วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน 5 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 11.00 น.  

วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ 6 มิถุนายน 2565 

วันที่ครบกำหนด 6 มิถุนายน 2569 

การเสนออัตราดอกเบี้ย  
(ร้อยละต่อปี) 

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6M) ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยม 
ไม่เกิน 5 ตำแหน่ง) โดยปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M  
มีการเปลี่ยนแปลง 

การกำหนดอัตราดอกเบี้ย 
 
 

อัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M 
ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป 

ระยะเวลาเบิกเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้
สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ 

การชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 6 มิถุนายน และ 6 ธันวาคม ของทุกปี 

การชำระคืนต้นเงินกู้ ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวน เมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถ  
ชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวน หรือบางส่วน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม  
โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ  

ค่าธรรมเนียมเงินกู้ ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ 

รูปแบบสัญญา แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง 
หมายเหตุ: หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกูต้รงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป  

 

/กระทรวง... 

ด่วนที่สุด 





 

 
 

ที่ กค 0903/ว. 58    กระทรวงการคลัง 
    ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400 

 25 เมษายน 2565 

เรื่อง    การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 

เรียน  (ก) 

 ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู ้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กู ้ต่อแก่การรถไฟ  
แห่งประเทศไทย ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้ง ที่ 2 สำหรับ
โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต วงเงินไม่เกิน 2,760 ล้านบาท ภายใต้ขอบเขต 
ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ 
Term Loan โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้ 

เงื่อนไข รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan  

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต 
วงเงินกู้ ไม่เกิน 2,760 ล้านบาท 
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล 500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ 

อายุเงินกู้ 4 ปี 

วันที่ยื่นซองเสนออตัราผลตอบแทน 5 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 11.00 น.  

วันที่สัญญามีผลบังคับใช ้ 6 มิถุนายน 2565 

วันที่ครบกำหนด 6 มิถุนายน 2569 

การเสนออัตราดอกเบี้ย  
(ร้อยละต่อปี) 

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6M) ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยม 
ไม่เกิน 5 ตำแหน่ง) โดยปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M  
มีการเปลี่ยนแปลง 

การกำหนดอัตราดอกเบี้ย 
 
 

อัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M 
ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป 

ระยะเวลาเบิกเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้
สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ 

การชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 6 มิถุนายน และ 6 ธันวาคม ของทุกปี 

การชำระคืนต้นเงินกู้ ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวน เมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถ  
ชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวน หรือบางส่วน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม  
โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ  

ค่าธรรมเนียมเงินกู้ ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ 

รูปแบบสัญญา แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง 
หมายเหตุ: หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกูต้รงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป  

/กระทรวง... 

ด่วนที่สุด 





- 3 - 
 
(ก) 

1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
2) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
3) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด  (มหาชน) 
4) รองกรรมการผูจ้ัดการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
5) กรรมการผู้จัดการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
6) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
7) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กรรัฐ  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
8) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
9) ผู้อ านวยการอาวุโสลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
10) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
11) กรรมการผู้จัดการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
12) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
13) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
14) ผู้จัดการธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรสัต์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน 
15) ผู้จัดการธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
16) ผู้จัดการทั่วไปธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
17) ผู้จัดการธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
18) ประธานธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 
19) รองประธานธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 
20) ผู้จัดการธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร์ปอเรช่ัน 
21) กรรมการผู้จัดการธนาคารดอยซ์แบงก์  
22) กรรมการผู้จัดการธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์  
23) ผู้จัดการธนาคารมิซูโฮ จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
24) รองประธานอาวุโส ผู้จัดการธนาคารแห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน  
25) ผู้จัดการธนาคารอาร์ เอช บี จ ากัด  
26) ผู้จัดการใหญ่ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์  
27) ผู้จัดการทั่วไปธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด 
28) ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
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