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เรื่อง การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน งานวน 2,000 ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเขา 

แห่งประเทศไทย 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร 0205/10379 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2540

1. กระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง ได้อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของ 

ธนาคารเพื่อการส่งออกนำเช้า (ธสน.) วงเงินทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ที่ออกให้แก่ธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย โดยตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อช่วยเหลือการส่งออก วงเงิน 1,000 ล้านบาท มีอ้ดราดอกเบี้ย 

ร้อยละ 4 ต่อปี และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการเปลี่ยนเครื่องจักร วงเงิน 1,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย 

ร้อยละ 2.5 ต่อปี ซึ่งตั๋วสัญญาใช้เงินงานวน 2,000 ล้านบาท จะครบกำหนดในวันที่ 23 มกราคม 2543

2. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเช้าแห่งประเทศไทย แจังให้กระทรวงการคลังทราบ 

ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก  ่ธสน. 
และลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมแก่ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธสน. เป็นผู้ออกให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ซึ่งกระทรวงการคลังได้รับอาวัลไวัแล้ว ดังกล่าวช้างต้น ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มกราคม 2543 ธสน. 

จึงขอให้กระทรวงการคลังรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของ ธสน. ที่ ธปท. ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ดังนี้

2.1 ขยายระยะเวลารับซึ้อตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธสน. เป็นผู้ออกและกระทรวง

การคลังรับอาวัล งานวน 1,000 ล้านบาท ในอัดราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ออกไปอีก 5 ปี นับจากวันที่ 

ในตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อให้ ธสน. ใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยมเงินแก่ธนาคารพาณิชย์ ตามระเบียบ 

ธสน. ว่าด้วยการให้กู้ยมเงินโดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินที่เกิดจากการส่งสินคาออกเป็นประกัน พ.ศ. 2536 

และที่แกํไขเพิ่มเดิม

2.2 ขยายระยะเวลาการรับชื้อตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธสน. เป็นผู้ออกและกระทรวง 

การคลังรับอาวัลงานวน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้ ธสน. นำไปให้กู้ยมแก่ผู้ประกอบกิจการอุดสาหกรรม 

เพื่อการเปลี่ยนเครื่องจักร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- งานวนไม่เกิน 150 ล้านบาท ในอัตราตอกเบี้ยรัอยละ 2.5 ต่อปี ออกไปถึง 

วันที่ 13 มีนาคม 2546 เพื่อการให้กู้ยมเงินของ ธสน. แก่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามสัญญา 

เดิมต่อไปและเพื่อให้กู้ชิมตามสัญญาใหม่

/- งานวน ...
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- ว่านวน’โม่เกิน 850 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ออกไปอีก 5 

ปี นับจากวันที่ในตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อให้ ธสน. นำไปให้กู่ยึมแก่ผู้ประกอบกิจการอุดสาหกรรมที่ 

ต้องการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเดิม ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ปรับปรุงเครื่องจักรเดิม 

หรือซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักร หรือต้องการเงินลงทุนเพื่อการยัายโรงงานไปตั๋งอยู่ 

ในนิคมอุตสาหกรรม หรือต้องการเงินลงทุนเพื่อแก่ไขและรักษาสิ่งแวดล้อม

2. กระทรวงการคล้ง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ ธสน. สามารถต็าเนินการให้ 

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลโดยต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็น 

ประโยชนัต่อเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรขออนุมีตจากคณะรัฐมนตรีให้กระทรวง

การคลังอาวัลดัวสัญญาใช้เงินของ ธสน. ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ขยายให้ ซึ่งการคาประกันเงินกู่ของกระทรวงการคลังจะต้องได้รับอนุมีตจากคณะรัฐมนตรีก่อนตาม

นัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญ้ตก่าหนดย์านาจกระทรวงการคลังในการคำประกัน พ.ศ. 2510 และที่ 
แก่ไขเพิ่มเติม และการคำประกันก็เพื่อให้ตั๋วสัญญาใช้เงินของ ธสน. เป็นหลักทรัพย์ ตามนัยมาตรา 

12(10) แห่งพระราชกฤษฎีกาก่าหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 และที่แก่ไขเพิ่มเดิม 

แต่โตยที่การให้ความอนุเคราะห้ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ ธสน.

ช้างต้น ธนาคารแห่งประเทศไทยมักจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก  ่

ผู้ประกอบกิจการเป็นประว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะอุดสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินที่ปรับปรุง จึงเห็นควรขออนุมีต 

ในหลักการจากคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันไห้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบใน 
การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของ ธสน. ว่านวน 2,000 ล้านบาท ดังกล่าว ในกรณีที่ธนาคาร 

แห่งประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ 

กระทรวงการคลังคำประกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตร  ีเพื่อพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติให้กระทรวงการคลัง อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อการส่งออกและ 

นำเช้าแห่งประเทศไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลารับซอตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธสน. 

เป็นผู้ออกและกระทรวงการคลังรับอาวัล ว่านวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี 

ออกไปอีก 5 ปี นับจากวันที่ 23 มกราคม 2543 เพื่อให้ ธสน. ใช้เป็นหลักประกันไนการกัยึมเงินแก่ 

ธนาคารพาณิชย์ ดามระเบียบ ธสน.ว่าด้วยการให้กู่ยมเงินโดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินที่เกิดจากการส่งสินค้า 

ออกเป็นประกัน พ.ศ. 2536 และที่แก่ไขเพิ่มเดิม

2. อนุมัติให้กระทรวงการคลัง อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อการส่งออกและ

นำเข้าแห่งประเทศไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลารับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินที  ่ ธสน.

เป็นผ้ออกและกระทรวงการคลังรับอาวัลว่านวน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้ ธสน. นำไปให้กัยึมแก่ผ้
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- ร์านวน'โม่เกิน 150 ล้านบาท ในอัดราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี นับจากวัน 

ที่ 23 มกราคม 2543 จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2546 เพื่อการใหักู้ยืมเงินของ ธสน. แก่ผู้ประกอบกิจการ 

อุดสาหกรรมตามสัญญาเดิมต่อไปและเพื่อให้ก่ยึมตามสัญญาใหม่

- ฃ็านวนไม่เกิน 850 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ออกไปอก 5 

ปี นับจากวันที่ 23 มกราคม 2543 เพื่อให้ ธสน. น์าไปให้ภู้ยืมแก่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ 

ต้องการลงทุนชื๋'อเครื่องจักรใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเดิม ซึ้ออุปกรณ์ที่ใซัปรับปรุงเครื่องจักรเดิม 

หรือชึ๋'ออุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักร หรือต้องการเงินลงทุนเพื่อการยายโรงงานไปตั้งอยู่ 

ในนิคมอุดสาหกรรม หรือต้องการเงินลงทุนเพื่อแก่ไขและรักษาสิ่งแวดล้อม

3. อนุมีดในหสักการให้กระทรวงการคสังอาวัลตั้วสัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อการ 

ส่งออกและน์าเซัาที่ออกให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามข้อ 1 และ 2 ในกรณีที่ธนาคาร 

แห่งประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้ความช่วยเหเอทางการเงิน  ภายในระยะเวลา 5 ปี ที่ 

กระทรวงการคดังคาประก่น

ขอแสดงความนับถึอ

(หายเทพุทf นิมมานเหมินทุ)
รัธมนตรีว่าการกระทรวงการคลง

สำนักงานปลดกระทรวงการคลัง 
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ 
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