
แบบฟอร์มที่ 1 สรุปความตอ้งการใชเ้งินกู้ในประเทศและตา่งประเทศ ปงีบประมาณ 2561
แบบฟอร์มที่ 1.1 สรุปสถานะความพร้อมและขอ้มลูโครงการเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปงีบประมาณ 2561
แบบฟอร์มที่ 1.2 รายละเอยีดความต้องการกู้เงินที่ไมใ่ชโ่ครงการลงทนุ ปงีบประมาณ 2561

แบบฟอร์มที่ 2 สรุปความตอ้งการบริหารหน้ีและการบริหารความเสี่ยงหน้ีในประเทศและตา่งประเทศ ปงีบประมาณ 2561
แบบฟอร์มที่ 2.1 ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเส่ียงหนี้ในประเทศ ปงีบประมาณ 2561
แบบฟอร์มที่ 2.2 ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเส่ียงหนี้ต่างประเทศ ปงีบประมาณ 2561

แบบฟอร์มที่ 3 ความตอ้งการบริหารหน้ีและการบริหารความเสี่ยงหน้ีในประเทศและตา่งประเทศ 5  ปขีา้งหน้า (ปงีบประมาณ 2562-2566)

แบบฟอร์มที่ 4 สรุปสถานะทางการเงินและภาระหน้ี
แบบฟอร์มที่ 4.1 งบดุล (ปงีบประมาณ 2559-2566)
แบบฟอร์มที่ 4.2 งบก าไรขาดทนุ (ปงีบประมาณ 2559-2566)
แบบฟอร์มที่ 4.3 งบกระแสเงินสด (ปงีบประมาณ 2559-2566)
แบบฟอร์มที่ 4.4 ภาระหนี้ของหนว่ยงานโดยละเอยีด
แบบฟอร์มที่ 4.5 อตัราส่วนทางการเงิน
แบบฟอร์มที่ 4.6 เงินกองทนุ

หมายเหตุ  1. การค านวณอัตราแลกเปล่ียนในแบบฟอร์มต่างๆ ใหใ้ช้อัตราแลกเปล่ียนดังนี้

ประเทศ สกุลเงิน อัตราแลกเปลีย่น
สหรัฐอเมริกา USD 35
สหราชอาณาจักร GBP 48
ยูโร EUR 39
ญี่ปุน่ (ต่อ 100 เยน) JPY 33

2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทีเ่ว็บไซด์ http://www.pdmo.go.th ในหวัข้อแบบฟอร์มดาวน์โหลด
3. นิยามศัพท์

1) เงินกูเ้พือ่ลงทุน หมายถึง เงินกูจ้ากแหล่งเงินกูใ้นประเทศเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุน ทัง้ทีเ่ป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นเงินตรา
ต่างประเทศและเงินตราในประเทศ

2) เงินกูท้ีไ่ม่ใช่โครงการลงทุน หมายถึง เงินกูเ้พือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงานปกติทัว่ไปของรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่ใช่โครงการลงทุน หรือใช้ปรับ
สภาพคล่องในการด าเนินงาน ทัง้นี ้จะใช้เงินกูร้ะยะส้ันหรือระยะยาวขึน้อยูก่ับฐานะการเงินของหน่วยงาน

3) Prepayment หมายถึง การช าระหนีก้่อนครบก าหนด
4) Roll–over หมายถึง การขยายระยะเวลาเงินกูอ้อกไปอีกหลังจากทีเ่งินกูน้ัน้ได้ครบก าหนดช าระคืนต้นเงิน ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้งินกูดั้งกล่าว

มีระยะเงินกูส้อดคล้องกับระยะคืนทุนส าหรับโครงการลงทุนหนึง่ๆ เว้นแต่ฐานะการเงินจะปรับตัวดีขึน้
5) Refinance หมายถึง การกูเ้งินจากแหล่งใหม่ทีม่ีเง่ือนไขเงินกูดี้กว่าแหล่งเดิมเพือ่น าไปใช้คืนแหล่งเงินกูเ้ดิม ซ่ึงเป็นการลดต้นทุน

การกูเ้งิน
6) Swap หมายถึง การแปลงหนี ้ซ่ึงสามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ การแปลงสกุลเงินหนึง่ไปอีกสกุลหนึง่ (Cross Currency Swap)

เช่น การแปลงหนีจ้ากสกุลเงิน เยน เป็น บาท และการแปลงอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เช่น การแปลงอัตราดอกเบีย้
แบบคงทีเ่ป็นอัตราดอกเบีย้แบบลอยตัว

รายการแบบฟอร์มแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561



กระทรวง ลงทุน ด ำเนินงำนทั่วไป ในประเทศ ต่ำงประเทศ

ต้นสังกัด ในโครงกำร และอ่ืนๆ (ล้ำนบำท)
(ล้ำนเหรียญสหรัฐ

 หรือสกุลทีกู้่)

 

รวม
หมายเหตุ  1/กาเคร่ืองหมาย

              2/ ระบวุันเดือนปทีี่อนุมัติ พร้อมกับแนบส าเนาหนังสือแสดงมติอนุมัติ

เงินกู้ต่อจำกกระทรวงกำรคลัง

หน่วยงำน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
แบบฟอร์มที ่1 สรุปควำมตอ้งกำรใชเ้งินกู้ในประเทศและตำ่งประเทศ ปีงบประมำณ 2561

โครงกำร

โครงกำร1/ สถำนะกำรอนุมัติโครงกำร2/

(โปรดระบวุนัที่) เงินกู้ต่ำงประเทศ

ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
(หรือสกุลทีกู้่)ใหม่ ต่อเน่ือง สศช. ครม. ล้ำนบำท

เงินกู้ในประเทศ
(ล้ำนบำท)



หน่วย : ล้านบาท
โครงการ/Project

ไทย ………………………………………………..1. วงเงินด าเนินงาน ………………….. 1. วตัถุประสงค์ 1. ได้รับความเห็นชอบจาก 1. ค่าใช้จ่ายโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี และสัญญาจ้าง (แยกตามลักษณะงาน)
Eng …………………………………………………1.1 เงินงบประมาณ …………………..     …………………………………………………………………………….…..…….1.1 คณะกรรมการของรฐัวิสาหกิจ    (ตัวอยา่ง ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่ากอ่สร้าง ฯลฯ)

1.2. เงินรายได้ …………………..     …………………………………………………………………………….…..……. เมื่อวนัที่ …………………………………………..
1.3. เงินกูท้ี่จะลงนามใหม่ ………………….. 2. การด าเนินงาน ประกอบด้วย สาระส าคัญของมติ ……………………….……………….…. วงเงนิ FC วงเงนิ LC วงเงนิ FC วงเงนิ LC

ในปีงบประมาณ 2561     …………………………………………………………………..………..……….1.2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 1. ……………………….………………........................... …………………. …………………. …………………. ………………….
   1.3.1 เงินกูใ้นประเทศเพื่อลงทุน …………………..     …………………………………………………………………….…………..……. เมื่อวนัที่ ………………………………………….. 2. ……………………….………………........................... …………………. …………………. …………………. ………………….
   1.3.2 เงินกูต่้างประเทศเพื่อลงทุน ………………… 3. สัดส่วนการลงทุน สาระส าคัญของมติ ……………………….……………….…. รวม ………………… ………………… ………………… …………………

(ระบุแหล่งเงินกูต่้างประเทศ) (…………... MUSD) 3.1 ใช้วสัดุอปุกรณ์ในประเทศ (Local Content) 1.3 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   1.3.3 เงินกูต่้อจากกระทรวงการคลัง ………………….. วงเงิน …………….. เมื่อวนัที่ ………………………………………….. 2. วงเงินที่ด าเนินการแล้ว (หากเป็นโครงการต่อเนื่อง)
      - เงินกูใ้นประเทศ ………………….. ร้อยละ …………….. สาระส าคัญของมติ ……………………….……………….….
      - เงินกูต่้างประเทศ ………………….. (ลงนาม) (เบิกจา่ย)

     (ระบุแหล่งเงินกูต่้างประเทศ) (…………... MUSD) 3.2 ใช้วสัดุอปุกรณ์จากต่างประเทศ (Import Content) 1.4 คณะรฐัมนตรี 25…. 1. ……………………………………………………….…………………. …………………. …………………. …………………. ………………….
1.4 เงินจากแหล่งอืน่ๆ (โปรดระบ)ุ ………………….. วงเงิน …………….. เมื่อวนัที่ ………………………………………….. 25…. 2. ……………………………………………………….…………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

2. การขอค  าประกนั (ในส่วนของเงินกูท้ี่จะลงนามใหม่)** ร้อยละ …………….. สาระส าคัญของมติ ……………………….……………….…. รวม ………………… ………………… ………………… ………………… …………………
 ค  าประกนั 4. ผลตอบแทนจากการลงทุน 1.5  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 ไม่ค  าประกนั FIRR = …………….. 3. ค่าใช้จ่ายจากเงินกูท้ี่จะลงนามใหมใ่นปีงบประมาณ 2561

3. รูปแบบการกูเ้งิน (ในส่วนของเงินกูท้ี่จะลงนามใหม่) EIRR = …………….. 2. ปีท่ีเคยได้รับการบรรจุในแผนบริหารหนี สาธารณะ 3.1 เงนิกู้ในประเทศเพ่ือลงทุน

พันธบัตร ………………….. 5. ระยะเวลาด าเนินงาน (ป)ี ปีงบประมาณ 25….. เงนิกู้เพ่ือลงทุน เงนิกู้ต่อจาก กค.

Term Loan ………………….. 1. ……………………….…………………………………. ………………….
อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ ………………….. 3. ความกา้วหน้าของโครงการ 2. ……………………….…………………………………. ………………….

รวม ………………. ……………….
3.2 เงนิกู้ต่างประเทศเพ่ือลงทุน

เงนิกู้เพ่ือลงทุน เงนิกู้ต่อจาก กค.
1. ……………………….……………………………………. …………………….
2. ……………………….……………………………………. …………………….

รวม …………………… ……………………

หมายเหตุ * โปรดแนบมติการพิจารณาของ สศช. ครม. และหน่วยงานที่เกีย่วข้องด้วย

            ** เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังค  าประกนั ซ่ึงกระทรวงการคลังจะพิจารณาการค  าประกนัเป็นรายกรณีอกีครั ง ผู้จัดท าข้อมูล

ส่วนงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

(พ.ศ. 25…. - พ.ศ. 25….)

หมายเหตุ

อ่ืนๆ 
(ระบุแหล่งเงนิ)

หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
แบบฟอร์มที่ 1.1 สรุปสถานะความพร้อมและข้อมูลโครงการเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561

สถานะโครงการ*

เงนิกู้

วงเงินตามสัญญาจา้งวงเงินตามมติ ครม.
ลักษณะงาน

ปี ลักษณะงาน เงนิงบประมาณ เงนิรายได้

การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ

……………………………….…………………………………….………………
……………………………….…………………………………….………………

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน
……………………………….…………………………………….………………
……………………………….…………………………………….………………

โปรดกรอกข้อมูลแผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้รายเดือน
ในแบบฟอร์ม 1.1 (ต่อ)



หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะงาน ประเภทเงินกู้ วงเงินกู้ปีฯ 61 แผน  ต.ค. 60  พ.ย. 60  ธ.ค. 60  ม.ค. 61  ก.พ. 61  ม.ีค. 61  เม.ย. 61  พ.ค. 61  ม.ิย. 61  ก.ค. 61  ส.ค. 61  ก.ย. 61 รวม หมายเหตุ
 1. แผนลงนาม

แผนเบิกจา่ย
แผนลงนาม
แผนเบิกจา่ย

 2. แผนลงนาม
แผนเบิกจา่ย
แผนลงนาม
แผนเบิกจา่ย

ลักษณะงาน ประเภทเงินกู้ วงเงินกู้ปีฯ 61 แผน  ต.ค. 60  พ.ย. 60  ธ.ค. 60  ม.ค. 61  ก.พ. 61  ม.ีค. 61  เม.ย. 61  พ.ค. 61  ม.ิย. 61  ก.ค. 61  ส.ค. 61  ก.ย. 61 รวม หมายเหตุ
 1. แผนลงนาม

แผนเบิกจา่ย
แผนลงนาม
แผนเบิกจา่ย

 2. แผนลงนาม
แผนเบิกจา่ย
แผนลงนาม
แผนเบิกจา่ย

เงินกู้ต่างประเทศ

เงินกู้ต่อต่างประเทศ

เงินกู้ต่างประเทศ

เงินกู้ต่างประเทศ

เงินกู้ต่อต่างประเทศ

เงินกู้ต่อในประเทศ

เงินกู้เพื่อลงทุน

เงินกู้ต่อในประเทศ

เงินกู้ในประเทศเพ่ือลงทุน

แบบฟอร์มที่ 1.1 (ต่อ)
แผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการลงทุน

โครงการ …………………………………………

เงินกู้เพื่อลงทุน



หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์ วงเงิน การขอค ้าประกัน*
เดอืนทีค่าดว่าจะ

ลงนามสัญญาเงินกู้
หมายเหตุ

ค ้าประกนั 1. คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
ไมค่ ้าประกนั อนุมัติเมื่อวันที่ ……………………………………….

สาระส้าคัญของมติ ……………………………………….
2. กระทรวงตน้สังกัด

อนุมัติเมื่อวันที่ ……………………………………….
สาระส้าคัญของมติ ……………………………………….

3. คณะรัฐมนตรี
อนุมัติเมื่อวันที่ ……………………………………….

สาระส้าคัญของมติ ……………………………………….
4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ

หมายเหตุ *  เปน็เพยีงการแจ้งความประสงค์ขอใหก้ระทรวงการคลังค ้าประกัน ซ่ึงกระทรวงการคลังจะพจิารณาการค ้าประกันเปน็รายกรณีอีกครั ง
             ** โปรดแนบมติการพจิารณาของ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

             *** โปรดระบรุายละเอียดงาน/กิจกรรมในช่องหมายเหตุ ผู้จัดท้าข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

สถานะแผนการกู้เงิน**

แบบฟอร์มที่ 1.2 รายละเอียดความต้องการกู้เงินที่ไม่ใช่โครงการลงทุน ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………

โปรดกรอกข้อมูลแผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้รายเดือน
ทุกรายการในแบบฟอร์ม 1.2 (ต่อ)



หน่วย : ล้านบาท
วงเงนิกู้ปฯี 61 แผน  ต.ค. 60  พ.ย. 60  ธ.ค. 60  ม.ค. 61  ก.พ. 61  ม.ีค. 61  เม.ย. 61  พ.ค. 61  ม.ิย. 61  ก.ค. 61  ส.ค. 61  ก.ย. 61 รวม หมายเหตุ

แผนลงนาม
แผนเบกิจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบกิจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบกิจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบกิจ่าย

 4. ………………………………………………………................

แบบฟอร์มที ่1.2 (ตอ่)
แผนการลงนามสญัญาและแผนการเบิกจา่ยเงินกู้ทีไ่มใ่ชโ่ครงการลงทุน

รายการ

 1. ………………………………………………………................

 2. ………………………………………………………................

 3. ………………………………………………………................



Prepayment Roll-over Refinance Swap อ่ืน ๆ Prepayment Roll-over Refinance Swap อ่ืน ๆ 

 

รวม

พันธบตัร (รุน่)/
เงนิกู้ (เลขที่สัญญา)

การบรหิารหน้ีในประเทศ
(ล้านบาท)

การบรหิารหน้ีต่างประเทศ
(ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืสกุลเงนิที่บรหิาร)

แบบฟอร์มที ่2 : สรุปความตอ้งการบริหารหน้ีและการบริหารความเสี่ยงหน้ีในประเทศและตา่งประเทศ ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง ………………………………………… (ขอ้มลู ณ วันที ่28 ก.พ. 60)



หน่วย : ล้านบาท

- หากเป็นการ Roll-over
โปรดระบุวตัถุประสงค์เดิมของ
การกู้เงิน จ านวนคร้ัง และอายุ
เงินกู้สะสม

รวม

หมายเหตุ : * เป็นเพยีงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังค้ าประกัน ซ่ึงกระทรวงการคลังจะพจิารณาการค้ าประกันเป็นรายกรณีอีกคร้ัง

ผู้จดัท าขอ้มูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

หมายเหตุ

แบบฟอร์มที ่2.1 ความตอ้งการบริหารหน้ีและการบริหารความเสี่ยงหน้ีในประเทศ ปงีบประมาณ 2561
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง ………………………………………… (ขอ้มลู ณ วันที ่28 ก.พ. 2560)

พันธบตัร (รุน่)/
เงนิกู้ (เลขที่สัญญา)

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
ก าหนดช าระ

วิธีการ
บรหิารหน้ี

วงเงนิที่ครบ
ก าหนดช าระ ปฯี 61

วงเงนิที่จะบรหิารหน้ี 
ปฯี 61

การขอค้ าประกัน*
อายุหน้ี

คงเหลือ (ป)ี
วงเงนิกู้ตาม

สัญญา
วงเงนิกู้
คงเหลือ

วันที่กู้
อายุเงนิกู้

(ป)ี



หน่วย : ล้านบาท/ล้านสกลุที่กู้

สกุลเงนิบาท สกุลเงนิที่กู้ Curr สกุลเงนิบาท สกุลเงนิที่กู้ สกุลเงนิบาท สกุลเงนิที่กู้ สกุลเงนิบาท สกุลเงนิที่กู้
- หากเป็นการ Roll-over

โปรดระบุวตัถุประสงค์เดิมของ

การกู้เงิน จ านวนคร้ัง และอายุ

เงินกู้สะสม

รวม
หมายเหตุ : * เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังค้ าประกนั ซ่ึงกระทรวงการคลังจะพิจารณาการค้ าประกนัเป็นรายกรณีอีกคร้ัง

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 35 ผู้จัดท าข้อมูล
1 ปอนด์สเตอร์ลิง = 48 ส่วนงาน
1 ยูโร = 39 โทรศัพท์

100 เยน = 33 โทรสาร
อื่น ๆ (โปรดระบุ) = โปรดระบุ E-mail

แบบฟอรม์ที่ 2.2 ความตอ้งการบรหิารหน้ีและการบรหิารความเสี่ยงหน้ีตา่งประเทศ ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง ………………………………………… (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 60)

พันธบัตร (รุน่)/
เงนิกู้ (เลขที่สัญญา)

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
ก าหนดช าระ

อายหุน้ี
คงเหลือ

วงเงนิกู้คงเหลือวงเงนิกู้ตามสัญญา
หมายเหตุวันที่กู้ การขอค้ าประกัน *อายเุงนิกู้ วิธีการบรหิารหน้ี

วงเงนิที่ครบก าหนดช าระ ปีฯ 61 วงเงนิที่จะบรหิารหน้ี ปีฯ 61

หน่วยงานที่ใช้เงินกู้สกุลที่ สบน. ไม่ได้ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน โปรดระบุอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เอง โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท.



Prepayment Roll-over Refinance Swap อ่ืน ๆ รวมทั้งสิ้น Prepayment Roll-over Refinance Swap อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น

ประจ ำปี 2562
1.
2.        โปรดระบุเลขที่สัญญา
3.
ประจ ำปี 2563

ประจ ำปี 2564

ประจ ำปี 2565

ประจ ำปี 2566

หมายเหตุ : หากเป็นพันธบัตร/เลขที่สัญญา ที่รัฐบาลรับภาระ กรุณาใส่ * ไวท้ี่ท้ายพันธบัตร/เลขที่สัญญาด้วย

ผู้จดัท าขอ้มูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

กำรบริหำรหน้ีและกำรบริหำรควำมเสี่ยงหน้ีในประเทศ 
ล้ำนบำท

กำรบริหำรหน้ีและกำรบริหำรควำมเสี่ยงหน้ีต่ำงประเทศ 
ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือสกุลที่บริหำร (ล้ำนบำท)

แบบฟอร์มที่ 3 : ควำมต้องกำรบริหำรหน้ีและกำรบริหำรควำมเสี่ยงหน้ีในประเทศและต่ำงประเทศ 5  ปีข้ำงหน้ำ (ปีงบประมำณ 2562-2566)
หน่วยงำน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………

พันธบัตร (รุ่น) /
เงินกู้ (เลขที่สัญญำ)



แบบฟอร์มที ่4.1 งบดุล (ปีงบประมาณ 2559-2566)
(ใช้แบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน)

แบบฟอร์ม 4.2 งบก าไรขาดทุน (ปีงบประมาณ 2559-2566)
(ใช้แบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน)

แบบฟอร์ม 4.3 งบกระแสเงินสด (ปีงบประมาณ 2559-2566)
(ใช้แบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน)

แบบฟอร์มที ่4 สรุปสถานะทางการเงินและภาระหน้ี

กรุณากรอกข้อมูลงบการเงิน สถานะทางการเงิน และภาระหนี้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกปี 
เพราะจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการให้รัฐวิสาหกิจสามารถก่อหนี้ได้



(1) ยอดหน้ีคงค้าง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หนีใ้นประเทศ          
หนีต่้างประเทศ (เทียบเท่า)  

รวม

(2) รายละเอียดยอดหน้ีในประเทศและต่างประเทศ
หน่วย : ล้านบาท

อายุหน้ีคงเหลือ
(ณ 28 ก.พ. 60) ค้้าประกัน ไม่ค้้าประกัน

I. ในประเทศ

II. ต่างประเทศ

รวมทัง้สิน้ (I.+II.)
หมายเหตุ : * โปรดกาเคร่ืองหมาย ✓

แบบฟอร์มที ่4.4 ภาระหน้ีของหน่วยงานโดยละเอียด
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………

(ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60)

การค้้าประกัน*

ยอดหน้ีคงค้าง
กระทรวงการคลังไม่ค้้าประกันกระทรวงการคลังค้้าประกัน

แหล่งเงนิกู้ วงเงนิกู้ อัตราดอกเบีย้อายุเงนิกู้



(3) ประมาณการภาระหน้ี
1) ภาระหน้ีทัง้หมด

หนีใ้นประเทศ : ล้านบาท
หนีต่้างประเทศ : ล้านเหรียญสหรัฐ

1.  ยอดหน้ีคงค้าง
     1.1 หนีใ้นประเทศ
     1.2 หนีต่้างประเทศ

2.  การเบิกจ่าย (Inflow)
     2.1 หนีใ้นประเทศ
     2.2 หนีต่้างประเทศ

3.  การช้าระคืน (Outflow)
     3.1 หนีใ้นประเทศ

- เงินต้น
- ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม

     3.2 หนีต่้างประเทศ
- เงินต้น
- ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม

4.  กระแสเงนิไหลเข้าสุทธิ
     (Netflow) (2-3)
     4.1 หนีใ้นประเทศ (2.1-3.1)
     4.2 หนีต่้างประเทศ (2.2-3.2)

2) ภาระหน้ีทีร่ัฐบาลรับภาระ
หนีใ้นประเทศ : ล้านบาท

หนีต่้างประเทศ : ล้านเหรียญสหรัฐ
ภาระหน้ีทีร่ัฐบาลรับภาระ ปีฯ 2559 ปีฯ 2560 ปีฯ 2561 ปีฯ 2562 ปีฯ 2563 ปีฯ 2564 ปีฯ 2565 ปีฯ 2566

ในประเทศ
- เงินต้น*
- ดอกเบีย้
- ค่าธรรมเนียมและอืน่ๆ

ต่างประเทศ
- เงินต้น*
- ดอกเบีย้
- ค่าธรรมเนียมและอืน่ๆ

หมายเหตุ : * โปรดระบุวตัถุประสงค์ของการก่อหนี้

ผู้จัดท าข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ปีฯ 2566ปีฯ 2564ปีฯ 2562 ปีฯ 2563ปีฯ 2560
                                ปีงบประมาณ
    รายการ

ปีฯ 2559 ปีฯ 2561 ปีฯ 2565



                                  ปงีบประมาณ
อัตราส่วนทางการเงิน

1. Debt Service Coverage Ratio : (EBITDA/ภาระหนี)้*
- ก าไรกอ่นหกัดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ีและค่าเส่ือมราคา
- ภาระหนี ้(เงินต้น+ดอกเบี้ยที่ครบก าหนดช าระ)

2. อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ : (หนีสิ้นรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น)
- หนีสิ้นรวม
- ส่วนของผู้ถือหุ้น

3. อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรัพยร์วม : (หนีสิ้นรวม/สินทรัพยร์วม)
- หนีสิ้นรวม
- สินทรัพยร์วม

4. อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน : (ทรัพยสิ์นหมุนเวียน/หนีสิ้นหมุนเวียน)
- ทรัพยสิ์นหมุนเวียน
- หนีสิ้นหมุนเวียน

5. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร : (ก าไรสุทธ/ิสินทรัพยถ์าวร)
- ก าไรสุทธิ
- สินทรัพยถ์าวร

6. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม : (ก าไรสุทธ/ิสินทรัพยร์วม)
- ก าไรสุทธิ
- สินทรัพยร์วม

7. อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย : (ก าไรสุทธ/ิยอดขาย)
- ก าไรสุทธิ
- ยอดขาย

8. อตัราส่วนอืน่ ๆ (ที่เกีย่วข้อง)

หมายเหตุ : * หากมีปทีี่ Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ต่ า 1.5 เทา่ ใหช้ีแ้จงเหตุผลที่ DSCR ต่ ากว่า 1.5 เทา่ แนวทางแกไ้ขและความคืบหนา้

เหตผุลที่ DSCR ต่่ากว่า 1.5 เทา่

ผู้จัดท าข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

แบบฟอร์มที่ 4.5  อัตราส่วนทางการเงิน
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………

แนวทางแก้ไข

ปฯี 2563ปฯี 2559 ปฯี 2560 ปฯี 2561 ปฯี 2562

ความคืบหน้า

ปฯี 2564 ปฯี 2565 ปฯี 2566

กรุณากรอกข้อมูลเรื่อง DSCR อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยมีแนวทางแก้ไขท่ีสามารถด าเนินการได้จริงและเห็นผล 
พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าตามแนวทางแก้ไข เพราะจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่ออนุมัติให้รัฐวิสาหกิจสามารถก่อหนี้ได้



(1) สถาบันการเงินภาครัฐ
หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน
1. ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว
2. ส่วนล  ามูลค่าหุน้
3. ทุนส ารอง
4. เงินทีไ่ด้รับจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิเพือ่ซื อหุน้
5. เงินส ารองทีไ่ด้จากก าไรสุทธิ
6. ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรรแล้ว
7. เงินส ารองจากการตีราคาสินทรัพย์
8. เงินทีไ่ด้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี ระยะยาวเกินหา้ปี

 ทีม่ีสิทธิด้อยกว่าเจา้หนี สามัญ

(2) บริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชนจ ากัด
หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน
1. ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว
2. ส่วนล  ามูลค่าหุน้
3. ทุนส ารอง
4. เงินทีไ่ด้รับจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิเพือ่ซื อหุน้
5. เงินส ารองทีไ่ด้จากก าไรสุทธิ
6. ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรรแล้ว
7. เงินส ารองจากการตีราคาสินทรัพย์

* นิยามเงินกองทุนภายใต้ประกาศคณะกรรมการนโยบายและก ากบัการบริหารหนี สาธารณะ เร่ือง หลักเกณฑ์และกรอบวงเงิน

การค  าประกนัและการให้กูต่้อแกรั่ฐวิสาหกจิหรือสถาบันการเงินภาครัฐ

ผู้จดัท าข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

นิยามเงินกองทุน*

รวมเงินกองทุน

แบบฟอร์มที ่4.6 เงินกองทุน

 (กรอกเฉพาะสถาบนัการเงินภาครัฐ /บริษทัจ ากดั/บริษทัมหาชนจ ากดัที่ประสงค์ใหก้ระทรวงการคลังค  าประกนัและกูเ้งินต่อจากกระทรวงการคลัง )

หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………

นิยามเงินกองทุน*

รวมเงินกองทุน

(ขอ้มลู ณ 28 ก.พ. 60)


