รายการแบบฟอร์มแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มที่ 1
สรุปความต้องการใช้เงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มที่ 1.1 สรุปสถานะความพร้อมและข้อมูลโครงการเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มที่ 1.2 รายละเอียดความต้องการกู้เงินที่ไม่ใช่โครงการลงทุน ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มที่ 2
สรุปความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มที่ 2.1 ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มที่ 2.2 ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ตา่ งประเทศ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มที่ 3

ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศและต่างประเทศ 5 ปีขา้ งหน้า (ปีงบประมาณ 2563-2567)

แบบฟอร์มที่ 4
แบบฟอร์มที่ 4.1
แบบฟอร์มที่ 4.2
แบบฟอร์มที่ 4.3
แบบฟอร์มที่ 4.4
แบบฟอร์มที่ 4.5
แบบฟอร์มที่ 4.6

สรุปสถานะทางการเงินและภาระหนี้
งบดุล (ปีงบประมาณ 2560-2567)
งบกาไรขาดทุน (ปีงบประมาณ 2560-2567)
งบกระแสเงินสด (ปีงบประมาณ 2560-2567)
ภาระหนี้ของหน่วยงานโดยละเอียด
อัตราส่วนทางการเงิน
เงินกองทุน

หมายเหตุ 1. การคานวณอัตราแลกเปลีย่ นในแบบฟอร์มต่างๆ ให้ใช้อัตราแลกเปลีย่ นดังนี้
ประเทศ
สกุลเงิน
อัตราแลกเปลีย่ น
สหรัฐอเมริกา
USD
34
สหราชอาณาจักร
GBP
44
ยูโร
EUR
38
ญี่ปนุ่ (ต่อ 100 เยน)
JPY
30
2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทเี่ ว็บไซด์ http://www.pdmo.go.th ในหัวข้อแบบฟอร์มดาวน์โหลด
3. นิยามศัพท์
1) เงินกูเ้ พือ่ ลงทุน หมายถึง เงินกูจ้ ากแหล่งเงินกูใ้ นประเทศเพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุน ทัง้ ทีเ่ ป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็นเงินตรา
ต่างประเทศและเงินตราในประเทศ
2) เงินกูท้ ไี่ ม่ใช่โครงการลงทุน หมายถึง เงินกูเ้ พือ่ ใช้จ่ายในการดาเนินงานปกติทวั่ ไปของรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่โครงการลงทุน หรือใช้ปรับ
สภาพคล่องในการดาเนินงาน ทัง้ นี้ จะใช้เงินกูร้ ะยะสัน้ หรือระยะยาวขึน้ อยูก่ ับฐานะการเงินของหน่วยงาน
3) Prepayment หมายถึง การชาระหนีก้ ่อนครบกาหนด
4) Roll–over หมายถึง การขยายระยะเวลาเงินกูอ้ อกไปอีกหลังจากทีเ่ งินกูน้ นั้ ได้ครบกาหนดชาระคืนต้นเงิน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เงินกูด้ ังกล่าว
มีระยะเงินกูส้ อดคล้องกับระยะคืนทุนสาหรับโครงการลงทุนหนึง่ ๆ เว้นแต่ฐานะการเงินจะปรับตัวดีขนึ้
5) Refinance หมายถึง การกูเ้ งินจากแหล่งใหม่ทมี่ ีเงื่อนไขเงินกูด้ ีกว่าแหล่งเดิมเพือ่ นาไปใช้คืนแหล่งเงินกูเ้ ดิม ซึ่งเป็นการลดต้นทุน
การกูเ้ งิน
6) Swap หมายถึง การแปลงหนี้ ซึ่งสามารถดาเนินการได้ 2 วิธี คือ การแปลงสกุลเงินหนึง่ ไปอีกสกุลหนึง่ (Cross Currency Swap)
เช่น การแปลงหนีจ้ ากสกุลเงิน เยน เป็น บาท และการแปลงอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เช่น การแปลงอัตราดอกเบีย้
แบบคงทีเ่ ป็นอัตราดอกเบีย้ แบบลอยตัว

แบบฟอร์มที่ 1 สรุปควำมต้องกำรใช้เงินกู้ในประเทศและต่ำงประเทศ ปีงบประมำณ 2562
หน่วยงำน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
โครงกำร

1/

โครงกำร
ใหม่

ต่อเนื่อง

สถำนะกำรอนุมัติโครงกำร2/
(โปรดระบุวันที)่

กระทรวง
ต้นสังกัด

รวม
1/

หมายเหตุ กาเครื่องหมาย
2/
ระบุวันเดือนปีที่อนุมตั ิ พร้อมกับแนบสาเนาหนังสือแสดงมติอนุมตั ิ

สศช.

ครม.

เงินกู้ต่ำงประเทศ
ล้ำนเหรียญสหรัฐ
(หรือสกุลที่กู้)

ล้ำนบำท

เงินกู้ในประเทศ
(ล้ำนบำท)

ลงทุน
ในโครงกำร

เงินกู้ต่อจำกกระทรวงกำรคลัง

ดำเนินงำนทั่วไป ในประเทศ
และอื่นๆ

(ล้ำนบำท)

ต่ำงประเทศ
(ล้ำนเหรียญสหรัฐ
หรือสกุลที่กู้)

แบบฟอร์มที่ 1.1 สรุปสถานะความพร้อมและข้อมูลโครงการเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
หน่วย : ล้านบาท
โครงการ/Project
การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562
ไทย ………………………………………………..
1. วงเงินดาเนินงาน
…………………..
Eng …………………………………………………
1.1 เงินงบประมาณ
…………………..
1.2. เงินรายได้
…………………..
1.3. เงินกู้ทจี่ ะลงนามใหม่
…………………..
ในปีงบประมาณ 2562
1.3.1 เงินกู้ในประเทศเพือ่ ลงทุน
…………………..
1.3.2 เงินกู้ต่างประเทศเพือ่ ลงทุน
…………………
(ระบุแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ)
(…………... MUSD)
1.3.3 เงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
…………………..
- เงินกู้ในประเทศ
…………………..
- เงินกู้ต่างประเทศ
…………………..
(ระบุแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ)
(…………... MUSD)
1.4 เงินจากแหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………..
2. การขอคาประกัน (ในส่วนของเงินกู้ทจี่ ะลงนามใหม่)**
คาประกัน
ไม่คาประกัน
3. รูปแบบการกู้เงิน (ในส่วนของเงินกู้ทจี่ ะลงนามใหม่)

วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ
สถานะโครงการ*
1. วัตถุประสงค์
1. ได้รับความเห็นชอบจาก
…………………………………………………………………………….…..…….
1.1 คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
…………………………………………………………………………….…..……. เมื่อวันที่
…………………………………………..
2. การดาเนินงาน ประกอบด้วย
สาระสาคัญของมติ
……………………….……………….….
…………………………………………………………………..………..……….1.2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
…………………………………………………………………….…………..……. เมื่อวันที่
…………………………………………..
3. สัดส่วนการลงทุน
สาระสาคัญของมติ
……………………….……………….….
3.1 ใช้วสั ดุอุปกรณ์ในประเทศ (Local Content)
1.3 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วงเงิน
……………..
เมื่อวันที่
…………………………………………..
ร้อยละ
……………..
สาระสาคัญของมติ
……………………….……………….….

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จา่ ยโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี และสัญญาจ้าง (แยกตามลักษณะงาน)
(ตัวอย่าง ค่าจ้างทีป่ รึกษา ค่าก่อสร้าง ฯลฯ)

วงเงินตามมติ ครม.
ลักษณะงาน
วงเงิน FC
1. ……………………….………………........................... ………………….
2. ……………………….………………........................... ………………….
รวม
…………………

………………….. 5. ระยะเวลาดาเนินงาน (ปี)

Term Loan
อื่นๆ (โปรดระบุ)

…………………..
…………………..

ปีงบประมาณ

25…..

(พ.ศ. 25…. - พ.ศ. 25….)
3. ความก้าวหน้าของโครงการ
……………………………….…………………………………….………………
……………………………….…………………………………….………………
……………………………….…………………………………….………………
……………………………….…………………………………….………………

วงเงินตามสัญญาจ้าง
วงเงิน FC
………………….
………………….
…………………

วงเงิน LC
………………….
………………….
…………………

2. วงเงินทีด่ าเนินการแล้ว (หากเป็นโครงการต่อเนือ่ ง)
ปี

ลักษณะงาน

เงินงบประมาณ

3.2 ใช้วสั ดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ (Import Content) 1.4 คณะรัฐมนตรี
25…. 1. ……………………………………………………….………………….
วงเงิน
……………..
เมื่อวันที่
………………………………………….. 25…. 2. ……………………………………………………….………………….
ร้อยละ
……………..
สาระสาคัญของมติ
……………………….……………….….
รวม
…………………
4. ผลตอบแทนจากการลงทุน
1.5 อื่นๆ (ระบุ)
3. ค่าใช้จา่ ยจากเงินกู้ทจี่ ะลงนามใหม่ในปีงบประมาณ 2562
FIRR =
……………..
EIRR =
……………..
2. ปีทเี่ คยได้รับการบรรจุในแผนบริหารหนีสาธารณะ
3.1 เงินกู้ในประเทศเพื่อลงทุน

พันธบัตร

วงเงิน LC
………………….
………………….
…………………

ลักษณะงาน

เงินกู้
(ลงนาม)
(เบิกจ่าย)
…………………. ………………….
…………………. ………………….
………………… …………………

เงินรายได้
………………….
………………….
…………………

เงินกู้เพื่อลงทุน เงินกู้ตอ่ จาก กค.

1. ……………………….………………………………….
………………….
2. ……………………….………………………………….
………………….
รวม
……………….
……………….
3.2 เงินกู้ตา่ งประเทศเพื่อลงทุน
ลักษณะงาน
เงินกู้เพื่อลงทุน เงินกู้ตอ่ จาก กค.
1. ……………………….……………………………………. …………………….
2. ……………………….……………………………………. …………………….
รวม
…………………… ……………………

โปรดกรอกข้อมูลแผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้รายเดือน
ในแบบฟอร์ม 1.1 (ต่อ)
หมายเหตุ * โปรดแนบมติการพิจารณาของ สศช. ครม. และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องด้วย
** เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังคาประกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาการคาประกันเป็นรายกรณีอีกครัง

ผู้จดั ทาข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

อื่นๆ
(ระบุแหล่งเงิน)
………………….
………………….
…………………

แบบฟอร์มที่ 1.1 (ต่อ)
แผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการลงทุน
โครงการ …………………………………………
หน่วย : ล้านบาท
ลักษณะงาน
1.

ประเภทเงินกู้

วงเงินกู้ปีฯ 62

แผน
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย

ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

เงินกู้ในประเทศเพื่อลงทุน
ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62

วงเงินกู้ปีฯ 62

แผน
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย

ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

เงินกู้เพื่อลงทุน
เงินกู้ต่อในประเทศ

2.

เงินกู้เพื่อลงทุน
เงินกู้ต่อในประเทศ
ลักษณะงาน

1.

ประเภทเงินกู้
เงินกู้ต่างประเทศ
เงินกู้ต่อต่างประเทศ

2.

เงินกู้ต่างประเทศ
เงินกู้ต่อต่างประเทศ

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

รวม

หมายเหตุ

เงินกู้ต่างประเทศ
ก.พ. 62 มี.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

รวม

หมายเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1.2 รายละเอียดความต้องการกู้เงินที่ไม่ใช่โครงการลงทุน ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
หน่วย : ล้านบาท
วัตถุประสงค์

วงเงิน

การขอค้าประกัน*

เดือนทีค่ าดว่าจะ
ลงนามสัญญาเงินกู้

ค้าประกัน
ไม่ค้าประกัน

โปรดกรอกข้อมูลแผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้รายเดือน
ทุกรายการในแบบฟอร์ม 1.2 (ต่อ)

สถานะแผนการกู้เงิน**

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
อนุมัติเมื่อวันที่ ……………………………………….
สาระส้าคัญของมติ ……………………………………….
2. กระทรวงต้นสังกัด
อนุมัติเมื่อวันที่ ……………………………………….
สาระส้าคัญของมติ ……………………………………….
3. คณะรัฐมนตรี
อนุมัติเมื่อวันที่ ……………………………………….
สาระส้าคัญของมติ ……………………………………….
4. อื่นๆ (ระบุ)

หมายเหตุ * เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังค้าประกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาการค้าประกันเป็นรายกรณีอีกครัง
** โปรดแนบมติการพิจารณาของ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
*** โปรดระบุรายละเอียดงาน/กิจกรรมในช่องหมายเหตุ

ผู้จัดท้าข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

แบบฟอร์มที่ 1.2 (ต่อ)
แผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ทไี่ ม่ใช่โครงการลงทุน
รายการ
1. ………………………………………………………................
2. ………………………………………………………................
3. ………………………………………………………................
4. ………………………………………………………................

วงเงินกู้ปฯี 62

แผน
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย

ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.พ. 62

มี.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

รวม

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

แบบฟอร์มที่ 2 : สรุปความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง ………………………………………… (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 61)
พันธบัตร (รุน่ )/
เงินกู้ (เลขที่สัญญา)

รวม

การบริหารหนี้ในประเทศ
(ล้านบาท)
Prepayment

Roll-over

Refinance

การบริหารหนี้ต่างประเทศ
(ล้านเหรียญสหรัฐ หรือสกุลเงินที่บริหาร)
Swap

อื่น ๆ

Prepayment

Roll-over

Refinance

Swap

อื่น ๆ

แบบฟอร์มที่ 2.1 ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง ………………………………………… (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561)
หน่วย : ล้านบาท
พันธบัตร (รุน่ )/
เงินกู้ (เลขที่สัญญา)

วงเงินกู้ตาม
สัญญา

อายุเงินกู้
(ปี)

อัตรา
ดอกเบีย้

วันที่กู้

วันครบ
กาหนดชาระ

วงเงินกู้
คงเหลือ

อายุหนี้
คงเหลือ (ปี)

วงเงินที่ครบ
กาหนดชาระ ปีฯ 62

วงเงินที่จะบริหารหนี้
ปีฯ 62

วิธีการ
บริหารหนี้

การขอค้าประกัน*

หมายเหตุ
- หากเป็นการ Roll-over
โปรดระบุวตั ถุประสงค์เดิมของ
การกู้เงิน จานวนครั้ง และอายุ
เงินกู้สะสม

รวม
หมายเหตุ : * เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังค้าประกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาการค้าประกันเป็นรายกรณีอีกครั้ง

ผู้จดั ทาข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

แบบฟอร์มที่ 2.2 ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ตา่ งประเทศ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง ………………………………………… (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 61)
หน่วย : ล้านบาท/ล้านสกุลที่กู้
พันธบัตร (รุน่ )/
เงินกู้ (เลขที่สัญญา)

วงเงินกู้ตามสัญญา
สกุลเงินบาท สกุลเงินที่กู้

Curr

อายุเงินกู้

อัตรา
ดอกเบีย้

วันที่กู้

วงเงินกู้คงเหลือ
วันครบ
กาหนดชาระ สกุลเงินบาท สกุลเงินที่กู้

อายุหนี้
คงเหลือ

วงเงินที่ครบกาหนดชาระ ปีฯ 62 วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปีฯ 62
สกุลเงินบาท
สกุลเงินที่กู้ สกุลเงินบาท สกุลเงินที่กู้

วิธีการบริหารหนี้

การขอค้าประกัน *

หมายเหตุ
- หากเป็นการ Roll-over
โปรดระบุวตั ถุประสงค์เดิมของ
การกู้เงิน จานวนครั้ง และอายุ
เงินกู้สะสม

รวม
หมายเหตุ : * เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังค้าประกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาการค้าประกันเป็นรายกรณีอีกครัง้
อัตราแลกเปลี่ยน

1
1
1
100
อื่น ๆ

เหรียญสหรัฐ
ปอนด์สเตอร์ลิง
ยูโร
เยน
(โปรดระบุ)

=
=
=
=
=

34
44
38
30
โปรดระบุ

หน่วยงานที่ใช้เงินกู้สกุลที่ สบน. ไม่ได้กาหนดอัตราแลกเปลี่ยน โปรดระบุอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เอง โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท.

ผู้จัดทาข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

แบบฟอร์มที่ 3 : ควำมต้องกำรบริหำรหนี้และกำรบริหำรควำมเสี่ยงหนี้ในประเทศและต่ำงประเทศ 5 ปีข้ำงหน้ำ (ปีงบประมำณ 2563-2567)
หน่วยงำน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………

พันธบัตร (รุ่น) /
เงินกู้ (เลขที่สัญญำ)

กำรบริหำรหนี้และกำรบริหำรควำมเสี่ยงหนี้ในประเทศ
ล้ำนบำท
Prepayment Roll-over Refinance

Swap

อื่น ๆ

กำรบริหำรหนี้และกำรบริหำรควำมเสี่ยงหนี้ต่ำงประเทศ
ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือสกุลที่บริหำร (ล้ำนบำท)
รวมทั้งสิ้น Prepayment Roll-over Refinance

Swap

ประจำปี 2563
1.
2.
โปรดระบุเลขที่สัญญา
3.
ประจำปี 2564

ประจำปี 2565

ประจำปี 2566

ประจำปี 2567

หมายเหตุ : หากเป็นพันธบัตร/เลขที่สญ
ั ญา ที่รัฐบาลรับภาระ กรุณาใส่ * ไว้ที่ท้ายพันธบัตร/เลขที่สญ
ั ญาด้วย

ผู้จดั ทาข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

แบบฟอร์มที่ 4 สรุปสถานะทางการเงินและภาระหนี้
แบบฟอร์มที่ 4.1

งบดุล (ปีงบประมาณ 2560-2567)
(ใช้แบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน)

แบบฟอร์ม 4.2

งบกาไรขาดทุน (ปีงบประมาณ 2560-2567)
(ใช้แบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน)

แบบฟอร์ม 4.3

งบกระแสเงินสด (ปีงบประมาณ 2560-2567)
(ใช้แบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน)

กรุณากรอกข้อมูลงบการเงิน สถานะทางการเงิน และภาระหนี้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกปี
เพราะจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการให้รัฐวิสาหกิจสามารถก่อหนี้ได้

แบบฟอร์มที่ 4.4 ภาระหนีข้ องหน่วยงานโดยละเอียด
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
(ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 61)
(1) ยอดหนีค้ งค้าง
ยอดหนีค้ งค้าง

กระทรวงการคลังค้้าประกัน กระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

หนีใ้ นประเทศ
หนีต้ ่างประเทศ (เทียบเท่า)
รวม
(2) รายละเอียดยอดหนีใ้ นประเทศและต่างประเทศ
แหล่งเงินกู้
I. ในประเทศ

II. ต่างประเทศ

รวมทัง้ สิน้ (I.+II.)
หมายเหตุ : * โปรดกาเครือ่ งหมาย ✓

วงเงินกู้

หน่วย : ล้านบาท
อายุหนีค้ งเหลือ
การค้้าประกัน*
อายุเงินกู้ อัตราดอกเบีย้
(ณ 28 ก.พ. 62) ค้้าประกัน ไม่ค้าประกัน

(3) ประมาณการภาระหนี้
1) ภาระหนีท้ งั้ หมด
หนีใ้ นประเทศ : ล้านบาท
หนีต้ ่างประเทศ : ล้านเหรียญสหรัฐ
ปีงบประมาณ
รายการ
1. ยอดหนีค้ งค้าง
1.1 หนีใ้ นประเทศ
1.2 หนีต้ ่างประเทศ

ปีฯ 2560

ปีฯ 2561

ปีฯ 2562

ปีฯ 2563

ปีฯ 2564

ปีฯ 2565

ปีฯ 2566 ปีฯ 2567

ปีฯ 2564

หนีใ้ นประเทศ : ล้านบาท
หนีต้ ่างประเทศ : ล้านเหรียญสหรัฐ
ปีฯ 2565 ปีฯ 2566 ปีฯ 2567

2. การเบิกจ่าย (Inflow)
2.1 หนีใ้ นประเทศ
2.2 หนีต้ ่างประเทศ
3. การช้าระคืน (Outflow)
3.1 หนีใ้ นประเทศ
- เงินต้น
- ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม
3.2 หนีต้ ่างประเทศ
- เงินต้น
- ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม
4. กระแสเงินไหลเข้าสุทธิ
(Netflow) (2-3)
4.1 หนีใ้ นประเทศ (2.1-3.1)
4.2 หนีต้ ่างประเทศ (2.2-3.2)
2) ภาระหนีท้ รี่ ัฐบาลรับภาระ

ภาระหนีท้ รี่ ัฐบาลรับภาระ
ปีฯ 2560
ในประเทศ
- เงินต้น*
- ดอกเบีย้
- ค่าธรรมเนียมและอืน่ ๆ
ต่างประเทศ
- เงินต้น*
- ดอกเบีย้
- ค่าธรรมเนียมและอืน่ ๆ
หมายเหตุ : * โปรดระบุวตั ถุประสงค์ของการก่อหนี้

ปีฯ 2561

ปีฯ 2562

ปีฯ 2563

ผูจ้ ัดทาข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

แบบฟอร์มที่ 4.5 อัตราส่วนทางการเงิน
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
ปีงบประมาณ
อัตราส่วนทางการเงิน
1. Debt Service Coverage Ratio : (EBITDA/ภาระหนี)้ *
- กาไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสือ่ มราคา
- ภาระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ยที่ครบกาหนดชาระ)
2. อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน : (หนีส้ ินรวม/ส่วนของผูถ้ ือหุ้น)
- หนีส้ ินรวม
- ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
3. อัตราส่วนหนีส้ ินต่อสินทรัพย์รวม : (หนีส้ ินรวม/สินทรัพย์รวม)
- หนีส้ ินรวม
- สินทรัพย์รวม
4. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน : (ทรัพย์สินหมุนเวียน/หนีส้ ินหมุนเวียน)
- ทรัพย์สินหมุนเวียน
- หนีส้ ินหมุนเวียน
5. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร : (กาไรสุทธิ/สินทรัพย์ถาวร)
- กาไรสุทธิ
- สินทรัพย์ถาวร
6. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : (กาไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม)
- กาไรสุทธิ
- สินทรัพย์รวม
7. อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย : (กาไรสุทธิ/ยอดขาย)
- กาไรสุทธิ
- ยอดขาย
8. อัตราส่วนอืน่ ๆ (ที่เกีย่ วข้อง)

ปีฯ 2560

ปีฯ 2561

ปีฯ 2562

ปีฯ 2563

ปีฯ 2564

ปีฯ 2565

หมายเหตุ : * หากมีปที ี่ Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ต่า 1.5 เท่า ให้ชแี้ จงเหตุผลที่ DSCR ต่ากว่า 1.5 เท่า แนวทางแก้ไขและความคืบหน้า
เหตุผลที่ DSCR ต่่ากว่า 1.5 เท่า

แนวทางแก้ไข

ความคืบหน้า

กรุณากรอกข้อมูลเรื่อง DSCR อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยมีแนวทางแก้ไขที่สามารถดาเนินการได้จริงและเห็นผล
พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าตามแนวทางแก้ไข เพราะจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่ออนุมัติให้รัฐวิสาหกิจสามารถก่อหนี้ได้

ผูจ้ ัดทาข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ปีฯ 2566

ปีฯ 2567

แบบฟอร์มที่ 4.6 เงินกองทุน
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
(ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 61)
(กรอกเฉพาะสถาบันการเงินภาครัฐ /บริษทั จากัด/บริษทั มหาชนจากัดที่ประสงค์ให้กระทรวงการคลังคาประกันและกูเ้ งินต่อจากกระทรวงการคลัง )

(1) สถาบันการเงินภาครัฐ
หน่วย : ล้านบาท

นิยามเงินกองทุน*

จานวนเงิน

1. ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว
2. ส่วนลามูลค่าหุน้
3. ทุนสารอง
4. เงินทีไ่ ด้รับจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิเพือ่ ซือหุน้
5. เงินสารองทีไ่ ด้จากกาไรสุทธิ
6. กาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแล้ว
7. เงินสารองจากการตีราคาสินทรัพย์
8. เงินทีไ่ ด้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีระยะยาวเกินห้าปี
ทีม่ ีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนีสามัญ
รวมเงินกองทุน
(2) บริษัทจากัด/บริษัทมหาชนจากัด
หน่วย : ล้านบาท

นิยามเงินกองทุน*

จานวนเงิน

1. ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว
2. ส่วนลามูลค่าหุน้
3. ทุนสารอง
4. เงินทีไ่ ด้รับจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิเพือ่ ซือหุน้
5. เงินสารองทีไ่ ด้จากกาไรสุทธิ
6. กาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแล้ว
7. เงินสารองจากการตีราคาสินทรัพย์
รวมเงินกองทุน
* นิยามเงินกองทุนภายใต้ประกาศคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนีสาธารณะ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และกรอบวงเงิน
การคาประกันและการให้กตู้ ่อแก่รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ

ผู้จดั ทาข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

