
ฉบับท่ี       /2552                                                                                    วันท่ี    ตุลาคม 2552 

 

ผลการบริหารจัดการหน้ีสาธารณะภาครัฐ ประจําเดอืนกันยายน 2552 

และรายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 
  

 นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

ขอสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนสิงหาคม 2552 พรอมท้ังรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือน 

สิงหาคม 2552 ดังนี้  
 

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
 

ตารางที ่1 การปรบัโครงสรางหน้ีในประเทศ

หนวย : ลานบาท

วงเงินครบ แผนการปรับ

กําหนด โครงสรางหนี้

ไถถอน ในประเทศ

1. รัฐบาล 331,582   322,191   78,162     209,161.20

1.1 เงินกูเพือ่ชดเชยการขาดดุล 217,000    217,000    30,000     111,000    

     งบประมาณและการบรหิารหนี้

     - Roll over* 217,000    217,000    8,000       89,000      

     - Refinance/Prepayment/Swap -           -           22,000     22,000      

1.2 เงินกูเพือ่ชดใชความเสียหาย 105,191    105,191    48,162     98,161.20

     ใหกองทนุเพือ่การฟนฟฯู

     FIDF 1 50,000      50,000      -          49,999.20

        - พนัธบตัร 50,000      50,000      -          49,999.20

        - เงินกูระยะส้ัน & Premium -           -          -          -           

        - ตัว๋สัญญาใชเงิน -           -           -          -           

    FIDF 3 55,191      55,191      48,162     48,162      

1.3 พนัธบตัรโครงการชวยเพิม่เงิน

     กองทนุ ชัน้ท่ี 1 และ 2

9,391        -          -          -          

2. รัฐวิสาหกจิ -          62,473     6,300      65,535     

3. รวม (1. + 2.) 331,582   384,664   84,462    274,696   

การปรบัโครงสราง

หนีใ้นประเทศ ก.ย.52
  ต.ค. 51  - 

ก.ย. 52

 

1.  การปรับโครงสรางหน้ีภาครัฐ

เดือนกันยายน 2552       1.1 

•  หนี้ในประเทศ 

                กระทรวงการคลังไดดําเนินการแปลงตั๋วเงิน

คลังเปนพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 8,000 ลานบาท ทําการ 

Prepay ตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงิน 22,000 ลานบาท และ

ดําเนินการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรออมทรัพยท่ีออก

ภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน

และจัดการเงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 

(FIDF 3) ท่ีครบกําหนด วงเงิน 48,162 ลานบาท      

ซึ่งกระทรวงการคลังไดดําเนินการกูเงินระยะยาว 23,162 

ลานบาท และออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสราง

หนี้ จํานวน 25,000 ลานบาท โดยในเดือนกันยายน 

2552 ไดประมูลพันธบัตรดังกลาวไปแลว 8,000      

ลานบาท 

 นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังไดดําเนินการ

ออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือปรับโครงสรางหนี้พันธบัตร

รัฐบาลท่ีครบกําหนดในเดือนมิถุนายน 2552 วงเงิน 

40,000 ลานบาท เพ่ือนําเงินท่ีไดจากการออกพันธบัตร

ไปชําระคืนตนเงินกูระยะสั้นท่ีใชเปน Bridge Financing 

ในการปรับโครงสรางหนี้ 

  รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ 

โดยทําการ Roll Over วงเงินรวม 6,300 ลานบาท โดยการ

รถไฟแหงประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห และ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดทําการ Roll Over หนี้เดิม 

วงเงิน 3,200 ลานบาท 3,000 ลานบาท และ 100  

ลานบาท ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 

 

 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ:     
*
แผนการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศไดนับรวมการ Roll over ต๋ัวเงินคลังท่ีใชเพื่อ

บริหารเงินสดในการรองรับการทําธุรกรรมการใชจายของรัฐบาลในปงบประมาณ 

2552 โดยมียอดวงเงินต๋ัวเงินคลังยกมา ณ ตนปงบประมาณ 2552 จํานวน 

147,000 ลานบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะทําการ Roll over ต๋ัวเงินคลังท่ีครบ

กําหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของต๋ัวเงินคลังในแตละรุน 

  

 
 
 
  

 

 

 
 



 

•  หนี้ตางประเทศ 

        กระทรวงการคลังไดทํา Prepay หนี้

เงินกูจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จํานวน 1,460 

ลานบาท ทําใหลดภาระดอกเบ้ียได 74 ลานบาท 

รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 การปรับโครงสรางหนีต้างประเทศ

ก.ย. 52

วงเงิน ลดยอดหน้ี ลดภาระ

คงคาง ดอกเบีย้

1. รฐับาล 1,460 -         1,460 74

 - Prepayment 1,460 -         1,460 74

 - Refinancing/ -         -         -         -          

    Roll over

 - Baht -         -         -         -          

    Refinance

 - Swap -         -         -         -          

2. รฐัวสิาหกจิ -         -         -        -         

 - Prepayment -         -         -         -          

 - Refinancing/ -         -         -         -          

    Roll over

 - Baht -         -         -         -          

    Refinance

 - Swap -         -         -         -          

รวม (1. +2.) 1,460     -         1,460     74           

ต.ค. 51 - ก.ย. 52การปรับโครงสราง

หน้ีตางประเเทศ

              หนวย : ลานบาท

 

 

1.2 ชวง 12 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ  

2552 

•  หนี้ในประเทศ  

กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับ         

โครงสรางหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 209,161.20  

ลานบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือปรับโครงสราง

หนี้เงินกูเพ่ือชดใชความเสียหายใหกองทุนเพ่ือการฟนฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงินในสวนของ FIDF1 
49,999.20 ลานบาท การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตร

รัฐบาลท่ีครบกําหนด 70,000 ลานบาท แปลงตั๋วเงินคลัง

เปนพันธบัตรรัฐบาล 19,000 ลานบาท ทําการ Prepay  

ตั๋วสัญญาใชเงิน 22,000 ลานบาท และการปรับโครงสราง

หนี้พันธบัตรออมทรัพยท่ีออกภายใตพระราชกําหนดให

อํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพ่ือ

ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ท่ีครบกําหนด 

48,162 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจไดทําการ Roll over 

และ Refinance หนี้เดิมรวม 65,535 ลานบาท 

รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 

  
•  หนี้ตางประเทศ 

           กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับ

โครงสรางหนี้ตางประเทศ โดยเปนการ Prepay วงเงินรวม 

1,460 ลานบาท ทําใหสามารถลดภาระดอกเบ้ียรวม 

74  ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

•  ชวง 12 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2552 

การไฟฟานครหลวงไดมีการกูเงินรวม 2,000 ลานบาท 

แบงเปนการกูเงนิบาทสมทบ 712 ลานบาท และกูเพ่ือทดแทน

เงินกูตางประเทศ 1,288 ลานบาท ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรกูเพ่ือดําเนินกิจการท่ัวไป 3,000 ลานบาท 

และการกูเพ่ือลงทุนในโครงการของการรถไฟแหงประเทศไทย 

4,755 ลานบาท 
 

 

 

   รัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศ วงเงินรวม 11,915   

ลานบาท โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีการกูเงินรวม 2,160 

ลานบาท แบงเปนการกูเงินบาทสมทบ 127 ลานบาท กูเพ่ือ

ทดแทนเงนิกูตางประเทศ 7 ลานบาท กูเพ่ือลงทุน 796  

ลานบาท และกูเพ่ือดําเนินกิจการท่ัวไป 1,230 ลานบาท  

•  เดือนกันยายน 2552 

          กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศเพ่ือชดเชย    

การขาดดุลงบประมาณโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงนิ 

4,031 ลานบาท และไดดําเนินการกูเงินภายใตพระราช

กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือฟนฟูและ

เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพ่ือ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 วงเงินรวม 

30,000 ลานบาท เปนการกูเงินลักษณะ Term Loan อายุ

เงินกู 2 ป โดยในเดือนกันยายน 2552 ไดเบิกเงินกูไปแลว 

จํานวน 15,000 ลานบาท 

 

2. การกูเงินภาครัฐ 

  ภาครัฐไดกูเงินในประเทศรวม 698,771 ลานบาท 

โดยเปนการกูเงินของกระทรวงการคลัง 506,061 ลานบาท

และของรัฐวิสาหกิจ 192,710 ลานบาท รายละเอียดปรากฏ

ตามตารางท่ี 3 
 

 

 

ตารางที่ 3 การกูเงินภาครัฐ

หนวย : ลานบาท

ก.ย. 52 ต.ค. 51-ก.ย. 52

1. ตางประเทศ -              -               

 - รัฐวิสาหกิจ -              -               

2. ในประเทศ 30,945        698,771       

2.1 รัฐบาล 19,031          506,061         

     - ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 4,031            441,061         

     - เงินกูตามพระราชกําหนดให 15,000          65,000           

อํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือฟนฟู

และเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2552

        1. เงินกูเพ่ือสมทบเงินคงคลัง -              50,000           

        2. เงินกูเพ่ือแผนปฏิบัติการไทยเขม 15,000          15,000           

แข็ง 2555

     - FIDF3 -              -               

2.2 รัฐวิสาหกิจ 11,915          192,710         

รวม (1. + 2.) 30,945        698,771       

การกูเงินภาครัฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

•  เดือนกันยายน 2552 

          กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จาก

งบประมาณรวม 48,922 ลานบาท โดยเปนการชําระคืนเงินตน 

24,244 ลานบาท ดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมรวม 23,875  
ลานบาท และคาซื้อเงินตราตางประเทศ 803 ลานบาท 
   

•  ชวง 12 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2552 

    กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกู ดอกเบ้ีย     

และคาธรรมเนียม และคาซื้อเงินตราตางประเทศจาก

งบประมาณรวม 180,164 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตาม

ตารางท่ี 4 

 

3. การชําระหน้ีภาครัฐ ตารางท่ี 4 การชําระหนี้ภาครัฐ

หนวย : ลานบาท

ก.ย. 52 ต.ค. 51-ก.ย. 52

 การชําระหน้ีจากเงินงบประมาณ 48,922        180,164         

 - เงินตน 24,244          66,748             

 - ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม 23,875          112,613           

 - ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 803              803                  

การกูเงินภาครัฐ

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 5 รายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวย: ลานบาท

ณ 31 ก.ค. 2552  % GDP ณ 31 ส.ค. 2552  % GDP เพิ่ม/(ลด)

(3) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หน้ีที่รัฐบาลกูโดยตรง (1.1 + 1.2) 2,589,541.99 29.47 2,609,361.99 29.70 19,820.00 

   1.1 หน้ีตางประเทศ 62,061.47 63,052.46 990.99 

        (ลานเหรียญสหรัฐฯ) (1,825.85) (1,856.37) 30.52 

   1.2 หน้ีในประเทศ 2,527,480.52 2,546,309.53 18,829.01 

       -เงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 1,286,241.36 1,305,701.36 19,460.00 

              - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูระยะส้ัน) 327,000.00 326,460.00 (540.00)

              - ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหน้ีอื่น) 959,241.36 979,241.36 20,000.00 

       -เงินกูชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 1,156,602.16 1,156,157.17 (444.99)

              - FIDF 1        463,275.20        463,275.20                   -   

              - FIDF 3        693,326.96        692,881.97 (444.99)

       -เงินกูตามโครงการชวยเพ่ิมเงินกองทุน ช้ันท่ี 1 และ 2          34,637.00          34,451.00 (186.00)

       -เงินกูเพ่ือฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ          50,000.00          50,000.00                   -   

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงนิ (2.1 + 2.2) 1,091,013.40 12.42 1,102,933.53 12.55 11,920.13 

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้ําประกัน 556,645.28 558,951.66 2,306.38 

        -หน้ีตางประเทศ 171,431.72 175,416.75 3,985.03 

        (ลานเหรียญสหรัฐฯ) (5,043.52) (5,164.57) 121.05 

        -หน้ีในประเทศ 385,213.56 383,534.91 (1,678.65)

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไมค้ําประกัน 534,368.12 543,981.87 9,613.75 

        -หน้ีตางประเทศ 137,441.54 138,062.48 620.94 

        (ลานเหรียญสหรัฐฯ) (4,043.53) (4,064.80) 21.27 

        -หน้ีในประเทศ 396,926.58 405,919.39 8,992.81 

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ําประกัน) 204,816.49 2.33 205,863.35 2.34 1,046.86 

        -หน้ีตางประเทศ 8,592.02 8,638.88 46.86 

        (ลานเหรียญสหรัฐฯ) (252.78) (254.34) 1.56 

        -หน้ีในประเทศ 196,224.47 197,224.47 1,000.00 

4. หน้ีกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ  (4.1+4.2) 99,020.22 1.13 97,019.53 1.10 (2,000.69)

    4.1 หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน 73,794.60 73,794.60                   -   

    4.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกัน 25,225.62 23,224.93 (2,000.69)

5. หน้ีหนวยงานอื่นของรัฐ  (5.1+5.2) - 0.00 - 0.00 -

    5.1 หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน - -

    5.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกัน - -

รวม (1+2+3+4+5) 3,984,392.10 45.35 4,015,178.40 45.70 30,786.30 

-

-

อัตราแลกเปล่ียนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดทายของเดือน) 33.9905 33.9654



 

 

 

 

 

 

ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารสัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของ

โครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ  

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย 

ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบ้ืองตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ลานบาท  

               2. 

      3. 

*หมายเหตุ:  1. ประมาณการ GDP ป 2552 เทากับ 8,786.29 พันลานบาท (สศช. ณ 24 ส.ค. 2552) 

รายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2552 
 
  ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2552 มีจํานวน 4,015,178 ลานบาท หรือรอยละ 45.70     

ของ GDP เปนหนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 2,609,362 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน 1,102,934 ลานบาท               

หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน 205,863 ลานบาท และหนี้กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน 97,019 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอน หนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้น 30,786 ลานบาท โดยหนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง      

หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลคํ้าประกันเพ่ิมขึ้น 19,820 ลานบาท 

11,920 ลานบาท และ 1,046 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับหนี้กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ลดลง 2,000 ลานบาท สวนหนวยงานอ่ืนของ

รัฐนั้นไมมีหนี้คงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

  การเพ่ิมขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงคางเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนท่ีผานมานั้น ท่ีสําคัญเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ   

หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน โดยหนี้    

ท่ีรัฐบาลกูโดยตรงเพ่ิมขึ้นสุทธิ 19,820 ลานบาท รายการท่ีสําคัญเกิดจากรัฐบาลไดทําการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือชดเชย         

การขาดดุลงบประมาณ จํานวน 9,000 ลานบาท และดําเนินการแปลงตั๋วเงินคลังเปนพันธบัตรรฐับาล วงเงิน 11,000 ลานบาท 

 สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นสุทธิ 11,920 ลานบาท ท่ีสําคัญเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ 

หนี้ท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกันในสวนของหนี้ในประเทศ รายการท่ีสําคัญเกิดจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดออกพันธบัตร 

จํานวน 10,000 ลานบาท 

  สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลคํ้าประกันเพ่ิมขึ้นสุทธิ 1,046 ลานบาท ท่ีสําคัญเกิดจาก      

การเพ่ิมขึ้นของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน รายการท่ีสําคัญเกิดจากธนาคารอาคาร

สงเคราะหไดออกพันธบัตร จํานวน 2,000 ลานบาท และไถถอนพันธบัตร จํานวน 1,000 ลานบาท 

  สําหรับหนี้กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ลดลง 2,000 ลานบาท ท่ีสําคัญเกิดจากการซื้อคืนพันธบัตรของกองทุนเพ่ือ  

การฟนฟูฯ ท่ีกระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน 

หนี้สาธารณะ 4,015,178 ลานบาท แยกออกเปนหนี้ตางประเทศ 385,170 ลานบาท หรือรอยละ 9.59 และ  

หนี้ในประเทศ 3,630,008 ลานบาท หรือรอยละ 90.41 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหนี้ระยะยาว 3,573,775 ลานบาท 

หรือรอยละ 89.01 และหนี้ระยะสั้น 441,403 ลานบาท หรือรอยละ 10.99 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตาม

ตารางท่ี 5 และ 6 ตามลําดับ 

 
 

 



ตารางที ่6 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหน้ีในประเทศ 
หนี้สาธารณะ

(ลานบาท) (ลานบาท) % (ลานบาท) %

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,609,361.99     63,052.46         2.42 2,546,309.53     97.58

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปน 1,102,933.53     313,479.23        28.42 789,454.30        71.58

   สถาบันการเงิน

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 205,863.35        8,638.88           4.20 197,224.47        95.80

   (รัฐบาลค้ําประกัน)

4. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 97,019.53         -                   -      97,019.53         100.00

5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ -                   -                   -      -                   -    

รวม 4,015,178.40  385,170.57      9.59    3,630,007.83  90.41

หนี้ตางประเทศ หนี้ในประเทศ

หมายเหตุ : อัตราแลกเปล่ียนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 33.9654 
 
 
 

 

ตารางที ่7 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน 

หน้ีสาธารณะ

(ลานบาท) (ลานบาท) % (ลานบาท) %

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,609,361.99     2,278,473.58     87.32   330,888.41        12.68   

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปน 1,102,933.53     1,093,586.59     99.15   9,346.94           0.85     

    สถาบันการเงิน

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 205,863.35        104,750.60        50.88   101,112.75        49.12   

    (รัฐบาลค้ําประกัน)

4. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 97,019.53         96,964.67         99.94   54.86                0.06     

5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ -                   -                   -      -                   -      

รวม 4,015,178.40  3,573,775.44  89.01  441,402.96      10.99  

หนี้ระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
*หมายเหต:ุ การนําขอมูลและ/หรือบทวิเคราะหของสาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะไปใชและ/หรือเผยแพรตอ ขอความรวมมืออางแหลงที่มาของ 

   ขอมูลดวย 
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