
ฉบบัที่        /2553                                                                                 วันที่     กุมภาพันธ ์2553 
 

ผลการบริหารจดัการหนี้ สาธารณะภาครฐั ประจ าเดือนธนัวาคม 2552 

และรายงานหนี้ สาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 

  
 นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล ผู้อาํนวยการสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรปุผลการดาํเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจาํเดอืน

ธนัวาคม 2552 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดอืนพฤศจิกายน 2552 ดงันี้  

 

ผลการบริหารจัดการหนีภ้าครัฐ 
 

ตารางท่ี 1 การปรบัโครงสรา้งหนี้ ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

วงเงินครบ แผนการปรับ

กาํหนด โครงสร้างหน้ี

ไถ่ถอน ในประเทศ

1. รฐับาล 501,422   462,171   -          63,000     

1.1 เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล 325,540    323,000    -          23,000     

     งบประมาณและการบริหารหน้ี

     - Roll over* 325,540    323,000    -          23,000     

     - Refinance/Prepayment/Swap -           -           -          -          

1.2 เงินกู้เพ่ือชดใช้ความเสยีหาย 145,171    139,171    -          40,000     

     ให้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ

     FIDF 1 69,440      69,440      -          30,000     

        - พันธบัตร 69,440      69,440      -          30,000     

        - เงินกู้ระยะสั้น & Premium -           -          -          -          

        - ตัว๋สญัญาใช้เงิน -           -           -          -          

    FIDF 3 75,731      69,731      -          10,000     

1.3 พันธบัตรโครงการช่วยเพ่ิมเงิน

     กองทุน ช้ันที่  1 และ 2

30,711      -          -          -          

2. รฐัวิสาหกิจ -          239,019   7,247      76,687    

3. รวม (1. + 2.) 501,422   701,190   7,247      139,687  

การปรับโครงสร้าง

หน้ีในประเทศ ธ.ค.52
ต.ค.52-

ธ.ค.52

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.  การปรบัโครงสรา้งหนี้ ภาครฐั 

     1.1 เดือนธนัวาคม 2552  

  หนี้ ในประเทศ 

   กระทรวงการคลังได้ดาํเนินการปรับ

โครงสร้างหนี้ พันธบตัรรัฐบาลที่ ออกภายใต้พระราช

กาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้

เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) ที่ ครบกาํหนด    

ในเดอืนพฤศจิกายน 2552 จาํนวน 30,000 ล้านบาท 

โดยการทยอยออกพันธบตัร รัฐบาลในช่วงเดือน

พฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 ซึ่ งในเดอืน

ธนัวาคมได้ดาํเนินการประมูลพันธบตัรไปแล้ว 7,000 

ล้านบาท และนาํเงินที่ ได้จากการประมูลพันธบตัรดงักล่าว

ไปทยอยชาํระคนืต้นเงินกู้ระยะสั้นที่ ใช้เป็น Bridge 

Financing ในการปรับโครงสร้างหนี้  

  นอกจากนี้  รัฐวิสาหกจิได้ดาํเนินการปรับ

โครงสร้างหนี้  โดยทาํการ Roll Over วงเงินรวม 7,247 

ล้านบาท โดยองคก์ารตลาดเพ่ือเกษตรกร องคก์ารขนส่ง

มวลชนกรงุเทพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทยได้ทาํการ  Roll Over หนี้ เดมิ จาํนวน 

4,337 ล้านบาท 2,000 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท และ 

900 ล้านบาท ตามลาํดบั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:     
*
แผนการปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศได้นับรวมการ Roll over ต๋ัวเงินคลังที่ ใช้เพ่ือ

บริหารเงินสดในการรองรับการทาํธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 

2553 โดยมียอดวงเงินต๋ัวเงินคลังยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ 2553 จาํนวน 

281,000 ล้านบาท ซ่ึงกระทรวงการคลังจะทาํการ Roll Over ต๋ัวเงินคลังที่  

                   ครบกาํหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของต๋ัวเงินคลังในแต่ละรุ่น 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 การกูเ้งินภาครฐั

หน่วย : ล้านบาท

ธ.ค.52
ต.ค. 52-

ธ.ค.52

1. ต่างประเทศ -              -              

 - รัฐวสิาหกจิ -              -              

2. ในประเทศ 46,165        96,565        

2.1 รัฐบาล 35,172          71,572          

     - ชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 20,572          51,572          

     - เงินกู้ตามพระราชกาํหนดให้ 14,600          20,000          

อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟู

และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ

พ.ศ. 2552

        1. เงินกู้เพ่ือสมทบเงินคงคลัง -              -              

        2. เงินกู้เพ่ือแผนปฏบิตักิารไทย 14,600          20,000          

เข้มแขง็ 2555

     - FIDF3 -              -              

2.2 รัฐวสิาหกจิ 10,993          24,993          

รวม (1. + 2.) 46,165        96,565        

การกู้เงินภาครัฐ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. การกูเ้งินภาครฐั 

  เดือนธนัวาคม 2552 

          กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพ่ือชดเชย    

การขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบตัรรัฐบาล 20,572    

ล้านบาท และได้เบกิเงินกู้ภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 เพ่ือดาํเนินการตามแผนปฏบิตัิ

การไทยเข้มแขง็ 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552      

คร้ังที่  1 จาํนวน 9,600 ล้านบาท นอกจากนี้  ยังได้ดาํเนินการ

กู้เงินภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 

2552 เพ่ือดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ 2555 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คร้ังที่  1 วงเงินรวม 30,000 

ล้านบาท เป็นการกู้เงินลักษณะ Term Loan อายุเงินกู้ 2 ปี 

โดยในเดอืนธนัวาคม 2552 ได้เบกิเงินกู้ไปแล้ว จาํนวน 

5,000 ล้านบาท  

 นอกจากนี้  รัฐวิสาหกจิได้กู้เงินในประเทศ วงเงินรวม 

10,993    ล้านบาท โดยการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้มกีารกู้เงิน

รวม 1,920 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินบาทสมทบ 7 ล้านบาท 

กู้เพ่ือการลงทุน 1,103 ล้านบาท และกู้เพ่ือดาํเนินกจิการ

ทัว่ไป 810 ล้านบาท  การกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงการของการ

รถไฟแห่งประเทศไทย 2,073  ล้านบาท และองคก์ารตลาด

เพ่ือเกษตรกรได้กู้เงนิเพ่ือดาํเนินกจิการทัว่ไป 7,000      

ล้านบาท 

 

 

1.2  ช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของปีงบประมาณ 2553 
 หนี้ ในประเทศ  

   กระทรวงการคลังได้ดาํเนินการปรับโครงสร้าง 

หนี้ ในประเทศ วงเงินรวม 63,000 ล้านบาท โดยการแปลง

ตัว๋เงินคลังเป็นพันธบตัรรัฐบาล 23,000 ล้านบาท  

การออกพันธบตัรรัฐบาลเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ พันธบตัร

รัฐบาลที่ ออกภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวง 

การคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการ

ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) 

ที่ ครบกาํหนด 30,000 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหนี้

พันธบตัรรัฐบาลที่ ออกภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน

เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงินระยะที่ สอง 

พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ที่ ครบกาํหนด 10,000 ล้านบาท 

โดยการออกตัว๋สญัญาใช้เงิน และรัฐวิสาหกจิได้ทาํการ Roll 

Over หนี้ เดมิรวม 76,687 ล้านบาท รายละเอยีดปรากฏตาม

ตารางที่  1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 การช าระหนี้ ภาครฐั

หน่วย : ล้านบาท

ธ.ค.52
ต.ค. 52-

ธ.ค.52

 การช าระหนี้ จากเงินงบประมาณ 4,106          23,393        

 - เงินต้น -              9,449            

 - ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 4,106            13,944          

 - ซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -              -              

การชาํระหน้ีภาครัฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. การช าระหนี้ ภาครฐั 

  เดือนธนัวาคม 2552 

          กระทรวงการคลังได้ดาํเนินการชาํระหนี้จาก

งบประมาณรวม 4,106 ล้านบาท โดยเป็นการชาํระคนื 

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 4,106 ล้านบาท  

     

  ช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของปีงบประมาณ 2553 

    กระทรวงการคลังได้ชาํระคนืต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย     

และค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 23,393 ล้านบาท       

รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่  3 

 
 

 

 
 อนึ่ ง กระทรวงการคลังโดยความเหน็ชอบของ

คณะรัฐมนตรีได้ลงนามในสญัญาคํา้ประกนัเงินกู้ภายใต้

โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ ปุ่น ครั้งที่  32 กบัองคก์ารความร่วมมอื

ระหว่างประเทศของญี่ ปุ่น (Japan International Cooperation 

Agency หรือ JICA) เมื่ อวันที่  3 ธนัวาคม 2552 และ          

อยู่ระหว่างการรายงานผลการกู้เงินให้คณะรัฐมนตรีทราบ  

พร้อมทั้งขอให้แจ้งสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเพ่ือจัดทาํ

ความเหน็ทางกฎหมายสาํหรับสญัญาเงินกู้และสญัญาคํา้ประกนั

เงินกู้สาํหรับการดาํเนินโครงการปรับปรงุกจิการประปา      

แผนหลัก ครั้งที่  8 ของการประปานครหลวง วงเงิน 4,462 

ล้านเยน 

 

  ช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของปีงบประมาณ 2553 

  ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 96,565 ล้านบาท 

โดยเป็นการกู้เงินของกระทรวงการคลัง 71,572 ล้านบาท

และของรัฐวิสาหกจิ 24,993 ล้านบาท รายละเอยีดปรากฏ

ตามตารางที่  2 

 



ตารางท่ี 4 รายงานหนี้ สาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552* 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 ต.ค. 2552  % GDP ณ 30 พ.ย. 2552  % GDP เพ่ิม/(ลด)

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

1. หนี้ ท่ีรฐับาลกูโ้ดยตรง (1.1 + 1.2) 2,584,012.36 29.66 2,579,596.03 29.61 (4,416.33)

   1.1 หนี้ ต่างประเทศ 61,522.69 63,784.97 2,262.28 

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (1,842.82) (1,923.45) 80.63 

   1.2 หนี้ ในประเทศ 2,522,489.67 2,515,811.06 (6,678.61)

       -เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 1,275,084.03 1,287,543.03 12,459.00 

              - ระยะสัน้ (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้ระยะสัน้) 245,081.00 226,540.00 (18,541.00)

              - ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหน้ีอื่ น) 1,030,003.03 1,061,003.03 31,000.00 

       -เงินกู้ชดเชยความเสยีหายให้แก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,148,265.64 1,133,206.03 (15,059.61)

              - FIDF 1        463,275.20        449,334.57 (13,940.63)

              - FIDF 3        684,990.44        683,871.46 (1,118.98)

       -เงินกู้ตามโครงการช่วยเพ่ิมเงินกองทนุ ช้ันที่  1 และ 2          31,140.00          24,662.00 (6,478.00)

       -เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ          68,000.00          70,400.00           2,400.0 

2. หนี้ รฐัวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน (2.1 + 2.2) 1,103,343.32 12.66 1,106,125.41 12.70 2,782.09 

   2.1 หนี้ ท่ีรฐับาลค ้ าประกนั 552,852.28 554,475.74 1,623.46 

        -หน้ีต่างประเทศ 172,163.54 179,194.11 7,030.57 

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (5,156.91) (5,403.65) 246.74 

        -หน้ีในประเทศ 380,688.74 375,281.63 (5,407.11)

   2.2 หนี้ ท่ีรฐับาลไม่ค ้ าประกนั 550,491.04 551,649.67 1,158.63 

        -หน้ีต่างประเทศ 137,105.53 137,596.97 491.44 

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (4,106.80) (4,149.27) 42.47 

        -หน้ีในประเทศ 413,385.51 414,052.70 667.19 

3. หนี้ รฐัวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รฐับาลค ้ าประกนั) 209,596.01 2.41 201,435.21 2.31 (8,160.80)

        -หน้ีต่างประเทศ 8,371.54 8,540.74 169.20 

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (250.76) (257.55) 6.79 

        -หน้ีในประเทศ 201,224.47 192,894.47 (8,330.00)

4. หนี้ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ  (4.1+4.2) 96,181.53 1.10 82,665.57 0.95 (13,515.96)

    4.1 หน้ีที่ รัฐบาลคํา้ประกัน 73,794.60 30,445.18 (43,349.42)

    4.2 หน้ีที่ รัฐบาลไม่คํา้ประกัน 22,386.93 52,220.39 29,833.46 

5. หนี้ หนว่ยงานอ่ืนของรฐั  (5.1+5.2) - 0.00 - 0.00 -

    5.1 หน้ีที่ รัฐบาลคํา้ประกัน - - -

    5.2 หน้ีที่ รัฐบาลไม่คํา้ประกัน - - -

รวม (1+2+3+4+5) 3,993,133.22 45.83 3,969,822.22 45.56 (23,311.00)

อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทาํการสดุท้ายของเดือน) 33.3850 33.1617



 
ตารางท่ี 5 สดัส่วนหนี้ ต่างประเทศและหนี้ ในประเทศ 
หมายเหตุ : อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทาํการสดุท้ายของเดือนเท่ากบั 33.3850 

 

 
 
 
รายงานหนี้ สาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2552 

 

  ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2552 มจีาํนวน 3,969,822 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.56     

ของ GDP เป็นหนี้ที่ รัฐบาลกู้โดยตรง 2,579,596 ล้านบาท หนี้ รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน 1,106,125 ล้านบาท               

หนี้รัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาลคํา้ประกนั 201,435 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนั

การเงิน 82,666 ล้านบาท เมื่ อเปรยีบเทยีบกบัเดอืนก่อน หนี้สาธารณะลดลง 23,311 ล้านบาท โดยหนี้ที่ รัฐบาลกู้โดยตรง          

หนี้ รัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาลคํา้ประกนั และหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ลดลง 4,416 ล้านบาท 8,161 ล้านบาท และ 

13,516 ล้านบาท ตามลาํดบั สาํหรับหนี้ รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น 2,782 ล้านบาท ส่วนหน่วยงานอื่ นของรัฐนั้น  

ไม่มหีนี้คงค้าง รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่  4 

  การลดลงสทุธขิองหนี้สาธารณะคงค้างเมื่ อเปรียบเทยีบกบัเดอืนที่ ผ่านมานั้น ที่ สาํคญัเกดิจากการลดลงของ   

หนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ โดยลดลงสทุธ ิ13,516 ล้านบาท รายการที่ สาํคญัเกดิจากการไถ่ถอนพันธบตัรของกองทุนเพ่ือการ     

ฟ้ืนฟูฯ ที่ กระทรวงการคลังคํา้ประกนัที่ ครบกาํหนด 

 สาํหรับหนี้ที่ รัฐบาลกู้โดยตรงลดลงสทุธ ิ4,416 ล้านบาท ที่ สาํคญัเกดิจากการไถ่ถอนตัว๋เงินคลังที่ ครบกาํหนด 

จาํนวน  55,541 ล้านบาท และการออกตัว๋เงินคลัง จาํนวน 37,000 ล้านบาท นอกจากนี ้รัฐบาลยังได้ดาํเนินการปรับโครงสร้างหนี้

พันธบตัรรัฐบาลที่ ออกภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู

และพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) ที่ ครบกาํหนดในเดอืนพฤศจิกายน 2552 จาํนวน 30,000 ล้านบาท   

โดยการทยอยออกพันธบตัรรัฐบาล ในช่วงเดอืนพฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 ซึ่ งในเดอืนพฤศจิกายนได้ดาํเนินการ

ประมูลพันธบตัรไปแล้ว 8,000 ล้านบาท และนาํเงินที่ ได้จากการประมูลพันธบตัรดงักล่าวไปทยอยชาํระคนืต้นเงินกู้ระยะสั้น      

ที่ ใช้เป็น Bridge Financing ในการปรับโครงสร้างหนี้ 

  สาํหรับหนี้ รัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาลคํา้ประกนัลดลง 8,161 ล้านบาท ที่ สาํคญัเกดิจากการลดลง

ของหนี้ ในประเทศของรัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาลคํา้ประกนั รายการที่ สาํคญัเกดิจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตรชาํระคนืเงินกู้ระยะสั้น จาํนวน 37,630 ล้านบาท และเบกิจ่ายเงินกู้ระยะยาว จาํนวน 30,000 ล้านบาท 

  สาํหรับหนี้ รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้นสทุธ ิ2,782 ล้านบาท ที่ สาํคญัเกดิจากการเพ่ิมขึ้นของหนี้ที่

รัฐบาลคํา้ประกนัในส่วนของหนี้ ต่างประเทศ เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงสทุธขิองหนี้ ต่างประเทศในรปูเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่ อแปลง

เป็นเงินบาทเพ่ิมขึ้น 

หนี้สาธารณะ 3,969,822 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ ต่างประเทศ 389,117 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.80 และ  

หนี้ ในประเทศ 3,580,705 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.20 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ ระยะยาว 3,656,033 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 92.10 และหนี้ ระยะสั้น 313,789 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.90 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอยีดปรากฏตาม

ตารางที่  5 และ 6 ตามลาํดบั 
 
 
 
 

*หมายเหต:ุ  1. ประมาณการ GDP ปี 2552 เท่ากบั 8,712.50 พันล้านบาท (สศช. ณ 23 พ.ย. 2552) 

               2. อตัราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราเฉลี่ ยระหว่างอตัราซื้อและขาย 

      3. ตวัเลขในตารางเป็นตวัเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จาํนวน 23,999.90 ล้านบาท  

ที่ รัฐบาลมภีาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าพ้ืนที่ อาคารสญัญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสญัญาโอนสทิธเิรียกร้องของ

โครงการศูนย์ราชการกรงุเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  



ตารางท่ี 5 สดัส่วนหนี้ ต่างประเทศและหนี้ ในประเทศ 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีที่ รัฐบาลกู้โดยตรง 2,579,596.03     63,784.97         2.47 2,515,811.06     97.53

2. หน้ีรัฐวสิาหกจิที่ ไม่เป็น 1,106,125.41     316,791.08        28.64 789,334.33        71.36

   สถาบนัการเงิน

3. หน้ีรัฐวสิาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงิน 201,435.21        8,540.74           4.24 192,894.47        95.76

   (รัฐบาลคํา้ประกนั)

4. หน้ีกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 82,665.57         -                   -      82,665.57         100.00

5. หน้ีหน่วยงานอื่ นของรัฐ -                   -                   -      -                   -    

รวม 3,969,822.22  389,116.79      9.80    3,580,705.43  90.20

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

หมายเหตุ : อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทาํการสดุท้ายของเดือนเท่ากบั 33.1617 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 6 สดัส่วนหนี้ ระยะยาวและหนี้ ระยะสั้น 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีที่ รัฐบาลกู้โดยตรง 2,579,596.03     2,340,445.55     90.73   239,150.48        9.27     

2. หน้ีรัฐวสิาหกจิที่ ไม่เป็น 1,106,125.41     1,095,320.09     99.02   10,805.32         0.98     

    สถาบันการเงิน

3. หน้ีรัฐวสิาหกจิที่ เป็นสถาบันการเงิน 201,435.21        137,652.46        68.34   63,782.75         31.66   

    (รัฐบาลคํา้ประกนั)

4. หน้ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 82,665.57         82,615.24         99.94   50.33                0.06     

5. หน้ีหน่วยงานอื่ นของรัฐ -                   -                   -      -                   -      

รวม 3,969,822.22  3,656,033.34  92.10  313,788.88      7.90    

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
*หมายเหต:ุ การนาํข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่ มาของ 

   ข้อมูลด้วย 
 
 

 
ส่วนประสานสมัพนัธน์กัลงทุน ส านกันโยบายและแผน  

ส านกังานบริหารหนี้ สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5510 

            
 
 
 
 


