
   842,189.97 ลบ.

การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล

1

56,340.12 ลบ.3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนมกราคม 2561 (รายละเอียดหน)า 5 – 6) 56,340.12 ลบ.3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนมกราคม 2561 (รายละเอียดหน)า 5 – 6)

ณ ธ.ค. 60         76,743.47  ลบ.
                       คาดการณ. ณ ส้ิน ม.ค. 61    102,889.58  ลบ. 4. การเบิกจ1ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ ธ.ค. 60         76,743.47  ลบ.
                       คาดการณ. ณ ส้ิน ม.ค. 61    102,889.58  ลบ. 4. การเบิกจ1ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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หน้ีของรัฐบาลประกอบด	วย หนี้ของกระทรวงการคลัง  หนี้ท่ีรัฐบาลกู	เพ่ือชดใช	ความเสียหายให	แก"กองทุน FIDF 
และหนี้ท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ โดยในเดือนธันวาคม 2560 และเดือนมกราคม 2561 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต"อไปนี้

03/2561
เดือนธันวาคม 2560

ฉบับท่ี/ป4งบประมาณ 

1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปFงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน)า 2)

ในเดือนมกราคม 2561 รัฐบาลมีหน้ีท่ีจะบริหารจัดการ
รวมท้ังสิ้น 56,340.12 ล	านบาท ประกอบด	วยหน้ีของ
กระทรวงการคลัง จํานวน 36,134.60 ล	านบาท 
หน้ีของ FIDF จํานวน 11,519.14 ล	านบาท และหน้ีท่ีรัฐบาล
กู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ จํานวน 8,686.38 ล	านบาท

Q1 Q2 Q3 Q4
274,622.83 ลบ.    379,873.82 ลบ. 90,250.88 ลบ.  97,442.44 ลบ.

ใ น ป4 ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 1  มี ว ง เ งิ น บ ริ ห า ร
การ ชําระหน้ีของรั ฐบาลรวม 842,189.97
ล	านบาท โดยมีผลการบริหารการชําระหน้ีสะสม 
ณ  สิ้ น เ ดื อ น ธั น ว า ค ม  2 5 6 0  ร ว ม ท้ั ง สิ้ น 
274,622.83 ล	านบาท แบ"งเป?น 1. ชําระหน้ี   
177,563.69 ล	านบาท และ 2. ปรับโครงสร	างหน้ี   
97,059.14 ล	านบาท

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหน้ีสะสม 
76,743.47 ล	านบาท และในเดือนมกราคม 2561 จะมีการเบิกจ"ายเพ่ิมเติม 
26,146.11 ล	านบาท ทําให	 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2561 คาดว"ากระทรวงการคลัง
จะมีการเบิกจ"ายงบชําระหน้ีสะสม 102,889.58 ล	านบาท และมีงบชําระหน้ี
คงเหลือท่ีรอการเบิกจ"าย จํานวน 109,351.53 ล	านบาท

 MOF
 FIDF
 ON-LENDING

ปรับโครงสร)างหน้ี
  16,751.14 ลบ.

ชําระหน้ี
 39,588.98 ลบ.

ณ ส้ิน  ม.ค. 61
48.48%

คาดการณ.

  76,743.47 ลบ.
ใช	ไป  36.16%

คงเหลือ  51.52%
  109,351.53 ลบ.

274,622.83 ลบ.

  แผน     79,859.74 ลบ.
ผล       80,918.71 ลบ.

2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2560 (รายละเอียดหน)า 3 – 4)

ใน เ ดื อน ธัน วาคม  2560  มี แ ผนกา รบริ ห า ร
การชําระหน้ีของรัฐบาล 79,859.74 ล	านบาท 
โดยมีผลการดําเนินการจริง 80,918.71 ล	านบาท 
ประกอบด	วย หน้ีของกระทรวงการคลัง 71,740.38 
ล	 านบาท ห น้ีของ  FIDF 7 ,940 .54 ล	 านบาท 
และหน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ 1,237.79 ล	านบาท สูงกว1าแผน 

1,241.56 ล)านบาท
ตํ่ากว1าแผน 

168.89 ล)านบาท
ตํ่ากว1าแผน 

13.70 ล)านบาท
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     842,189.97 ล)านบาท1. ภาพรวมการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล ปFงบประมาณ 2561
Q1 Q2 Q3 Q4

 MOF

 FIDF

 ON-LENDING

274,622.83 ลบ. 90,250.88 ลบ. 97,442.44 ลบ.

หมายเหตุ
1. ข	อมูลเบ้ืองต	นจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
2. แผนการชําระต	นเงินกู	 อ	างอิงข	อมูลจาก 1. แผนการใช	จ"ายงบชําระหนี้ที่ได	รับจัดสรร ป4งบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรพัยFคงเหลือจากบัญชีผลประโยชนF
    ประจําป4 2559 ของกองทุนเพ่ือการฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข	อมูลการโอนเงินหรอืสินทรัพยFของกองทุนเพ่ือการฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
    ป4งบประมาณ 2561
3. แผนการปรับโครงสร	างหนี้ อ	างอิงข	อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป4งบประมาณ 2561 2. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู	เงินและบรหิารเงินกู	
    เพ่ือช"วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561 3. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู	เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 

ป4งบประมาณ พ.ศ .2561 ครั้งที่ 1/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู	เงินเพ่ือปรบัโครงสร	างหนี้รัฐบาล ป4งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 
(ไม"รวมแผนการทํา Bond Switching)

4. วงเงินการชําระหนี้พันธบัตรและอืน่ๆ ของกระทรวงการคลัง 62,454.88 ลบ. ประกอบด	วย งบชําระหนี้ 57,073.88 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 4,000 ลบ. และเงิน Premium 
    ไทยเข	มแข็ง 1,381 ลบ.
5. แผนการดําเนินการดังกล"าวข	างต	นอาจมีการปรับเปล่ียนได	ตามความจาํเป?นและเหมาะสม

ปรับโครงสร)างหน้ี
 351,865.51 ลบ.

ชําระหน้ี
   490,324.46 ลบ.

379,873.82 ลบ.

274,622.83 ลบ.
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ต)นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค1าธรรมเนียม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผน ผล

ตํ่ากว1าแผน 
168.89 ลบ.

งบชําระหน้ี
73%

เงินคงคลัง
21%

บัญชีเงิน 
Premium

6%

จําแนกตามแหล1งเงินท่ีนํามาชําระ

         80,918.71 ล)านบาท2. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2560          80,918.71 ล)านบาท2. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2560

ในเดือนธันวาคม 2560 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
หน้ีของกระทรวงการคลัง 71,740.38 ล	านบาท โดยเป?นการชําระหน้ี
ในประเทศ 71,133.42 ล	านบาท และหน้ีต"างประเทศ 606.96 ล	านบาท 
หน้ีของ FIDF 7,940.54 ล	านบาท โดยเป?นหน้ี FIDF1  4,476.59 ล	านบาท 
และหน้ี FIDF3  3,463.95 ล	านบาท 
หน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ 1,237.79 ล	านบาท โดยเป?นการชําระหน้ี
ในประเทศ 616.09 ล	านบาท และหน้ีต"างประเทศ 621.70 ล	านบาท

       71,740.38 ล)านบาท       71,740.38 ล)านบาท2.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลงั2.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลงั

รายการ      แผน ผล  แผน  ผล    แผน ผล
 ต	นเงิน     18,955.23  18,955.23  500.35  500.35     19,455.58    19,455.58 
 ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม     52,347.01 52,178.19  106.68  106.61     52,453.69     52,284.80 

รวม    71,302.24  71,133.42  607.03  606.96    71,909.27    71,740.38 

ในประเทศ รวมต1างประเทศ

 ตํ่ากว1าแผน 
168.82 ลบ.

ตํ่ากว1าแผน 
0.07 ลบ.

ในเดือนธันวาคม 2560 มีผลการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง 71,740.38 ล	านบาท ต่ํากว"าแผน 168.89 ล	านบาท 
โดยสาเหตุเกิดจาก
1.  การชําระหน้ีเงินกู	ในประเทศ มีการชําระดอกเบ้ียต่ํากว"าแผน 168.82 ล	านบาท เน่ืองจาก 1) การปรับโครงสร	างหน้ีพันธบัตรรัฐบาล

ก"อนครบกําหนด โดยการทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ทําให	ยอดหน้ีคงค	างของ
พันธบัตรรุ"นท่ีรับแลกเปลี่ยน (Source Bond) ลดลง ส"งผลให	ดอกเบ้ียจ"ายลดลง 108.71 ล	านบาท และ 2) การกู	เงินเพ่ือชดเชย
การขาดดุลงบประมาณในช"วงปลายเดือนพฤศจิกายนต่าํกว"าประมาณการ ส"งผลให	ดอกเบ้ียจ"ายลดลง 60.11 ล	านบาท 

2.  การชําระหน้ีเงินกู	ต"างประเทศ มีการชําระดอกเบ้ียต่ํากว"าแผน จํานวน 0.07 ล	านบาท เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากว"าท่ีประมาณการไว	 

 ตํ่ากว1าแผน 
  168.89 ลบ.

100%100%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง ดังน้ี
งบชําระหน้ี จํานวน 52,574.89 ล	านบาท
เงินคงคลัง จํานวน 14,955.23 ล	านบาท
บัญชีเงิน Premium จํานวน 4,210.26 ล	านบาท

100%
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ต)นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค1าธรรมเนียม

ในเดือนธันวาคม 2560 กองทุนเพ่ือการฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหน้ี 7,940.54 ล	านบาท 
สูงกว"าแผน 1,241.56 ล	านบาท เน่ืองจากกองทุนฯ นําส"งเงินเพ่ือชําระคืนต	นเงินเพ่ิมเติม 1,220.00 ล	านบาท จึงนําไปชําระ
ตั๋วสัญญาใช	เงินเพ่ือการปรับโครงสร	างหน้ีก"อนครบกําหนด และทําให	เกิดดอกเบ้ียจากการชําระหน้ีก"อนครบกําหนดดังกล"าว 21.56 ล	านบาท 

เงินนําส"งจากสถาบัน
การเงิน 
84%

รายได	ของกองทุนฯ
15%

บัญชีเงิน Premium
0.9%

เงินบัญชีผลประโยชนF 
0.1%

ต)นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค1าธรรมเนียม

จําแนกตามแหล1งเงินท่ีนํามาชําระ

แผน ผล

FIDF1 FIDF3
 สูงกว1าแผน 

   1,220.00 ลบ.

แผน ผล

สูงกว1าแผน 
  1,241.56 ลบ.

ในเดือนธันวาคม 2560 มีผลการบริหาร
การชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ 1,237.79 
ล	านบาท ต่ํากว"าแผน 13.70 ล	านบาท โดย
สาเหตุเกิดจาก 
1. การชําระหน้ีในประเทศ มีการชําระดอกเบ้ีย
สู งกว" าแผน 0 .02  ล	 านบาท เ น่ื องจาก
มีการเบิกจ"ายเงินกู	ตามความก	าวหน	าของงาน
มากกว"าประมาณการ
2. การชําระหน้ีต"างประเทศ มีการชําระต	นเงิน
และดอกเบ้ียต่ํ ากว"าแผน 13.72 ล	านบาท 
เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีชําระจริงต่ํากว"า
ท่ีประมาณการไว	 

ท้ังน้ี แหล"งเงินในการชําระหน้ีดังกล"าว
มาจากเงินงบประมาณท่ีรัฐวิสาหกิจเป?นผู	ขอตั้ง
งบประมาณ

ในประเทศ

รายการ   แผน ผล  แผน ผล   แผน ผล
 ต	นเงิน -    -  503.21  492.34    503.21  492.34
 ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม   616.07    616.09   132.21  129.36    748.28   745.45

รวม  616.07    616.09  635.42  621.70 1,251.49 1,237.79

แผน ผล

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF ดังน้ี
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 6,632.06 ล	านบาท
รายได	ของกองทุนฯ จํานวน 1,220.00 ล	านบาท
บัญชีเงิน Premium จํานวน 72.19 ล	านบาท
เงินบัญชีผลประโยชนF จํานวน 16.29 ล	านบาท

        1,237.79 ล)านบาท2.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู)มาเพ่ือให)กู)ต1อ         1,237.79 ล)านบาท2.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู)มาเพ่ือให)กู)ต1อ

รายการ   แผน ผล    แผน ผล  แผน ผล
 ต	นเงิน  -  1,220.00     16.29   16.29     16.29   1,236.29 
 ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม      3,235.03   3,256.59    3,447.66   3,447.66     6,682.69   6,704.25

รวม     3,235.03  4,476.59    3,463.95   3,463.95     6,698.98   7,940.54

          7,940.54 ล)านบาท2.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF           7,940.54 ล)านบาท2.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

ตํ่ากว1าแผน 
13.70 ลบ.

ผลแผนผลแผน

ผลแผน

รวม

ต1างประเทศ รวม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผลแผน ผล แผน ผล

ตํ่ากว1าแผน 
10.87 ลบ.

สูงกว1าแผน 
0.02 ลบ.

100%

แผน ผล

-

100%

 สูงกว1าแผน 
  21.56 ลบ.

 สูงกว1าแผน 
   1,220.00 ลบ.

 สูงกว1าแผน 
  21.56 ลบ.

ตํ่ากว1าแผน 
10.87 ลบ.

ตํ่ากว1าแผน 
2.85 ลบ.

ตํ่ากว1าแผน 
2.83 ลบ.
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36,134.60 ล)านบาท3.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง 36,134.60 ล)านบาท3.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนมกราคม 2561 รัฐบาลมีหน้ีท่ีจะบริหารจัดการรวมท้ังสิ้น  
56,340.12 ล	านบาท แบ"งเป?น

     หน้ีของกระทรวงการคลัง จํานวน 36,134.60 ล	านบาท
     หน้ีของ FIDF จํานวน 11,519.14 ล	านบาท
     หน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ จํานวน 8,686.38 ล	านบาท

  56,340.12 ล)านบาท3. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนมกราคม 2561   56,340.12 ล)านบาท3. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนมกราคม 2561

หมายเหตุ : ท้ังน้ี อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได	ตามความจําเป?นและเหมาะสม

โดยภาระหน้ีจํานวนดังกล"าว รัฐบาลมีแผนท่ีจะชําระหน้ี จํานวน
39,588.98 ล	านบาท และดําเนินการปรับโครงสร	างหน้ี จํานวน  
16,751.14 ล	านบาท  

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office

ท้ังน้ี จากหน้ีท่ีจะบริหารจัดการดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนท่ีจะชาํระหนี้ท้ังจํานวน แบ"งเป?น
 ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังหน้ีเพ่ือชดเชยการขาดดุล จํานวน 9,988.49 ล	านบาท
 ชําระจากงบชําระหน้ี จํานวน 26,146.11 ล	านบาท แบ"งเป?น

- ต	นเงิน ดอกเบ้ียและค"าธรรมเนียมหน้ีเงินกู	เพ่ือชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 23,590.19 ล	านบาท
- ดอกเบ้ียและค"าธรรมเนียมหน้ีเงินกู	ไทยเข	มแข็ง จํานวน 1,449.83 ล	านบาท  
- ดอกเบ้ียและค"าธรรมเนียมหน้ีเงินกู	บาททดแทน จํานวน 751.95 ล	านบาท
- ดอกเบ้ียหน้ีเงินกู	 IBRD วงเงินรวม 234.37 ล	านบาท

 - ต	นเงินและดอกเบ้ียหน้ีเงินกู	 JICA วงเงินรวม 119.77 ล	านบาท

กระทรวงการคลังมีหน้ีท่ีจะบริหารจัดการในเดือนมกราคม 2561 วงเงินรวมท้ังสิ้น 
36,134.60 ล	านบาท แบ"งเป?น ต	นเงิน จํานวน 30,396.27 ล	านบาท และดอกเบ้ีย
และค"าธรรมเนียม จํานวน 5,738.33 ล	านบาท ได	แก"

หน้ีเงินกู	เพ่ือชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 33,578.68 ล	านบาท โดยเป?น 1. ต	นเงิน 
จํานวน 29,557.80 ล	านบาท แบ"งเป?นตั๋วเงินคลัง 9,988.49 ล	านบาท พันธบัตร
รัฐบาลและตั๋วสัญญาใช	เงิน 19,569.31 ล	านบาท และ 2. ดอกเบ้ียและค"าธรรมเนียม 
วงเงินรวม 4,020.88 ล	านบาท
หน้ีเงินกู	ไทยเข	มแข็ง จํานวน 1,449.83 ล	านบาท โดยเป?นดอกเบ้ียและค"าธรรมเนียม
ท้ังจํานวน
หน้ีเงินกู	บาททดแทน จํานวน 751.95 ล	านบาท โดยเป?น 1. ต	นเงิน จํานวน 
745 ล	านบาท และ 2. ดอกเบ้ียและค"าธรรมเนียม จํานวน 6.95 ล	านบาท
หน้ีเงินกู	 IBRD จํานวน 234.37 ล	านบาท โดยเป?นดอกเบ้ียท้ังจํานวน
หน้ีเงินกู	 JICA จํานวน 119.77 ล	านบาท แบ"งเป?น ต	นเงิน จํานวน 93.47 ล	านบาท 
และดอกเบ้ีย จํานวน 26.30 ล	านบาท
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  11,519.14 ล)านบาท3.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF   11,519.14 ล)านบาท3.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

   8,686.38 ล)านบาท3.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู)มาเพ่ือให)กู)ต1อ    8,686.38 ล)านบาท3.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู)มาเพ่ือให)กู)ต1อ

จากหน้ีท่ีจะบริหารจัดการดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชาํระหนี้ 
1,935.24 ล)านบาท โดยการชําระจากเงินงบประมาณท่ีรฐัวิสาหกิจ
เป?นผู	ขอตั้งงบประมาณและเงินรายได	ของรฐัวิสาหกิจ

วงเงินคงเหลือ จํานวน 6,751.14 ล)านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร	างหน้ี 
โดยการออกตั๋วสัญญาใช	เงิน (PN)

FIDF มีหน้ีท่ีจะบริหารจัดการในเดือนมกราคม 2561 รวมท้ังสิ้น 11,519.14 ล	านบาท 
แบ"งเป?น ต	นเงิน จํานวน 10,000 ล	านบาท และดอกเบ้ีย จํานวน 1,519.14 ล	านบาท 
ได	แก"

FIDF 1 มีแผนบริหารจัดการหน้ีท่ีครบกําหนด จํานวน 1,085.10 ล	านบาท 
โดยเป?นดอกเบ้ียท้ังจํานวน 
FIDF 3 มีแผนบริหารจัดการหน้ีท่ีครบกําหนด รวมท้ังสิ้น 10,434.04 ล	านบาท 
แบ"งเป?น ต	นเงิน จํานวน 10,000 ล	านบาท และดอกเบ้ีย จํานวน    
434.04 ล	านบาท

จากหน้ีท่ีจะบริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนท่ีจะชําระหนี้โดยใช	เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงินสําหรับชําระค"าดอกเบ้ียของ FIDF 1 และ FIDF 3 รวมท้ังสิ้น 1,519.14 
ล)านบาท 

วงเงินคงเหลือ จํานวน 10,000 ล)านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร	างหน้ีโดยการออก
ตั๋วสัญญาใช	เงิน (PN)

แผนการบริหารการชําระหน้ีท่ีรฐับาลกู	มาให	รัฐวิสาหกิจกู	ต"อในเดือนมกราคม 2561 
รวมท้ังสิ้น 8,686.38 ล	านบาท แบ"งเป?น ต	นเงิน จํานวน 8,389.14 ล	านบาท 
และดอกเบ้ีย จํานวน 297.24 ล	านบาท ได	แก"

หน้ีของ รฟท. จํานวน 6,830.46 ล	านบาท แบ"งเป?น 1. ต	นเงิน จํานวน 6,751.14 
ล	านบาท และ 2. ดอกเบ้ีย จํานวน 79.32 ล	านบาท
หน้ีของ บกท. จํานวน 55.14 ล	านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 1,806.28 ล	านบาท
แบ"งเป?น 1. ต	นเงิน จํานวน 50 ล	านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 1,638 ล	านบาท
และ 2. ดอกเบ้ีย จํานวน 5.14 ล	านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 168.28 ล	านบาท  
หน้ีของ รฟม. จํานวน 49.64 ล	านบาท โดยเป?นดอกเบ้ียท้ังจํานวน


