
 1,205,046.56 ลบ.

การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล

1

  76,468.08 ลบ.3. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนกันยายน 2561 (รายละเอียดหน&า 5 – 6)   76,468.08 ลบ.3. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนกันยายน 2561 (รายละเอียดหน&า 5 – 6)

ณ ส.ค. 61     206,147.73  ลบ.
                       คาดการณ, ณ ส้ิน ก.ย. 61    212,241.11  ลบ. 

4. การเบิกจ.ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล
    (รายละเอียดหน&า 7)

ณ ส.ค. 61     206,147.73  ลบ.
                       คาดการณ, ณ ส้ิน ก.ย. 61    212,241.11  ลบ. 

4. การเบิกจ.ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล
    (รายละเอียดหน&า 7)
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หน้ีของรัฐบาลประกอบด	วย หน้ีของกระทรวงการคลัง  หน้ีที่รัฐบาลกู	เพ่ือชดใช	ความเสียหายให	แก"กองทุน FIDF 
และหน้ีที่รัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ โดยในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561 มีผลและแผนการชําระหน้ีดังต"อไปน้ี

11/2561
เดือนสิงหาคม 2561

ฉบับท่ี/ป3งบประมาณ 

1. ภาพรวมการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล ปEงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน&า 2)

ในเดือนกันยายน 2561 รัฐบาลมีหน้ีท่ีจะบริหารจัดการ
รวมท้ังส้ิน 76,468.08 ล	านบาท ประกอบด	วยหน้ีของ
กระทรวงการคลัง จํานวน 37,804.22 ล	านบาท หน้ีของ 
FIDF จํานวน 38,584.53 ล	านบาท และหน้ีท่ีรัฐบาลกู	มา
เพ่ือให	กู	ต"อ จํานวน 79.33 ล	านบาท

Q1 Q2 Q3 Q4
274,622.81 ลบ. 369,699.81 ลบ. 322,204.26 ลบ. 238,519.68 ลบ.

ใ น ป3 ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 1  มี ว ง เ งิ น บ ริ ห า ร
การชําระหน้ีของรัฐบาลรวม 1,205,046.56 
ล	านบาท โดยมีผลการบริหารการชําระหน้ีสะสม 
ณ  ส้ิ น เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม  2 5 6 1  ร ว ม ท้ั ง ส้ิ น    
1,128,578.48 ล	านบาท แบ"งเป>น 1. ชําระหน้ี      
584,659.66 ล	านบาท และ 2. ปรับโครงสร	างหน้ี     
543,918.82 ล	านบาท

ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหน้ีสะสม 
206,147.73 ล	านบาท และในเดือนกันยายน 2561 จะมีการเบิกจ"ายเพ่ิมเติม 
6,093.38 ล	านบาท ทําให	 ณ ส้ินเดือนกันยายน 2561 คาดว"ากระทรวงการคลัง
จะมีการเบิกจ"ายงบชําระหน้ีสะสม 212,241.11 ล	านบาท

���� MOF
���� FIDF
���� ON-LENDINGผลสะสม ณ ส.ค. 61

1,128,578.48 ลบ.

ปรับโครงสร&างหนี้
 45,732 ลบ.

ชําระหนี้
 30,736.08 ลบ.

ณ ส้ิน ก.ย. 61
100%

คาดการณ,

75,275.08 ลบ.

206,147.73 ลบ.
ใช	ไป  97.13%

สูงกว.าแผน 
3,026.65 ล&านบาท

  แผน     72,247.37 ลบ.
ผล      75,275.08 ลบ.

2. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2561 (รายละเอียดหน&า 3 – 4)

ใน เ ดื อน สิ งหาคม  2561  มีแ ผนก ารบริ ห า ร
การชําระหน้ีของรัฐบาล 72,247.37 ล	านบาท 
โดยมีผลการดําเนินการจริง 75,275.08 ล	านบาท 
ประกอบด	วย หน้ีของกระทรวงการคลัง 63,644.64
ล	านบาท หน้ีของ FIDF 11,607.56 ล	านบาท 
และหน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ 22.88 ล	านบาท

ตํ่ากว.าแผน 
0.26 ล&านบาท

สูงกว.าแผน 
1.32 ล&านบาท



75,275.08 ลบ.
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1,205,046.56 ล&านบาท1. ภาพรวมการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล ปEงบประมาณ 2561
Q1 Q2 Q3 Q4

���� MOF
���� FIDF
���� ON-LENDING

274,622.81 ลบ. 322,204.26 ลบ.  238,519.68 ลบ.

หมายเหตุ
1. ข	อมูลเบ้ืองต	นจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
2. แผนการชําระต	นเงินกู	 อ	างอิงข	อมูลจาก 1. แผนการใช	จ"ายงบชําระหนี้ที่ได	รับจัดสรร ป3งบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพยEคงเหลือจากบัญชีผลประโยชนEประจําป3 2559
   ของกองทุนเพ่ือการฟHIนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข	อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพยEของกองทุนเพ่ือการฟHIนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ป3งบประมาณ 2561 
3. แผนการปรับโครงสร	างหนี้ อ	างอิงข	อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป3งบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 2 2. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู	เงินและ

บริหารเงินกู	เพ่ือช"วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟHIนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 2/2561 3. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู	เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
และการกู	เงินเพ่ือบริหารสภาพคล"องของเงินคงคลังป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู	เงินเพ่ือปรับโครงสร	างหนี้รัฐบาล 
ป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 

4. วงเงินการชําระหนี้พันธบัตรและอ่ืนๆ ของกระทรวงการคลัง 80,480.92 ลบ. ประกอบด	วย งบชําระหนี้ 73,522.68 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 5,577.24 ลบ. และเงิน Premium
 ไทยเข	มแข็ง 1,381 ลบ.
5. การชําระหนี้เป>นวงเงินที่เกิดจากการชําระตั๋วเงินคลัง และตราสารอ่ืนๆ โดยนับรวมวงเงินชําระทุกครั้งที่ดําเนินการ
6. แผนการดําเนินการดังกล"าวข	างต	นอาจมีการปรับเปลี่ยนได	ตามความจําเป>นและเหมาะสม

ปรับโครงสร&างหนี้
 589,650.82 ลบ.

ชําระหนี้
  615,395.74 ลบ.

369,699.81 ลบ.

ผลสะสม ณ ส.ค. 61
1,128,578.48 ลบ.
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ต&นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค.าธรรมเนียม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผน ผล

สูงกว.าแผน 
3,026.65 ลบ.

สูงกว.าแผน 
3,000 ลบ.

ปรับ
โครงสร	างหน้ี

94%

งบชําระหน้ี
6%

จําแนกตามแหล.งเงินท่ีนํามาชําระ

         75,275.08 ล&านบาท2. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2561          75,275.08 ล&านบาท2. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2561

ในเดือนสิงหาคม 2561 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
หน้ีของกระทรวงการคลัง จํานวน 63,644.64 ล	านบาท โดยเป>นการชําระหน้ีในประเทศ 
จํานวน 63,078.65 ล	านบาท และหน้ีต"างประเทศ จํานวน 565.99 ล	านบาท
หน้ีของ FIDF จํานวน 11,607.56 ล	านบาท โดยเป>นหน้ีของ FIDF 3 ท้ังจํานวน แบ"งเป>น
ต	นเงิน 10,000 ล	านบาท และดอกเบ้ีย 1,607.56 ล	านบาท
หน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ จํานวน 22.88 ล	านบาท โดยเป>นการชําระหน้ีต"างประเทศ
ของ รฟท. ท้ังจํานวน

        63,644.64 ล&านบาท        63,644.64 ล&านบาท2.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง2.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

รายการ      แผน ผล       แผน   ผล    แผน ผล

 ต	นเงิน   59,984.94  62,984.94 447.99 447.99 60,432.93 63,432.93
 ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม 67.06 93.71 118.00 118.00 185.06  211.71

รวม 60,052.00 63,078.65 565.99 565.99 60,617.99 63,644.64

ในประเทศ รวมต.างประเทศ

ในเดือนสิงหาคม 2561 มีผลการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง จํานวน 63,644.64 ล	านบาท สูงกว"าแผน จํานวน 3,026.65 
ล	านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก ดังน้ี

1) การชําระต๋ัวสัญญาใช	เงินก"อนครบกาํหนด จํานวน 3,000 ล	านบาท ทําให	เกิดดอกเบ้ียจากการชําระหน้ีก"อนครบกาํหนดดังกล"าว 
จํานวน 41.62 ล	านบาท 

2) การชําระดอกเบ้ียพันธบัตรท่ีพ	นอายุความ จํานวน 0.03 ล	านบาท 
3) ประมาณการค"าธรรมเนียม Bond Switching ไว	ในแผน จํานวน 15 ล	านบาท แต"ธนาคารท่ีเป>นตัวแทนการจําหน"ายอยู"ระหว"าง

การตรวจสอบข	อมูลและจัดทําใบเรียกเก็บเงินค"าธรรมเนียม

สูงกว.าแผน 
26.65 ลบ.

100%
สูงกว.าแผน 
3,000 ลบ.

สูงกว.าแผน 
26.65 ลบ.

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง ดังน้ี
 ปรับโครงสร	างหน้ี จํานวน 59,984.94 ล	านบาท
 งบชําระหน้ี จํานวน 3,659.70 ล	านบาท

100%



-

    

    

- -
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ต&นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค.าธรรมเนียม

ในเดือนสิงหาคม 2561 กองทุนเพ่ือการฟHIนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหน้ีโดยเป>นหน้ี FIDF 3 
ท้ังส้ิน จํานวน 11,607.56 ล	านบาท สูงกว"าแผน จํานวน 1.32 ล	านบาท เน่ืองจากดอกเบ้ียหน	าต๋ัวสัญญาใช	เงินเพ่ือการปรับ
โครงสร	างหน้ีท่ีประมูลได	จริงสูงกว"าประมาณการ

ปรับ
โครงสร	างหน้ี

86%

เงินนําส"ง
จากสถาบัน

การเงิน 
14%

ต&นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค.าธรรมเนียม

จําแนกตามแหล.งเงินท่ีนํามาชําระ

แผน ผล

FIDF1 FIDF3

แผน ผล

ในเดือนสิงหาคม 2561 มีผลการบริหาร
การชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ จํานวน
22.88 ล	านบาท ตํ่ากว"าแผน จํานวน 0.26 
ล	านบาท เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีชําระ
จริงตํ่ากว"าประมาณการ โดยเป>นการชําระ
ดอกเบ้ียของ รฟท. ท้ังจํานวน

ท้ังน้ี แหล"งเงินในการชําระหน้ีดังกล"าว
มาจากเงินงบประมาณท่ีรัฐวิสาหกิจเป>นผู	ขอ
ต้ังงบประมาณท้ังจํานวน

ในประเทศ

รายการ   แผน ผล  แผน ผล   แผน ผล

 ต	นเงิน - - - - - -
 ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม - - 23.14 22.88 23.14 22.88

รวม - - 23.14 22.88 23.14 22.88

แผน ผล

        22.88 ล&านบาท2.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู&มาเพ่ือให&กู&ต.อ         22.88 ล&านบาท2.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู&มาเพ่ือให&กู&ต.อ

รายการ   แผน ผล    แผน ผล  แผน ผล

 ต	นเงิน - -  10,000.00 10,000.00  10,000.00 10,000.00
 ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม - - 1,606.24 1,607.56 1,606.24 1,607.56

รวม - - 11,606.24 11,607.56 11,606.24 11,607.56

           11,607.56 ล&านบาท2.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF            11,607.56 ล&านบาท2.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

ผลแผนผลแผน

ผลแผน

รวม

ต.างประเทศ รวม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผลแผน ผล แผน ผล

-

สูงกว.าแผน 
1.32 ลบ.

แผน ผล

ตํ่ากว.าแผน 
0.26 ลบ.

-

-

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF ดังน้ี
การปรับโครงสร	างหน้ี จํานวน 10,000 ล	านบาท
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 1,607.56 ล	านบาท

100% 100%

ตํ่ากว.าแผน 
0.26 ลบ.

ตํ่ากว.าแผน 
0.26 ลบ.

100% 100%
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37,804.22 ล&านบาท3.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง 37,804.22 ล&านบาท3.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนกันยายน 2561 รัฐบาลมีหน้ีท่ีจะบริหารจัดการรวมท้ังส้ิน                
76,468.08 ล	านบาท แบ"งเป>น

     หน้ีของกระทรวงการคลัง จํานวน 37,804.22 ล	านบาท
     หน้ีของ FIDF จํานวน 38,584.53 ล	านบาท
     หน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ จํานวน 79.33 ล	านบาท

76,468.08 ล&านบาท3. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนกันยายน 2561 76,468.08 ล&านบาท3. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนกันยายน 2561

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได	ตามความจําเป>นและเหมาะสม

โดยภาระหน้ีจํานวนดังกล"าว รัฐบาลมีแผนท่ีจะชําระหน้ี จํานวน                 
30,736.08 ล	านบาท และดําเนินการปรับโครงสร	างหน้ี จํานวน 
45,732 ล	านบาท  

ท้ังน้ี จากหน้ีท่ีจะบริหารจัดการดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนท่ีจะชําระหนี้ 7,804.22 ล&านบาท แบ"งเป>น
� ชําระจากงบชําระหน้ี จํานวน 6,093.38 ล	านบาท แบ"งเป>น

- ต	นเงิน ดอกเบ้ียและค"าธรรมเนียมหน้ีเงินกู	เพ่ือชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 6,092.94 ล	านบาท
- ดอกเบ้ียหน้ีเงินกู	บาททดแทน จํานวน 0.44 ล	านบาท  

� ชําระจากบัญชี Premium ขาดดุล สําหรับต	นเงินหน้ีเงินกู	เพ่ือชดเชยขาดดุลฯ จํานวน
1,577.24 ล	านบาท

� ชําระจากบัญชี Premium ไทยเข	มแข็ง สําหรับดอกเบ้ียหน้ีเงินกู	ไทยเข	มแขง็ จํานวน
133.60 ล	านบาท

วงเงินคงเหลือ จํานวน 30,000 ล&านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร	างหน้ีโดยการออกต๋ัวสัญญาใช	เงิน
และพันธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลังมีหน้ีท่ีจะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2561 วงเงินรวมท้ังส้ิน 
37,804.22 ล	านบาท แบ"งเป>น ต	นเงิน จํานวน 31,704.62 ล	านบาท ดอกเบ้ียและ
ค"าธรรมเนียม จํานวน 6,099.60 ล	านบาท ได	แก"

หน้ีเงินกู	เพ่ือชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 37,670.18 ล	านบาท โดยเป>น 1. ต	นเงิน 
จํานวน 31,704.62 ล	านบาท (เป>นพันธบัตรออมทรัพยE 31,577.24 ล	านบาท 
และต๋ัวสัญญาใช	เงิน 127.38 ล	านบาท) และ 2. ดอกเบ้ียและค"าธรรมเนียม 
จํานวน 5,965.56 ล	านบาท
หน้ีเงินกู	ไทยเข	มแข็ง จํานวน 133.60 ล	านบาท โดยเป>นดอกเบ้ียท้ังจํานวน 
หน้ีเงินกู	บาททดแทน จํานวน 0.44 ล	านบาท โดยเป>นดอกเบ้ียท้ังจํานวน

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office
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38,584.53 ล&านบาท3.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF 38,584.53 ล&านบาท3.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

 79.33 ล&านบาท3.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู&มาเพ่ือให&กู&ต.อ  79.33 ล&านบาท3.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู&มาเพ่ือให&กู&ต.อ

จากหน้ีท่ีจะบริหารจัดการดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้ท้ังจํานวน
โดยชําระจากเงินรายได	และเงินงบประมาณท่ีรัฐวิสาหกิจเป>นผู	ขอต้ังงบประมาณ

FIDF มีหน้ีท่ีจะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2561 รวมท้ังส้ิน 38,584.53 
ล	านบาท แบ"งเป>น ต	นเงิน จํานวน 35,132 ล	านบาท และดอกเบ้ีย จํานวน 
3,452.53 ล	านบาท ได	แก"

หน้ี FIDF 1 จํานวน 18,190.28 ล	านบาท แบ"งเป>น 1. ต	นเงิน จํานวน 
17,624.79 ล	านบาท และ 2. ดอกเบ้ีย จํานวน 565.49 ล	านบาท
หน้ี FIDF 3 จํานวน 20,394.25 ล	านบาท แบ"งเป>น 1. ต	นเงิน จํานวน 
17,507.21 ล	านบาท และ 2. ดอกเบ้ีย จํานวน 2,887.04 ล	านบาท

จากหน้ีท่ีจะบริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนท่ีจะชําระหนี้ 22,852.53 ล&านบาท
โดยใช	เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน แบ"งเป>น 
- ต	นเงินและดอกเบ้ียหน้ีเงินกู	 FIDF 1 วงเงินรวม 2,458.28 ล	านบาท 
- ต	นเงินและดอกเบ้ียหน้ีเงินกู	 FIDF 3 วงเงินรวม 20,394.25 ล	านบาท 

วงเงินคงเหลือ จํานวน 15,732 ล&านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร	างหน้ี
โดยการออกต๋ัวสัญญาใช	เงินเพ่ือการปรับโครงสร	างหน้ี

แผนการบริหารการชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาให	รัฐวิสาหกิจกู	ต"อในเดือนกันยายน 2561 
รวมท้ังส้ิน 79.33 ล	านบาท แบ"งเป>น ต	นเงิน จํานวน 8.55 ล	านบาท และดอกเบ้ีย 
จํานวน 70.78 ล	านบาท ได	แก" 

หน้ีของ รฟท. จํานวน 35.92 ล	านบาท โดยเป>นดอกเบ้ียท้ังจํานวน  
หน้ีของ รฟม. จํานวน 34.86 ล	านบาท โดยเป>นดอกเบ้ียท้ังจํานวน 
หน้ีของ กฟภ. จํานวน 0.34 ล	านดอลลารEแคนาดา หรือเทียบเท"า 8.55 ล	านบาท 
โดยเป>นต	นเงินท้ังจํานวน

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได	ตามความจําเป>นและเหมาะสม
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ผลการเบิกจ.ายงบชําระหนี้ สบน. ได	รับจัดสรรงบชําระหน้ีในป3งบประมาณ 2561 จํานวน 212,241.11 ล	านบาท 
ส้ินเดือนสิงหาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหน้ีสะสม 206,147.73 ล	านบาท และในเดือนกันยายน 2561 
จะมีการเบิกจ"ายเพ่ิมเติม 6,093.38 ล	านบาท ทําให	 ณ ส้ินเดือนกันยายน 2561 คาดว"ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"าย
งบชําระหน้ีสะสม 212,241.11 ล	านบาท

การใช&งบชําระหนี้ท่ี สบน. ได&รับจัดสรร (สะสม)การใช&งบชําระหนี้ท่ี สบน. ได&รับจัดสรร (สะสม)

แผนการเบิกจ.ายงบชําระหนี้ ปEงบประมาณ 2561 (รายเดือน)แผนการเบิกจ.ายงบชําระหนี้ ปEงบประมาณ 2561 (รายเดือน)

       ณ ส.ค. 61       206,147.73  ล&านบาท
           คาดการณ, ณ ส้ิน ก.ย. 61      212,241.11  ล&านบาท 

4. การเบิกจ.ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล        ณ ส.ค. 61       206,147.73  ล&านบาท
           คาดการณ, ณ ส้ิน ก.ย. 61      212,241.11  ล&านบาท 

4. การเบิกจ.ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล

ล	านบาท

ล	านบาท

ณ ส้ิน ก.ย. 61
100%

คาดการณ,206,147.73 ลบ.
ใช	ไป  97.13% 212,241.11 ลบ.

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 รวม

�������� ต&นเงิน 327.78            19,483.43        500.35            20,407.78        447.99            10,477.35        327.78            4,000.00          3,500.35         10,476.00        3,447.99        127.38             73,524.18       

2,812.09         1,545.27         52,074.54        4,952.97         545.44            8,105.66         3,075.56         1,454.54         53,757.81       4,215.34         211.71           5,966.00          138,716.93     

3,139.87       21,028.70      52,574.89      25,360.75      993.43          18,583.01      3,403.34       5,454.54       57,258.16     14,691.34      3,659.70      6,093.38        212,241.11   

หน"วย : ล	านบาท

�������� ดอกเบ้ียและ
ค.าธรรมเนียม
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