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รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 25541
                                                     

 

1. หน้ีสาธารณะคงค้าง 
 

ตารางท่ี 1 หน้ีสาธารณะคงค้าง

ก.ย. 54 ต.ค. 54 % GDP
 เพ่ิม/ลด

จากเดือนก่อน
1. หนี้ของรัฐบาล 3,181.16    3,092.94     29.26         (88.22)        
2. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,079.75    1,058.86     10.02         (20.89)        
3. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 156.94      154.46       1.46          (2.48)          
4. หนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 30.45        30.45         0.29          -            
5. หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ -           -            -            -            

รวม 4,448.30    4,336.71     41.03 (111.59)      

หน่วย : พันล้านบาท
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หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพนัต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า

พื้นที่อาคารสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2553 และ ประมาณการ GDP 2554 เท่ากับ 10,104.82 พันล้านบาท และ 10,662.50 พันล้านบาท ตามลําดับ (สศช. ณ 21 พ.ย. 2554) 
3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนคา่ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดยได้คํานวณ GDP ของเดือน

กันยายน 2554 ดังนี้ [(GDP ปี 53/12)*3]+[(GDP ปี 54/12)*9] เท่ากับ 10,523.08 พันลา้นบาท และ GDP ของเดือนตุลาคม 2554 ดังนี้                                    
[(GDP ปี 53/12)*2]+[(GDP ปี 54/12)*10]  เท่ากับ 10,569.55 พันล้านบาท 

4. สบน. ได้ทําการปรับปรุงตัวเลขหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่ค้ําประกันในเดือน ก.ย. 2554 ทําให้ตัวเลขหนี้สาธารณะ
เปลี่ยนแปลงจาก 4,448.25 พันล้านบาท เป็น 4,448.30 พันล้านบาท 
 

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2554 หนี้สาธารณะคงค้างมีจํานวนทั้งสิ้น 4,336.71 พันล้านบาท หรือร้อยละ 
41.03 ของ GDP ประกอบดว้ย หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,092.94 พันล้านบาท หรือร้อยละ 29.26  ของ GDP                
หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,058.86 พันล้านบาท หรือร้อยละ 10.02 ของ GDP หน้ีรัฐวิสาหกิจ      
ที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)  154.46 พันล้านบาท หรือร้อยละ 1.46 ของ GDP และหน้ีกองทุน   
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 30.45 พันล้านบาท หรือร้อยละ 0.29 ของ GDP โดยหนี้สาธารณะคงค้าง     
ณ สิ้นเดือนตลุาคม 2554 ลดลงจากเดือนก่อน 111.59 พันล้านบาท 
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2. หน้ีของรัฐบาล 

 

ตารางท่ี 2 หน้ีของรัฐบาล
เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

3,181.16 3,092.94 (88.22)                

1.1 หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 2,039.06 1,911.84 (127.22)               
46.16 44.08 (2.08)                  

1,992.90 1,867.76 (125.14)               
- เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ 1,587.53 1,461.86 (125.67)               
   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้ระยะส้ัน) 125.69 0.00 (125.69)               
   - ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อ่ืน) 1,461.84 1,461.86 0.02                    
- เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 398.94 398.94 -                     
- เงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ 6.43 6.96 0.53                    

1.2 หน้ีท่ีรัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,142.10 1,181.10 39.00                  
463.28 502.28 39.00                  
678.82 678.82 -                     

   - FIDF 1
   - FIDF 3

   - หนี้ต่างประเทศ
   - หนี้ในประเทศ

หน้ีของรัฐบาล

ก.ย. 54 ต.ค. 54

หน่วย: พันล้านบาท

1

2

 
หมายเหตุ 

1. สบน. ได้แยกหนี้ของเงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ ออกจากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงทําให้ตัวเลขหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง                               
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า 

2. ในเดือนตุลาคม 2554 มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 1 ล่วงหน้า จํานวน 39,000 ล้านบาท ซ่ึงพันธบัตรดังกล่าวจะครบกําหนดใน
เดือนพฤศจิกายน วงเงิน 89,099.20 ล้านบาท โดยมีกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพฒันาตลาดตราสารหนี้ในประเทศเป็น
ผู้บริหารเงินกู้ดังกล่าว โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็น
เงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือ
ลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของ
การกู้เงิน 

 
 

ณ  วันที่ 31 ตุลาคม 2554 หนี้ของรัฐบาลมีจํานวนทั้งสิ้น 3,092.94 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 
88.22 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
 

• หน้ีที่ รัฐบาลกู้โดยตรง  มีจํานวนท้ังสิ้น 1,911.84 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 127.22        
พันล้านบาท เน่ืองจาก  

 หน้ีต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 2.08 พันล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 1.58 พันล้านบาท และการชําระคืนหน้ีสกุลเงินเยนและ
เหรียญสหรัฐทําให้หน้ีคงค้างในรูปเงินบาทลดลง 0.5 พันล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 
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  หน่วย: ล้านบาท

สกุลเงิน

Canadian 14.97           14.97           -                   30.77 -                   

Euro 2.32             2.32             -                   43.16 -                   

Japanese Yen 96,203.86     95,003.31     (1,200.55)          0.39 (469.86)            

USD 207.46         206.74         (0.72)                30.67 (21.99)              

หน่วย: ล้าน CAD/EUR/JPY/USD

เพ่ิม/(ลด) เพ่ิม/(ลด)ก.ย. 54 ต.ค. 54
Exchange rate*

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทา้ยของเดือน 

 
 หนี้ในประเทศ  เมื่อเปรียบเทยีบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 125.14 พันล้านบาท เน่ืองจาก 

- การไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง 125.69 พันล้านบาท อายุ 3 วัน ทีอ่อกเพือ่รักษากรอบวงเงินของตั๋วเงินคลัง
และใช้ในการบริหารเงินสดของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2555 

- การแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรเพ่ือการบริหารหน้ี 0.02 พันล้านบาท 
- การกู้ให้รัฐวิสาหกิจกู้ตอ่ 0.53 พันล้านบาท   

 
• หนี้ที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน

หน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 39 พันล้านบาท เนื่องจากการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) เพ่ือชําระพันธบัตรรัฐบาลที่ออก
ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะท่ีสอง (FIDF 1) จํานวน 89.10 พันล้านบาท ที่จะครบกําหนดใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยเงินที่ได้จะนําไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนา
ตลาดตราสารหน้ีในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทํา 
Pre-funding  
 
3. หน้ีรฐัวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบันการเงิน 
 

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

1,079.75 1,058.86 (20.89)            

527.43 517.84 (9.59)              
171.11 165.12 (5.99)              
356.32 352.72 (3.60)              
552.32 541.02 (11.30)            
127.55 125.66 (1.89)             
424.77 415.36 (9.41)              

หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน

    - หนี้ต่างประเทศ
    - หนี้ในประเทศ

1. หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน

ตารางท่ี 4 หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน หน่วย : พันล้านบาท

2. หนี้ท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน
    - หนี้ต่างประเทศ
    - หนี้ในประเทศ

ก.ย. 54 ต.ค. 54

 

ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 
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ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2554 หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงินมีจํานวนท้ังสิน้ 1,058.86       
พันล้านบาท ประกอบด้วย หน้ีที่รัฐบาลค้ําประกัน 517.84 พันล้านบาท และหน้ีที่รัฐบาลไม่คํ้าประกนั 541.02 
พันล้านบาท โดยหน้ีรฐัวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลงจากเดอืนก่อน 20.89 พันล้านบาท  
 
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน  

 

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2554 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินท่ีรฐับาลค้ําประกันมีจํานวนทั้งสิ้น 
517.84 พันลา้นบาท ลดลงจากเดือนก่อน 9.59 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

- หนี้ต่างประเทศ  มีจํานวนทั้งสิ้น 165.12 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนกอ่น 5.99 พันลา้นบาท โดยเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 6.27 พันล้านบาท และการเบิกจ่าย
มากว่าชําระคืนหน้ีสกุลเงินเยนและการชําระคืนหน้ีสกุลเงินเหรียญสหรัฐทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มข้ึน 0.28 
พันล้านบาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 
 

 
 

  หน่วย: ล้านบาท

สกุลเงิน

Euro 96.70           96.70           -                   43.16 -                   

Japanese Yen 409,394.92   410,129.77   734.85             0.39 287.60             

USD 14.29           14.04           (0.25)                30.67 (7.67)                

เพ่ิม/(ลด)
Exchange rate*

หน่วย: ล้าน EUR/JPY/USD

ก.ย. 54 ต.ค. 54 เพ่ิม/(ลด)

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทา้ยของเดือน 

 
• หนี้ในประเทศ  มีจํานวนทั้งสิน้ 352.72 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 3.60 พันล้านบาท เน่ืองจาก 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 1 พันล้านบาท 
-  รฐัวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันมีการเบิกจ่ายเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่า

ชําระคืนต้นเงินกู้ 2.60 พันลา้นบาท   
 

3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 
 

 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2554 หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลไม่ค้ําประกันมีจํานวน
ทั้งสิ้น 541.02 พันล้านบาท ลดลงจากเดอืนก่อน 11.30 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

- หนี้ต่างประเทศ  มีจํานวนทั้งสิ้น 125.66 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนกอ่น 1.89 พันลา้นบาท โดยผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 0.79 พันล้านบาท และการชําระคืนหน้ี
สกุลเงินยูโร เยน และเหรียญสหรัฐทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 1.1 พันล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที ่6 
 

 

ตารางท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ําประกัน) 
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  หน่วย: ล้านบาท

สกุลเงิน

Euro 1,085.09      1,072.03       (13.06)              43.16 (563.85)            

Japanese Yen 52,753.70     51,887.19     (866.51)            0.39 (339.13)            

USD 1,932.95       1,926.49       (6.45)                30.67 (197.93)            

Exchange rate*

หน่วย: ล้าน EUR/JPY/USD

ก.ย. 54 ต.ค. 54 เพ่ิม/(ลด) เพ่ิม/(ลด)

   
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทา้ยของเดือน 

 
• หนี้ในประเทศ  มีจํานวนทั้งสิน้ 415.36 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 9.41 พันล้านบาท เน่ืองจาก 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตร 0.09 พันล้านบาท 
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัการบินไทย จํากัด (มหาชน) ไถถ่อนหุ้นกู้ 4 พันล้านบาท และ 5.49 

พันล้านบาท ตามลําดับ  
- รัฐวิสาหกิจที่รฐับาลไม่คํ้าประกันมีการเบิกจ่ายเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ 0.17 

พันล้านบาท    
 
4. หน้ีรฐัวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 
ตารางท่ี 7 หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

156.94 154.46 (2.48)            
6.32 6.19 (0.13)             

150.62 148.27 (2.35)             
- หน้ีต่างประเทศ
- หนี้ในประเทศ

หน่วย : พันล้านบาท

ก.ย. 54 ต.ค. 54
หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)

     
 

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2554 หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปน็สถาบนัการเงินทีรั่ฐบาลค้ําประกนั มีจํานวนทั้งสิ้น 
154.46 พันลา้นบาท ลดลงจากเดือนกอ่น 2.48 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

- หนี้ต่างประเทศ  มีจํานวนทั้งสิ้น 6.19 พันลา้นบาท ลดลงจากเดือนก่อน 0.13 พันล้านบาท โดยเป็นผลจาก 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งน้ี หน้ีในรูปสกลุเงินต่างประเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า       
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ําประกัน) 
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หน่วย: ล้านบาท

สกุลเงิน

Euro 32.40           32.40           -                   43.16 -                   

Japanese Yen 9,038.68      9,038.68      -                   0.39 -                   

USD 40.85           40.85           -                   30.67 -                   

หน่วย: ล้าน EUR/JPY/USD

ก.ย. 54 ต.ค. 54 เพ่ิม/(ลด) เพ่ิม/(ลด)
Exchange rate*

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทา้ยของเดือน 

 
• หนี้ในประเทศ  มีจํานวนทั้งสิน้ 148.27 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 2.35 พันล้านบาท  เน่ืองจาก 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไถ่ถอนพันธบัตร 2 พันล้านบาท  
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชําระคืนตน้เงินกู้ 0.35 พันล้านบาท    

 
5. หน้ีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน   
ตารางท่ี 9 หน้ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

30.45 30.45 -              
30.45 30.45 -              
0.00 0.00 -                  - หนี้ท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน

หน่วย : พันล้านบาท

ก.ย. 54 ต.ค. 54
หน้ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
    - หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน

 
 

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2554 หนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ มีจํานวนทัง้สิน้ 30.45 พนัล้านบาท ประกอบด้วย 
หน้ีท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 30.45 พันล้านบาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดอืนก่อนหน้า 

      
6. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ไม่มีหนี้คงค้าง 
 
   หน้ีสาธารณะ จํานวน 4,336.71 พันล้านบาท แบ่งออกเป็นหน้ีต่างประเทศ 341.05 พันล้านบาท หรือร้อยละ 7.86 
และหน้ีในประเทศ 3,995.66 พันล้านบาท หรือร้อยละ 92.14 ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง และเป็นหน้ีระยะยาว 
4,297.73 พันล้านบาท หรือร้อยละ 99.10 และหน้ีระยะสั้น 38.98 พันล้านบาท หรือร้อยละ 0.90 ของ               
ยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 10 และ 11 ตามลําดับ 
 
 
 
 

ตารางท่ี 8 การเปล่ียนแปลงของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 
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หน้ีสาธารณะ
(พันล้านบาท) (พันล้านบาท) % (พันล้านบาท) %

1. หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 3,092.94         44.08          1.43         3,048.86     98.57       
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,058.86         290.78        27.46       768.08       72.54       
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 154.46           6.19           4.01         148.27       95.99       
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีสินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 30.45             -             -          30.45         100.00     
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ -                -             -          -            -          

รวม 4,336.71         341.05        7.86         3,995.66     92.14       

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 

 
 

หน้ีสาธารณะ
(พันล้านบาท) (พันล้านบาท) % (พันล้านบาท) %

1. หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 3,092.94        3,092.94        100.00 -                -     
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,058.86        1,040.94        98.31   17.92             1.69   
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 154.46           133.40           86.37   21.06             13.63  
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีสินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 30.45             30.45             100.00 -                -     
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ -                -                -      -                -     

รวม 4,336.71     4,297.73     99.10 38.98         0.90  

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 
 

ตารางท่ี 10 หน้ีต่างประเทศและในประเทศ 

ตารางท่ี 11 หน้ีระยะส้ันและระยะยาว 


