
      รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที ่31  มีนาคม 2550 
 

หนีส้าธารณะคงคาง ณ วันท่ี  31  มีนาคม 2550 มีจํานวน 3,214,866 ลานบาท หรอืรอยละ 38.10 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี ้
 

  

หนวย: ลานบาท
ก.พ.2550  % GDP มี.ค. 2550  % GDP เพ่ิม/(ลด)

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

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง (1.1 + 1.2) 1,992,204.99 23.61 2,056,327.10 24.37 64,122.11 

   1.1 หนี้ตางประเทศ 153,718.35 141,082.45 (12,635.90)

        (ลานเหรียญสหรัฐ) (4,343.15) (4,034.74) (308.41)

   1.2 หนี้ในประเทศ 1,838,486.64 1,915,244.65 76,758.01 

       -เงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ 583,557.68 649,315.69 -                

              - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลัง) 218,000.00 218,000.00 -                

             - เงินกูระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น) 365,557.68 431,315.69 65,758.01 

       -เงินกูชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 1,153,102.96 1,153,602.96 -                

              - FIDF 1       463,276.00     463,276.00 -                

              - FIDF 3       689,826.96     690,326.96 500.00 

       -พันธบัตรโครงการชวยเพ่ิมเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2         43,126.00       43,126.00 -                

       -เงินกูเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ         58,700.00       69,200.00 -                

2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 902,737.29 10.70 888,579.79 10.53 (14,157.50)

   2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน 495,541.99 492,229.74 (3,312.25)

        -หนี้ตางประเทศ 181,087.36 177,925.05 (3,162.31)

        (ลานเหรียญสหรัฐ) (5,116.43) (5,088.39) (28.04)

        -หนี้ในประเทศ 314,454.63 314,304.69 (149.94)

   2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน 407,195.30 396,350.05 (10,845.25)

        -หนี้ตางประเทศ 129,889.61 128,201.54 (1,688.07)

        (ลานเหรียญสหรัฐ) (3,669.89) (3,666.37) (3.52)

        -หนี้ในประเทศ 277,305.69 268,148.51 (9,157.18)

3. หนี้สินของกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ  (3.1+3.2) 227,583.78 2.70 224,243.24 2.66 (3,340.54)

    3.1 หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน (FIDF2) -                  -                 -                

    3.2 หนี้ที่รัฐบาลไมคํ้าประกัน 227,583.78 224,243.24 (3,340.54)

4. หนี้องคกรของรัฐอื่น  (4.1+4.2) 49,215.68 0.58 45,715.68 0.54 (3,500.00)

    4.1 หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน 23,271.99 23,271.99 -                

    4.2 หนี้ที่รัฐบาลไมคํ้าประกัน 25,943.69 22,443.69 (3,500.00)

รวม (1+2+3+4) 3,171,741.74 37.59 3,214,865.81 38.10 43,124.07 

อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดทายของเดือน) 35.3933 34.9669
หมายเหต ุ  1. ประมาณการ GDP ป 2550 เทากับ 8,438.10 พันลานบาท (สศช. ณ 6 มี.ค. 2550) 

               2. อัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซือ้และขาย 

               3. การเพิม่/ลดของหนี้ตางประเทศ ไมสามารถคูณกับอัตราแลกเปลีย่นในเดอืนปจจุบนัหรอืเดือนท่ีผานมาไดโดยตรง เนื่องจากเปนผลของอตัราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในชวงเวลาที่จัดทํารายงานในแตละเดือน 

  4. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบือ้งตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 18,500 ลานบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผกูพนัตองจายภายใตสัญญาเชา

พื้นท่ีอาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรยีกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ ซึง่ตามระบบ GFS 

นับเปนหนี้สาธารณะ 

ท่ีมา สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 

 



 

หนี้สาธารณะคงคาง ณ  ส้ินเดือนมีนาคม 2550 มีจํานวนท้ังส้ิน 3,214,866 ลานบาท   

เปนหนี้ระยะยาว 2,752,781 ลานบาท และหนี้ระยะส้ัน 462,085 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.63 และ 

14.37 ตามลาํดบั และเปนหนี้ตางประเทศ 447,209 ลานบาท และหนี้ในประเทศ 2,767,657 ลานบาท 

หรือรอยละ 13.91 และ 86.09 ตามลําดบั หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 43,124 ลานบาท โดยหนี้

ท่ีรัฐบาลกูโดยตรงเพ่ิมขึ้น 64,122 ลานบาท สวนหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบนัการเงิน หนี้สินของ

กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และหนี้องคกรของรัฐอ่ืนลดลง 14,157 ลานบาท 

3,341 ลานบาท และ 3,500 ลานบาท ตามลําดับ รายละเอียดการเปล่ียนแปลงของหนี้สาธารณะมี

ดังตอไปนี ้

 

 

 

1. หน้ีที่รัฐบาลกูโดยตรง 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรงมีจาํนวนท้ังส้ิน 2,056,327 ลานบาท 

ประกอบดวยหนี้ตางประเทศ 141,082 ลานบาท และหนี้ในประเทศ 1,915,245 ลานบาท และเม่ือ

เปรียบเทียบกบัเดือนกอนหนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรงเพ่ิมขึน้ 64,122 ลานบาท โดยมีรายละเอียดของการ

เปล่ียนแปลง  ดังนี ้

 มี.ค. 50 % GDP เพ่ิม/(ลด)

1.หนีท่ี้รฐับาลกูโดยตรง (1.1+1.2)       2,056,327.10 24.37       64,122.11 

    1.1 หน้ีตางประเทศ 141,082.45             (12,635.90)

           (ลานเหรยีญสหรฐั) 4,034.74               (308.41)

    1.2 หน้ีในประเทศ    1,915,244.65       76,758.01 

         - เงนิกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลเงนิงบประมาณ 649,315.69                   65,758.01 

             -  ระยะส้ัน (ตัว๋เงนิคลงั) 218,000.00           -                  

             - ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหน้ีอ่ืน) 431,315.69                   65,758.01 

         - เงนิกูชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 1,153,602.96                     500.00 

                - FIDF 1 463,276.00           -                  

                - FIDF 3 690,326.96                        500.00 

          - พันธบตัรโครงการชวยเพ่ิมเงนิกองทุนช้ันท่ี1 และ 2  43,126.00             -                  

         - เงนิกูเพ่ือการปรบัโครงสรางหน้ีตางประเทศ 69,200.00                     10,500.00 

หน้ีท่ีรัฐบาลกูโดยตรง

6.9%

93.1%

    1.1 หน้ีตางประเทศ

    1.2 หน้ีในประเทศ    

1.1 หน้ีตางประเทศ  

    

    หนี้ตางประเทศลดลงจากเดอืนกอน 12,636 ลานบาท ซึ่งหนี้ตางประเทศในรูปเงินเหรียญ

สหรัฐลดลงจากเดือนกอน  308.41 ลานเหรียญสหรัฐ  เนื่องจาก 

- รัฐบาลไดเบิกจายเงินกูจากแหลงเงินกูตางๆ ต่ํากวาการชําระคืนตนเงินกู 317.97 ลาน

เหรียญสหรัฐ     

- ผลจากอตัราแลกเปล่ียนทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินเหรียญสหรัฐเพ่ิมขึ้น 9.56 ลาน 

เหรียญสหรัฐ 

 



 

 

1.2 หน้ีในประเทศ 

     หนี้ในประเทศเพิ่มขึ้นจากเดอืนกอน 76,758 ลานบาท เนื่องจาก  

- การออกพันธบตัรและตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล 65,758 ลานบาท  และการ

ออกตั๋วเงินคลัง 64,000 ลานบาท และไถถอนตั๋วเงินคลังท่ีครบกําหนด 64,000 ลานบาท  

- การกูเงินเพ่ือ Refinance เงินกูตางประเทศดวยเงินบาท 10,500 ลานบาท 

- การออกพันธบตัรเพ่ือชดใชความเสียหายใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน ระยะท่ี 2 (FIDF3) 500 ลานบาท  

    

 

 

   

2. หน้ีของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงินมีจํานวนท้ังส้ิน   

888,580 ลานบาท ประกอบดวยหนีข้องรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลค้าํประกนั 492,230 ลานบาท  และหนี้ของ        

รัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน 396,350 ลานบาท จําแนกไดเปนหนี้ตางประเทศ 306,127 ลานบาท 

และหนี้ในประเทศ  582,453 ลานบาท หรือรอยละ 34.45 และรอยละ 65.55 ของยอดหนี้รัฐวิสาหกิจท่ี

ไมเปนสถาบนัการเงินตามลําดับ  และเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบนั

การเงินลดลง 14,157 ลานบาท  โดยแบงเปน 

 

 

 ม.ีค. 2550 % GDP เพิม่/(ลด)

2.หน้ีของรัฐวิสาหกิจทีไ่มเปนสถาบันการเงิน 888,579.79 10.53      (14,157.50)

    2.1 หน้ีทีร่ฐับาลค้าํประกัน 492,229.74       (3,312.25)

           - หน้ีตางประเทศ 177,925.05         (3,162.31)

             (ลานเหรยีญสหรฐั) (5,088.39)              (28.04)

           - หน้ีในประเทศ 314,304.69            (149.94)

    2.2 หน้ีทีร่ฐับาลไมค้าํประกัน 396,350.05      (10,845.25)

           - หน้ีตางประเทศ 128,201.54         (1,688.07)

             (ลานเหรยีญสหรฐั) (3,666.37)                (3.52)

           - หน้ีในประเทศ 268,148.51         (9,157.18)

หนี้ของรัฐวสิาหกิจที่ไมเปน 
สถาบันการเงิน

55.4%44.6%

     2.1 หนี้ทีรั่ฐบาลค้ําประกัน

     2.2 หนี้ทีรั่ฐบาลไมค้ําประกัน

 

 

 

 

 

 



2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้ําประกัน 

 หนี้ท่ีรัฐบาลค้าํประกัน 492,230 ลานบาท ประกอบดวยหน้ีตางประเทศ 177,925 ลาน

บาท และหนีใ้นประเทศ 314,305 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับเดอืนกอน หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกันลดลง 

3,312 ลานบาท โดยมีรายละเอียดของการเปล่ียนแปลง ดังนี ้   

 หน้ีตางประเทศ  ลดลงจากเดือนกอน 3,162 ลานบาท ซึ่งหนี้ตางประเทศในรูปเงินเหรียญสหรัฐลดลง

จากเดือนกอน 28.04 ลานเหรียญสหรัฐ เนื่องจาก   

      - รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบนัการเงินเบิกจายเงินกูจากแหลงเงินกูตางๆ ต่ํากวาการชําระ

คืนตนเงินกู 55.62 ลานเหรียญสหรัฐ  

   - ผลจากอตัราแลกเปล่ียนทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินเหรียญสหรัฐเพ่ิมขึ้น 27.58 ลาน

เหรียญสหรัฐ  

 หน้ีในประเทศ   ลดลงจากเดือนกอน 150 ลานบาท เนือ่งจาก 

- องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  และการทางพิเศษแหงประเทศไทยออกพันธบตัรรวม 

3,465 ลานบาท  

- การทางพิเศษแหงประเทศไทย  การเคหะแหงชาต ิและบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ไถถอนพันธบตัรรวม 6,500 ลานบาท 

     -  การเบิกจายเงินกูสุทธิของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 2,885 ลานบาท   

 

2.2 หน้ีที่รัฐบาลไมค้ําประกัน 

 หนี้ท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน 396,350 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ตางประเทศ 128,202 

ลานบาท และหนี้ในประเทศ  268,148 ลานบาท  และเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนี้ท่ีรัฐบาลไมค้ํา

ประกันลดลง 10,845 ลานบาท  โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลง ดังนี ้

 หน้ีตางประเทศ  ลดลงจากเดือนกอน 1,688 ลานบาท ซึ่งหนี้ตางประเทศในรูปเงินเหรียญสหรัฐลดลง

จากเดือนกอน 3.52 ลานเหรียญสหรัฐ  เนื่องจาก 

- รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบนัการเงินชําระคืนตนเงินกู 18.46 ลานเหรียญสหรัฐ 

  - ผลจากอตัราแลกเปล่ียนทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินเหรียญสหรัฐเพ่ิมขึ้น 14.94 ลาน

เหรียญสหรัฐ   

 หน้ีในประเทศ  ลดลงจากเดือนกอน 9,157 ลานบาท เนื่องจาก  

- การไฟฟาสวนภูมิภาค  และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไถถอนพันธบตัรรวม 3,025 

ลานบาท 

   -  การเบิกจายเงินกูสุทธิของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบนัการเงินลดลง 6,132 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2550 หนี้สินของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน    

การเงินมีจํานวนท้ังส้ิน 224,243 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้ท่ีรัฐบาลไมค้าํประกัน เม่ือเปรียบเทียบกับเดอืนกอน  

หนี้สินของกองทุนฯ ลดลง 3,341 ลานบาท  เนื่องจากกองทุนฯ มีรายรับจากการรบัชําระหนี ้และไดรับเงิน

ชดใชความเสียหายจากรัฐบาล  

 

 

 

 

 

 

 

ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2550 หนี้องคกรของรัฐอ่ืน ซึ่งปจจุบันไดนับรวมหนี้ของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติและสถาบนับริหารกองทุนพลังงานมีจํานวนท้ังส้ิน 45,716 ลานบาท เปน

หนี้ท่ีรัฐบาลค้าํประกัน 23,272 ลานบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลไมค้าํประกนั 22,444 ลานบาท หรือรอยละ 

47.30 และ รอยละ 52.70 ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหน้ีองคกรของรัฐอ่ืนลดลง 3,500 

ลานบาท เนื่องจากการชําระคืนหนี้เงินกูสุทธิของสถาบนับริหารกองทุนพลังงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ห ื่น นี้องคกรของรัฐอหน้ีองคกรอื่นของรัฐ 

3. หน้ีสินของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

ม.ีค. 2550 % GDP เพ่ิม/(ลด)

(ลานบาท)

3.หนีส้นิของกองทนุเพือ่การฟนฟฯู  (3.1+3.2) 224,243.24 2.66 (3,340.54)      

    3.1 หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกนั -                  -                  

    3.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกนั 224,243.24         (3,340.54)

หนีสิ้นของกองทุนเพ่ือการฟนฟู

100%

    3.1 หนีท้ีรั่ฐบาลค้ําประกัน

    3.2 หนีท้ีรั่ฐบาลไมค้ําประกัน

4. หน้ีองคกรของรัฐอ่ืน  

 

    4.1 หน้ีท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 
    4.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไมค้ํา

ม.ีค 2550 % GDP เพ่ิม/(ลด)

(ลานบาท)

4. หน้ีองคกรของรฐัอ่ืน  (4.1+4.2) 52,443.69 0.62 3,228.01       

    4.1 หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกนั 30,000.00       6,728.01         

    4.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกนั 22,443.69         (3,500.00)

50 9 % 
49.1% 



 

 

5. ยอดหนี้คงคางท่ีเปนภาระซ่ึงตองใชจายจากเงินงบประมาณ ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2550  

 

 

 

 

 

6. ภาระหน้ีเงินกูของรัฐบาลชําระโดยใชจายจากเงินงบประมาณ 

 หนวย : ลานบาท

หนีท้ีรั่ฐบาลกูโดยตรง 2,056,327.10

หกั หนีท้ีรั่ฐบาลกูโดยตรงแลวใหรัฐวิสาหกิจกูตอ 18,634.50

หกั ยอดหน้ีคงคางของพนัธบตัรตามโครงการชวยเพิม่เงนิกองทนุข้ันที ่1 และ 2 43,126.00

หนีท้ีรั่ฐบาลกูโดยตรงสทุธิ 1,994,566.60

บวก หนีข้องรฐัวิสาหกิจทีรั่ฐบาลรับภาระแทนตามมติ ครม 53,821.43

     - กองทนุหมูบานและชมุชนเมืองแหงชาติ 23,271.99

     - รัฐวิสาหกิจ

             หนีต้างประเทศ 2,017.14

             หนีใ้นประเทศ 28,532.30

ยอดหนีเ้งินกูคงคางทีเ่ปนภาระงบประมาณ 2,048,388.03

ยอดหนีเ้งินกูคงคางทีเ่ปนภาระงบประมาณตอ GDP (%) 24.28

หมายเหต:ุ  ประมาณการ GDP ป 2550 เทากับ 8,438.10 พนัลานบาท (จาก สศช. ณ  6 มี.ค. 2550) 

หนวย:ลานบาท

ม.ีค. .50 ต.ค. 49 - มี.ค. 50

1. ชาํระหนีใ้นประเทศ

    - ตนเงิน 1.60                   1.60                           

    - ดอกเบ้ีย 15,825.17 47,686.00

    - คาธรรมเนยีม 0.20 204.89

รวม 15,826.97 47,892.49

2. ชาํระหนีต้างประเทศ

    - ตนเงิน 940.84 22,051.27

    - ดอกเบ้ีย 405.69 2,418.77

    - คาธรรมเนยีม 172.61               177.11                       

รวม 1,519.14 24,647.15

รวมชาํระหน้ี (1+2)

    - ตนเงิน 942.44 22,052.87

    - ดอกเบ้ีย 16,230.86 50,104.77

    - คาธรรมเนยีม 172.81 382.00

รวม 17,346.11 72,539.64

ภาระหน้ีเงนิกูของรฐับาลชาํระโดยใชจายจากเงนิงบประมาณ 



 

 

 

 

 

 

  

  หนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2550 จํานวน 3,214,866 ลานบาท แบงเปนหนี ้         

ตางประเทศ 447,209 ลานบาท และหนี้ในประเทศ 2,767,657 ลานบาท  หรือรอยละ 13.91 และ 

86.09 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง ตามลําดบั       
 

 

 

 

 

หมายเหตุ  อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐ  ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 34.9669 

 

 

 

 

 

7. หน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 : หน้ีตางประเทศและหน้ีในประเทศ 

หนีส้าธารณะ

ลานบาท ลานบาท %  ลานบาท %  

1. หน้ีทีรั่ฐบาลกูโดยตรง 2,056,327.10 141,082.45 6.86 1,915,244.65 93.14

2. หน้ีของรัฐวสิาหกจิทีไ่มเปนสถาบันการเงิน 888,579.79 306,126.59 34.45 582,453.20 65.55

3. หน้ีสนิของกองทนุเพ่ือการฟนฟูฯ 224,243.24 -                    - 224,243.24 100.00

4. หน้ีองคกรของรัฐอ่ืน 45,715.68 -                    45,715.68 100.00

รวม 3,214,865.81 447,209.04 13.91 2,767,656.77 86.09

หนีใ้นประเทศหนีต้างประเทศ

8. หน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที่  31 มนีาคม 2550 : หน้ีระยะยาวและหน้ีระยะสั้น 

   

   หนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ 2550 จํานวน 3,214866 ลานบาท แบงเปน             

หนี้ระยะยาว 2,752,781 ลานบาท และหนี้ระยะส้ัน 462,085 ลานบาท หรือรอยละ 85.63 และ 

14.37 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง ตามลําดบั 

 

 

หนีส้าธารณะ

ลานบาท ลานบาท %  ลานบาท %  

1. หน้ีท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 2,056,327.10 1,826,378.91 88.82 229,948.19 11.18

2. หน้ีของรัฐวิสาหกจิทีไ่มเปนสถาบนัการเงนิ 888,579.79 880,686.35 99.11 7,893.44 0.89

3. หน้ีสินของกองทุนเพือ่การฟนฟูฯ 224,243.24 -                      - 224,243.24 100.00

4. หน้ีองคกรของรัฐอืน่ 45,715.68 45,715.68           100.00 -                    -                    

รวม 3,214,865.81 2,752,780.94 85.63 462,084.87 14.37

หนีร้ะยะสัน้หนีร้ะยะยาว




