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รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2554                                                     
 

1. หน้ีสาธารณะคงค้าง 
 

ตารางท่ี 1 หน้ีสาธารณะคงคา้ง

ก.ค. 54 ส.ค. 54 % GDP
 เพ่ิม/ลด

จากเดือนก่อน
1. หนี้ท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 3,016.48    3,010.32     28.36         (6.16)          
2. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,074.91    1,072.10     10.10         (2.81)          
3. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 158.11      155.62       1.47          (2.49)          
4. หนี้กองทุนเพือ่การฟืน้ฟฯู 30.55        30.98         0.29          0.43           
5. หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ -           -            -            -            

รวม 4,280.05    4,269.02     40.22 (11.03)        

หน่วย : พันล้านบาท

 
หมายเหตุ 1.  GDP ปี 2553 และประมาณการ GDP ปี 2554 เท่ากับ 10,104.82 พันล้านบาท และ 10,867.73 พันล้านบาท ตามลําดับ (สศช. ณ 22 ส.ค. 2554) 
 2. สบน. ได้ปรับวิธีการคาํนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนคา่ทีใ่กล้เคียงความเป็นจริงที่สดุ โดยไดค้ํานวณ GDP ของเดือนกรกฎาคม 2554 
ดังนี ้[(GDP ปี 53/12)*5]+[(GDP ปี 54/12)*7] เท่ากับ 10,549.85 พันล้านบาท และ GDP ของเดือนสิงหาคม 2554 ดังนี้[(GDP ปี 53/12)*4]+[(GDP ปี 54/12)*8] เท่ากับ 
10,613.43 พันล้านบาท 

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหวา่งอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสดุท้ายของเดือน 
4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจา่ยภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร  

สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ 
 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 หนี้สาธารณะคงค้างมีจํานวนทั้งส้ิน 4,269.02 พันล้านบาท หรือร้อยละ 
40.22 ของ GDP ประกอบด้วย หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 3,010.32 พันล้านบาท หรือร้อยละ 28.36  ของ GDP                
หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,072.10 พันล้านบาท หรือร้อยละ 10.10 ของ GDP หน้ีรัฐวิสาหกิจ      
ที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)  155.62 พันล้านบาท หรือร้อยละ 1.47 ของ GDP และหน้ีกองทุน   
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 30.98 พันล้านบาท หรือร้อยละ 0.29 ของ GDP โดยหน้ีสาธารณะคงค้าง     
ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2554 ลดลงจากเดือนก่อน 11.03 พันล้านบาท 
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2. หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 
 

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

3,016.48 3,010.32 (6.16)                  
1 หนี้ต่างประเทศ 43.81 41.49 (2.32)                  

คิดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 1,472.30 1,381.86 (90.44)                 
2 หนี้ในประเทศ 2,972.67 2,968.83 (3.84)                  

- เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหน้ี 1,427.50 1,431.94 4.44                    
   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้ระยะส้ัน) 20.00 0.00 (20.00)                 
   - ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อ่ืน) 1,407.50 1,431.94 24.44                  
- เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,141.11 1,132.41 (8.70)                  
   - พันธบัตร/ต๋ัวสัญญาใช้เงิน FIDF 1 463.28 463.28 -                     
   - พันธบัตร FIDF 3 677.83 669.13 (8.70)                  
- เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 398.94 398.94 -                     
- เงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ 5.12 5.54 0.42                    

หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง

ตารางท่ี 2 หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 
หน่วย: พันล้านบาท

ก.ค. 54 ส.ค. 54

 

 
 

ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2554 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรงมีจํานวนทั้งส้ิน 3,010.32 พันล้านบาท ลดลงจาก
เดือนก่อน 6.16 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
 
• หน้ีต่างประเทศ   มี จํานวนทั้ ง ส้ิน 41 .49 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 2.32 พันล้านบาท               
ทั้งน้ี หน้ีต่างประเทศในรูปเงินเหรียญสหรัฐ ลดลง 90.44 ล้านเหรียญสหรัฐ เน่ืองจาก  
 -   ผลจากอัตราแลกเปล่ียนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาท เพิ่มข้ึน 0.91 พันล้านบาท และ                         
ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 16.94 ล้านเหรียญสหรัฐ  
 -   สกุลเงินเยนได้มีการชําระคืนประมาณ 800.73 ล้านเยน หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.31 พันล้านบาท 
หรือคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 10.45 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐได้มีการชําระคืนประมาณ 96.93 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 2.92 
พันล้านบาท 
 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในรูปสกุลเงินท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง หน้ีต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 3 
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Currency (Million) ก.ค. 54 ส.ค. 54 เพ่ิม/(ลด)
Canadian 15.40           15.40           -            

Euro 2.32             2.32             -            

Japanese Yen 97,054.41     96,253.68     (800.73)     

USD 203.46         106.53         (96.93)       
 

 
• หนี้ในประเทศ  หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 3.84 พันล้านบาท เน่ืองจาก 

- การออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 0.08 พันล้านบาทและไถ่ถอนพันธบัตร      
ออมทรัพย์ 0.64 พันล้านบาท 

- การออกพันธบัตรเพื่อการบริหารหน้ี 25 พันล้านบาท  
- การปรับโครงสร้างหน้ีพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะท่ีสอง (FIDF 3) 

จํานวน 26.70 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็นการทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ 
FIDF 3) จํานวน 8.70 พันล้านบาท และการกู้เงินระยะส้ันจํานวน 18 พันล้านบาท     

- การชําระคืนเงินกู้ระยะส้ัน 20 พันล้านบาท 
- การกู้ให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ 0.42 พันล้านบาท 
- การปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ

เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จํานวน     
7 พันล้านบาท  

 
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เปน็สถาบันการเงิน 
 

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

1,074.91 1,072.10 (2.81)             
523.65 523.77 0.12               
163.13 167.01 3.88              

5,482.74 5,562.25 79.51             
360.52 356.76 (3.76)              
551.26 548.33 (2.93)              
125.32 126.45 1.13               

4,211.84 4,211.61 (0.23)              
425.94 421.88 (4.06)              

หน่วย : พันล้านบาท

2. หน้ีท่ีรัฐบาลไม่ค้ําประกัน
    - หนี้ต่างประเทศ
      คดิเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
    - หนี้ในประเทศ

ก.ค. 54 ส.ค. 54

ตารางท่ี 4 หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน

หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน

    - หนี้ต่างประเทศ
      คดิเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
    - หนี้ในประเทศ

1. หน้ีท่ีรัฐบาลค้ําประกัน

 

ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 
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ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินมีจํานวนทั้งส้ิน 1,072.10       

พันล้านบาท ประกอบด้วย หน้ีที่รัฐบาลค้ําประกัน 523.77 พันล้านบาท และหน้ีที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 548.33 
พันล้านบาท โดยหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงินลดลงจากเดือนก่อน 2.81 พันล้านบาท  
 
3.1 หน้ีที่รัฐบาลคํ้าประกัน  
 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลคํ้าประกันมีจํานวนทั้งส้ิน 
523.77 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 0.12 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
• หนี้ต่างประเทศ  มีจํานวนท้ังส้ิน 167.01 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 3.88 พันล้านบาท               
ทั้งน้ี หน้ีต่างประเทศในรูปเงินเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 79.51 ล้านเหรียญสหรัฐ เน่ืองจาก  

- ผลจากอัตราแลกเปล่ียนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มข้ึน 3.75 พันล้านบาท และในรูปเงินเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มข้ึน 75.30 ล้านเหรียญสหรัฐ  

- สกุลเงินเยนได้มีการเบิกจ่ายมากกว่าการชําระคืนประมาณ 322.77 ล้านเยน หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.13 
พันล้านบาท หรือคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 4.21 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

 ท้ังน้ี หากพิจารณาในรูปของสกุลเงินของหน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน หน้ีต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง                  
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 
 

 
 
 

 Currency (Million) ก.ค. 54 ส.ค. 54 เพ่ิม/(ลด)
Euro 96.70           96.70           -            

Japanese Yen 414,051.55   414,374.32   322.77       

USD 14.54           14.54           -            
 

 
 

• หนี้ในประเทศ  มีจํานวนท้ังส้ิน 356.76 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 3.76 พันล้านบาท เน่ืองจาก 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการเคหะแห่งชาติได้ไถ่ถอนพันธบัตร 3.5 พันล้านบาท และ         

1.5 พันล้านบาท ตามลําดับ และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ไถ่ถอนและออกพันธบัตร 1.7 พันล้านบาท และ     
1 พันล้านบาท ตามลําดับ 

-  รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลค้ําประกันมีการเบิกจ่ายเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่า
ชําระคืนต้นเงินกู้ 1.94 พันล้านบาท   

3.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่คํ้าประกัน 
 

 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่คํ้าประกันมีจํานวน
ทั้งส้ิน 548.33 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 2.93 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

ตารางท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลคํ้าประกัน) 
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• หนี้ต่างประเทศ  มีจํานวนท้ังส้ิน 126.45 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 1.13 พันล้านบาท                
ทั้งน้ี หน้ีต่างประเทศในรูปเงินเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.23 ล้านเหรียญสหรัฐ  เน่ืองจาก  

- ผลจากอัตราแลกเปล่ียนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาท เพิ่มข้ึน 1.82 พันล้านบาท และในรูปเงินเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มข้ึน 22.88 ล้านเหรียญสหรัฐ  

- สกุลเงินยูโรได้มีการชําระคืนประมาณ 9.05 ล้านยูโร หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.39 พันล้านบาท             
หรือคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 13.06 ล้านเหรียญสหรัฐ 

- สกุลเงินเยนได้มีการชําระคืนประมาณ 770.16 ล้านเยน หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.30 พันล้านบาท              
หรือคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 10.05 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
ท้ังน้ี หากพิจารณาในรูปของสกุลเงินของหน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน หน้ีต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลงดังรายละเอียด 

ปรากฏตามตารางท่ี 6 
 

 
 
 

Currency (Million) ก.ค. 54 ส.ค. 54 เพ่ิม/(ลด)
Euro 1,104.80      1,095.74       (9.05)         

Japanese Yen 54,236.79     53,466.63     (770.16)     

USD 1,932.95       1,932.95       -                 
 
• หนี้ในประเทศ  มีจํานวนท้ังส้ิน 421.88 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 4.06 พันล้านบาท เน่ืองจาก 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการไถ่ถอนพันธบัตร 3 พันล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    
ได้ออกพันธบัตรและไถ่ถอนพันธบัตร  1.2 พันล้านบาท และ 2.15 พันล้านบาท ตามลําดับ 

- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ําประกันมีการเบิกจ่ายเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ 0.11 
พันล้านบาท    
 

4. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 
 

ตารางท่ี 7 หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

158.11 155.62 (2.49)             
6.37 6.41 0.04              

       คดิเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 213.91 213.57 (0.34)             
151.74 149.21 (2.53)             

- หนี้ต่างประเทศ

- หนี้ในประเทศ

หน่วย : พันล้านบาท

ก.ค. 54 ส.ค. 54
หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)

     
 
 

ตารางท่ี 6 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่คํ้าประกัน) 
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ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลคํ้าประกัน มีจํานวนทั้งส้ิน 
155.62 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 2.49 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
• หนี้ต่างประเทศ  มีจํานวนท้ังส้ิน 6.41 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 0.04 พันล้านบาท                
อย่างไรก็ตาม หน้ีต่างประเทศในรูปเงินเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.34 ล้านเหรียญสหรัฐ เน่ืองจาก  

- ผลจากอัตราแลกเปล่ียนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาท เพิ่มข้ึน 0.12 พันล้านบาท และในรูปเงินเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มข้ึน 2.13 ล้านเหรียญสหรัฐ  

- สกุลเงินเยนได้มีการชําระคืนประมาณ 121.95 ล้านเยน หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.05 พันล้านบาท หรือคิด
เป็นเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 1.60 ล้านเหรียญสหรัฐ 

- สกุลเงินเหรียญสหรัฐได้มีการชําระคืนประมาณ 0.87 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.03           
พันล้านบาท 

 
 ท้ังน้ี  หากพิจารณาในรูปของสกุลเงินของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)              
มีการเปล่ียนแปลง ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 
 

 
 
 

Currency (Million) ก.ค. 54 ส.ค. 54 เพ่ิม/(ลด)
Euro 32.40           32.40           -            

Japanese Yen 9,716.61       9,594.66       (121.95)     

USD 42.47           41.60           (0.87)          
 
• หนี้ในประเทศ  มีจํานวนท้ังส้ิน 149.21 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 2.53 พันล้านบาท  เน่ืองจาก 

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ไถ่ถอนพันธบัตร 2 พันล้านบาท 
- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ําประกันมีการเบิกจ่ายเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ 0.53 

พันล้านบาท    
 
5. หน้ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน   
 

ตารางท่ี 9 หน้ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนกอ่น

30.55 30.98 0.43            
30.45 30.45 -              
0.10 0.53 0.43                - หน้ีท่ีรัฐบาลไม่ค้ําประกัน

หน่วย : พันล้านบาท

ก.ค. 54 ส.ค. 54
หน้ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
    - หน้ีท่ีรัฐบาลค้ําประกัน

 
 
 

ตารางท่ี 8 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 
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ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 หนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ มีจํานวนทั้งส้ิน 30.98 พันล้านบาท
ประกอบด้วย หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน 30.45 พันล้านบาท และหน้ีที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 0.53 พันล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 0.43 พันล้านบาท เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินหมุนเวียน      
6. หน้ีหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ไม่มีหน้ีคงค้าง 
 
   หน้ีสาธารณะ จํานวน 4,269.02 พันล้านบาท แบ่งออกเป็นหน้ีต่างประเทศ 341.36 พันล้านบาท หรือร้อยละ 8 
และหน้ีในประเทศ 3,927.66 พันล้านบาท หรือร้อยละ 92 ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง และเป็นหน้ีระยะยาว 
4,207.47 พันล้านบาท หรือร้อยละ 98.56 และหน้ีระยะส้ัน 61.55 พันล้านบาท หรือร้อยละ 1.44 ของ               
ยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 10 และ 11 ตามลําดับ 
 
   

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

1. หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 3,010.32         41.49          1.38         2,968.83     98.62       
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,072.10         293.46        27.37       778.64       72.63       
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเปน็สถาบนัการเงิน 155.62           6.41           4.12         149.21       95.88       
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีสินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 30.98             -             -          30.98         100.00     
5. หน้ีหน่วยงานอืน่ของรัฐ -                -             -          -            -          

รวม 4,269.02         341.36        8.00         3,927.66     92.00       

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 

 
 

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

1. หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 3,010.32        2,992.32        99.40   18.00             0.60   
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,072.10        1,050.12        97.95   21.98             2.05   
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 155.62           134.56           86.47   21.06             13.53  
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีสินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 30.98             30.47             98.35   0.51               1.65   
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ -                -                -      -                -     

รวม 4,269.02     4,207.47     98.56 61.55         1.44  

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 

 

ตารางท่ี 10 หนี้ต่างประเทศและในประเทศ 
 

ตารางท่ี 11 หนี้ระยะสั้นและระยะยาว 
 


