รัฐวิสาหกิจกับการกูเงินจากตางประเทศ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ประสิทธิภาพการประกอบการของรัฐวิสาหกิจไทยกําลังเปนหัวขอที่มีการวิพากษ
วิจารณกันอยางกวางขวาง รัฐวิสาหกิจหลายตอหลายแหงกําลังกาวสูเสนทางแหงการลมละลาย
และหลายตอหลายแหง แมจะยังไมลมละลาย แตประสิทธิภาพในการประกอบการก็มิอาจ
เปรียบเทียบกับวิสาหกิจเอกชนที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันได
ไมตองสงสัยเลยวา รัฐวิสาหกิจจํานวนไมนอยสรางภาระทางการคลังแกรัฐบาล
อยางมากมายเพียงใด เสียงเรียกรองใหรัฐบาลปลอยมือจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท
เริม่ ดังขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลิกเปนผูผลิตสินคาเอกชน ซึ่งเอกชนสามารถประกอบการ
ไดโดยที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเปนอันมาก แตรัฐบาลชุดแลวชุดเลาก็ไมกลาตัดสินใจดําเนินการ
อยางหนึง่ อยางใด จนปญหารัฐวิสาหกิจกลายเปนปญหาเรื้องรัง ซึ่งนับวันยากแกการเยียวยาแกไข
ในป 2518 รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กําหนดแผนงานที่จะขายรัฐวิสาหกิจ
ดวยการกอตัง้ บริษัทแมขึ้น 3 บริษัท โดยใหรัฐวิสาหกิจทั้งมวลรวมศูนยอยูในบริษัทแมทั้งสามนี้
ตอจากนั้นก็จะนําหุนของรัฐวิสาหกิจตางๆออกขายแกประชาชน เพื่อเปนการกระจายความเปน
เจาของ และคอยๆแปรสภาพรัฐวิสาหกิจบางแหงใหเปนวิสาหกิจเอกชน ในงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2519 ซึ่งจัดทําโดยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์นั้น ถึงกับกําหนดประมาณการรายรับไววา
จะมีรายไดจากการขายหุนรัฐวิสาหกิจตางๆถึง 1,200 ลานบาท
แตยังไมทันที่จะมีการขายหุนของรัฐวิสาหกิจตามแผนการที่กําหนดไว ม.ร.ว.
คึกฤทธิก์ จ็ าต
ํ องประกาศยุบสภา เนื่องจากสถานการณทางการเมืองไมเอื้ออํานวยใหรัฐบาลบริหาร
ราชการแผนดินไดตอไป
ตลอดระยะเวลาระหวางป 2519-2525 รัฐบาลชุดตางๆพากันนั่งทับปญหา
รัฐวิสาหกิจไว โดยมิไดดําเนินการแกปญหาอยางมีแบบแผน จวบจนกระทั่งถึงยุครัฐบาลเปรม 4
รัฐบาลจึงไดลั่นกลองรบกับปญหารัฐวิสาหกิจดวยทาทีเอาจริงเอาจัง
รัฐบาลเปรม 4 กับรัฐวิสาหกิจ
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2526 พลเอกเปรม
ติณสูลานนทกลาวถึงนโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจวา
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“… จะยึดนโยบายใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงเปนแหลงอํานวยรายไดใหกับรัฐบาล
และจะไมยอมใหรัฐวิสาหกิจที่หยอนประสิทธิภาพมาเปนภาระของรัฐบาลและ
ประชาชนอีกตอไป…”
ดวยเหตุนี้เอง งบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณ 2527 จึงจัดสรร
งบประมาณรายจายสําหรับรัฐวิสาหกิจเพียง 388.2 ลานบาท โดยที่มีรัฐวิสาหกิจเพียง 4 แหง
ทีไ่ ดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน อันไดแก
(1) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (199.7 ลานบาท)
(2) องคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย (80.8 ลานบาท)
(3) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (84.5 ลานบาท)
(4) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (23.1 ลานบาท)
ข อ ที่ น  า สั ง เกตก็ คื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ยั ง ได รั บ จั ด สรรงบประมาณแผ น ดิ น อยู  นี้
ลวนแลวแตเปนกิจการที่มิไดผลิตสินคาเอกชน นอกจากนี้ งบประมาณแผนดินที่จัดสรรแก
รัฐวิสาหกิจในปงบประมาณใหมนี้ยังอยูในระดับตํ่าที่สุดในรอบสิบปอีกดวย และนี่อาจกลาวไดวา
รัฐบาลกําลังลั่นกลองรบกับปญหารัฐวิสาหกิจ
แทที่จริงแลว รัฐบาลไดเริ่มสงสัญญาณที่จะรัดเข็มขัดงบประมาณที่จัดสรรใหแก
รัฐวิสาหกิจมาตั้งแตปงบประมาณ 2525 แลว แตเดิมนั้น งบประมาณแผนดินที่จัดสรรใหแก
รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป จนอยูในระดับ 3,425 ลานบาทในปงบประมาณ 2524 ซึ่งคิด
เปนรอยละ 2.45 ของงบประมาณรายจายรวม
แตในปงบประมาณ 2525 นั้นเอง งบประมาณแผนดินสํ าหรับรัฐวิสาหกิจ
มียอดรวมลดลงเปนครั้งแรก กลาวคือ เหลือเพียง 2,972 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.85 ของ
งบประมาณรายจายรวม และนับตั้งแตนั้นมา ยอดงบประมาณรายจายสําหรับรัฐวิสาหกิจและ
สั ด ส ว นเมื่ อ เที ย บกั บ งบประมาณรายจ า ยรวมลดน อ ยถอยลงตามลํ าดั บ แต ก็ไมปรากฏวา
มีปงบประมาณใดที่การรัดเข็มขัดงบประมาณที่จัดสรรใหแกรัฐวิสาหกิจจะรุนแรงเทาปงบประมาณ
2527 ซึง่ กําหนดวงเงินไวเพียง 388 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.20 ของงบประมาณรายจายรวม
(ดูตารางที่ 1)
งบประมาณแผนดินลด เงินกูตางประเทศเพิ่ม
การที่ รั ฐ บาลบี บ บั ง คั บ ให รั ฐ วิ ส าหกิ จ ต า งๆต อ งพึ่ ง ตนเอง ด ว ยการตั ด ทอน
งบประมาณแผนดินลงอยางมโหฬารเชนนี้ ยอมสรางปญหาแกรัฐวิสาหกิจที่ประสบการขาดทุน
อยางมาก สวนรัฐวิสาหกิจที่ตองการขยายกิจการก็ประสบปญหาเงินทุนไมแตกตางกัน
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รัฐวิสาหกิจที่มีผลการประกอบการพอไปวัดไปวาได อาจเลือกใชวิธีระดมทุน
ดวยการออกพันธบัตรไปจําหนายในตลาดหลักทรัพย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ขอกูยืมเงินจาก
ประชาชนภายในประเทศ แตการขอกูยืมเงินวิธีดังกลาวนี้ รัฐวิสาหกิจนั้นๆจะตองมีความมั่นใจวา
การลงทุนของตนจะไดรับผลตอบแทนในอัตราไมตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยที่ตองจาย
แตดเู หมือนวา วิธีที่เปนที่นิยมกันมากกวาก็คือ การระดมเงินจากแหลงภายนอก
ประเทศ การกูเงินจากตางประเทศของรัฐวิสาหกิจไทยเพิ่มขึ้นอยางลิ่วโลด แนวโนมดังกลาวนี้
ปรากฏใหเห็นตัง้ แตป 2520 เปนตนมา ยิ่งเมื่อรัฐบาลรัดเข็มขัดมากเพียงใด รัฐวิสาหกิจทั้งหลาย
ตางก็ตอ งสอดสายสายตาหาแหลงเงินกูตางประเทศมากขึ้นเพียงนั้น
แตการกูเงินใดๆหากไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ก็มักจะตองมีบุคคลที่เชื่อถือได
คําประกั
้
น ในกรณีทั่วไป เมื่อรัฐวิสาหกิจไทยไปกูเงินจากตางประเทศ รัฐบาลไทยก็ตองคํ้าประกัน
ขอที่นาสังเกตก็คือ วงเงินกูของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลคํ้าประกันในแตละปมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในป
งบประมาณ 2523 เงินกูตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลคํ้าประกันมียอดรวมเพียง 23,705.1
ลานบาท เพิม่ ขึ้นเปนประมาณ 29,187.0 ลานบาทในปงบประมาณ 2526 ดังรายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 2
ดังนีเ้ ราจะเห็นไดวา การรัดเข็มขัดของรัฐบาลดวยการตัดทอนงบประมาณสําหรับ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ผ ลอย า งสํ าคั ญ ในการบี บ บั ง คั บ ให รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ป  ญ หาการขาดแคลนเงิ น ทุ น
ตองแสวงหาเงินกูจากตางประเทศ ผลที่ตามมาก็คือ ภาระในการชํ าระหนี้เงินกูตางประเทศ
ในอนาคตจะมีมากกวาที่ควรจะเปน ซึ่งยอมจะมีผลเสียตอดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ
ในอนาคตดวย
เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอีย ดเกี่ย วกับ การกูเ งิน จากต า งประเทศของรั ฐวิส าหกิจ
เราจะพบขอเท็จจริงวา ในระหวางปงบประมาณ 2523-2525 ประมาณหนึ่งในสามของเงินกูจาก
ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจไทยเปนเงินกูจากสถาบันการเงินเอกชน (ดูตารางที่ 2) ความนิยม
ในการกูเ งินจากสถาบันการเงินเอกชนเพิ่งจะปรากฏแนวโนมอยางชัดเจนตั้งแตป 2520 เปนตนมา
แมวาการกูเงินจากสถาบันการเงินเอกชนจะตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงกวาและระยะเวลาในการ
ชํ าระหนี้สั้นกวาเงินกูจากองคการระหวางประเทศ แตรัฐวิสาหกิจจํ านวนมากกลับนิยมกูจาก
สถาบันการเงินเอกชน ซึ่งมิใชเรื่องที่ยากแกการเขาใจ ทั้งนี้เพราะเหตุวา ผูที่ติดตอใหมีการกูเงิน
จากสถาบันประเภทนี้จะไดรับคานายหนาเปนผลตางตอบแทน อยางไรก็ตาม การกูเงินของ
รัฐวิสาหกิจจากสถาบันการเงินเอกชนในตางประเทศมียอดรวมลดลงในปงบประมาณ 2526
โดยคาดวาจะมีเพียง 5,878.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.1 ของวงเงินที่รัฐวิสาหกิจกูจาก
ตางประเทศทั้งหมด
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การกูเ งินจากตางประเทศในรูปของสินเชื่อผูขาย (Suppliers’ Credit) ปรากฏในป
งบประมาณ 2524 และ 2525 โดยมีวงเงิน 2,756.5 และ 5,835.6 ลานบาท นับเปนเรื่อง
นาประหลาดในที่การกูเงินในลักษณะนี้กลับปรากฏขึ้นมาอีก ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา การกูเงิน
จากตางประเทศในรูปของสินเชื่อผูขาย โดยไดสินคามากอน แลวผอนชําระทีหลังนั้น เปนวิธีการที่
ประเทศลูกหนี้มิไดรับประโยชนสูงสุดจากเงินกูนั้นๆ เนื่องจากถูกบังคับใหรับซื้อสินคาของเจาหนี้
โดยทีอ่ าจตองชําระราคาสูงกวาที่ควรจะเปน และ/หรือไดสินคาดุลภาพดอยกวาที่ควรจะเปน
ในยุคสมัยที่นายปวย อึ๊งภากรณยังมีบทบาทในวงราชการ ทานผูนี้ไดพยายาม
รณรงคตอตานการกูเงินจากตางประเทศในรูปของสินเชื่อของผูขาย จนกระทั่งการกูเงินจาก
ตางประเทศในลักษณะนี้คอยๆสลายไป แตแลวอิทธิฤทธิ์ของธนานุภาพกลับทําใหสินเชื่อผูขาย
กลายเปนผีดบิ คืนชีพ โดยที่เปนที่เชื่อกันวา ผูที่ติดตอกูเงินลักษณะดังกลาวนี้ ยอมตองการไดรับ
คานายหนาเปนผลตอบแทน อันเปนจารีตธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันในวงการธุรกิจการเงินระหวาง
ประเทศ
ขอพึงสังเกตในประการสุดทายก็คือ ความสําคัญของธนาคารโลกในฐานะที่เปน
แหล ง เงิ น กู  ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ ไทยเพิ่ ม ความสํ าคั ญ ขึ้ น เป น อั น มาก ในป ง บประมาณ 2523
รัฐวิสาหกิจตางๆกูเ งินจากธนาคารโลกในวงเงิน 5,364.1 ลานบาท วงเงินดังกลาวนี้เพิ่มขึ้นเปน
12,445.3 ลานบาทในปงบประมาณ 2526 คิดเปนรอยละ 42.6 ของเงินกูจากตางประเทศทั้งหมด
ของรัฐวิสาหกิจ (ดูตารางที่ 2)
ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ธนาคารโลกเริ่มมีบทบาทในการ
แทรกแซงการบริหารภายในของบรรดารัฐวิสาหกิจที่เปนลูกหนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการ
บีบบังคับใหรัฐวิสาหกิจที่เปนลูกหนี้และประสบการขาดทุนตองดํ าเนินการปรับราคาหรืออัตรา
คาบริการของสินคาและบริการที่ผลิตได ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา หากรัฐวิสาหกิจที่เปนลูกหนี้ทั้งหลาย
ยังประสบการขาดทุน เมื่อหนี้เงินกูครบกําหนดที่จะตองชําระ ก็อาจไมสามารถชําระหนี้เงินกูนั้นได
วิวาทะวาดวยธนาคารโลก
แรงกดดันของธนาคารโลกทํ าใหบรรดารัฐวิสาหกิจที่เปนลูกหนี้องคกรโลกบาล
แหงนี้เริ่มดํ าเนินการปรับอัตราคาบริการ แตแลวกลับตองเผชิญกับมติมหาชนภายในประเทศ
ทีค่ ดั คานมาตรการดังกลาวนี้
ในกรณีของรถไฟ ผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทยถึงกับใหสัมภาษณหนังสือ
พิมพในเดือนมิถนุ ายน 2526 วา หากธนาคารโลกยังคงเขามากแทรกแซงการบริหารภายใน และ
กําหนดเงือ่ นไขอันมิอาจปฏิบัติได ก็อาจตองแสวงหาแหลงเงินกูอื่นที่เสียดอกเบี้ยถูกกวา ความเห็น
ดังกลาวนีไ้ ดรับการหนุนรับจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนอยางดี
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อยางไรก็ตาม เจาหนาที่รัฐบาลซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการกูเงินจากตางประเทศ
สวนใหญยังคงมีความเห็นวา เงินกูของธนาคารโลกยังคงเปนประโยชนแกประเทศดอยพัฒนา
มากกวาเงินกูจ ากแหลงอื่นๆ ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ในการเสนอขอกูเ งินจากธนาคารโลกนั้น ธนาคารโลกจะสงเจาหนาที่
เข า มาพิ จ ารณาและศึ ก ษาโครงการที่ขอกู เ งิน อยา งถี่ ถ ว น โดยเฉพาะอย า งยิ่ง ในเรื่ อ งอัตรา
ผลตอบแทนของโครงการนั้นๆ รายงานการศึกษาดังกลาวนี้ในตัวของมันเองก็เปนประโยชนแก
ประเทศผูขอกูเงินอยูแลว
ประการที่สอง การพิจารณาความเปนประโยชนของเงินกูจากแหลงตางๆมิไดดู
เฉพาะแตอัตราดอกเบี้ยเทานั้น หากทวายังตองพิจารณาระยะปลอดหนี้และระยะเวลาการชําระ
หนีอ้ กี ดวย แมวาอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารโลกคิดจากประเทศลูกหนี้มิไดอยูในระดับตํ่าสุด แตก็อาจ
กลาวไดวาอยูในเกณฑตํ่ามากพอสมควร ขอที่ทําใหเงินกูธนาคารโลกเปนประโยชนแกประเทศ
ดอยพัฒนามากกวาเงินกูจากแหลงอื่นๆก็คือ ระยะปลอดหนี้ก็ดี และระยะเวลาการชําระหนี้ก็ดี
ยาวนานกวาเงินกูแหลงอื่นๆเปนสวนใหญ
ประการที่สาม ในการใชเงินกูเพื่อการกอสรางก็ดี หรือเพื่อซื้อครุภัณฑหรือสินคา
ประเภททุนตางๆก็ดี ธนาคารโลกถือเปนแนวปฏิบัติวา จะตองมีการประมูลระหวางประเทศ
ซึง่ ทําใหประโยชนที่ไดจากการใชเงินกูเปนไปอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
แตในอีกดานหนึ่งนั้น ธนาคารโลกไดรับการวิพากษวิจารณวา เปนองคการ
ระหวางประเทศที่อยูใตอาณัติของสหรัฐอเมริกา และเปนเครื่องมือที่สหรัฐอเมริกาใชในการ
ครอบงําประเทศดอยพัฒนา ดังนั้น ธนาคารโลกจึงเปนเครื่องมือของระบบจักรวรรดินิยมสมัยใหม
เสียงวิพากษวิจารณธนาคารโลกในแนวทางดังกลาวขางตนนี้เริ่มดังขรมมากขึ้น
เมื่ อเสริ ม ด ว ยข อเท็ จจริ ง ที่ว  า ธนาคารโลกไดถื อ โอกาสเขา แทรกแซงการบริหารภายในของ
หนวยงานที่เปนลูกหนี้ ก็ยิ่งทําใหเสียงวิพากษวิจารณดังกลาวนี้มีประจักษพยานสนับสนุนมาก
ยิ่งขึ้น
การพึ่งเงินทุนตางประเทศ
วิกฤติการณเงินคงคลัง 2523-2525 ทําใหรัฐบาลจําตองดําเนินนโยบายการคลัง
แบบรัดเข็มขัด และในกระบวนการรัดเข็มขัดนั้นเอง รัฐบาลไดตัดทอนงบประมาณรายจายสําหรับ
ภาครัฐวิสาหกิจลงเปนประวัติการณ ผลที่เกิดตามมาก็คือ รัฐวิสาหกิจทั้งมวลจําตองพึ่งพิงตนเอง
มากขึน้ นโยบายดังกลาวนี้ทําใหรัฐวิสาหกิจทั้งหลายตองสอดสายสายตาหาแหลงเงินทุนนอกภาค
รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินกูจากตางประเทศ
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ปรากฏการณที่เปรียบเสมือนหนึ่งเสนคูขนานก็คือ ในขณะที่รัฐบาลดําเนินการ
รั ด เข็ ม ขั ด และตั ด ทอนงบประมาณรายจ า ยสํ าหรับภาครั ฐวิ ส าหกิ จนั้ น เอง รัฐ บาลกลับตอง
คําประกั
้
นเงินกูที่รัฐวิสาหกิจกูจากแหลงภายนอกประเทศมากยิ่งขึ้น
หากปรากฏการณ ดัง กลา วนี้ ยัง คงดํ ารงอยูต อไป ลัก ษณะการพึ่ง พิ ง เงิ น ทุ น
ตางประเทศของระบบเศรษฐกิจไทยจะปรากฏอยางเดนชัดยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ หากการ
คาดคะเนความขอนี้เปนไปอยางถูกตอง เราก็อาจกลาวสรุปไดวา การตัดทอนงบประมาณรายจาย
ของรัฐวิสาหกิจ ซึง่ ผลักดันใหมีการกูเงินจากตางประเทศมากขึ้นนั้น ยังผลใหระบบเศรษฐกิจไทย
ถูกดึงดูดเขาสูวงโคจรของระบบทุนนิยมแหงโลกอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไมเพียงแตวาระบบ
เศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงเงินทุนจากแหลงภายนอกประเทศมากยิ่งขึ้นเทานั้น หากทวาภาระ
รายจายในการชําระหนี้เงินกูตางประเทศในอนาคตยอมเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัวดวย และเหนือ
สิ่งอื่นใด ความเปนอิสระในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจจะมีนอยลง การแทรกแซงขององคการ
ระหวางประเทศดังเชนธนาคารโลกและรัฐบาลประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจจะมีมากขึ้น
และนี่ เ ป น ต น ทุน ที่ สัง คมต อ งสู ญเสียไป อัน เป น ผลจากการดํ าเนิ น นโยบาย
ดังกลาวนี1้

1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2526 โดยใชชื่อ
บทความ “เงินกูตางประเทศกับรัฐวิสาหกิจ”
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ตารางที่ 1
งบประมาณแผนดินสําหรับรัฐวิสาหกิจเทียบกับงบประมาณรายจายรวม
ปงบประมาณ 2522-2527
(ลานบาท)
งบประมาณสําหรับ
รัฐวิสาหกิจเทียบกับ
งบประมาณรายจายรวม (%)

ปงบประมาณ

งบประมาณรายจายรวม

งบประมาณสําหรับ
รัฐวิสาหกิจ

2522

92,000

1,422

1.55

2523

109,000

2,476

2.27

2524

140,000

3,425

2.45

2525

161,000

2,972

1.85

2526

177,000

1,565

0.88

2527

192,000

388

0.20

ที่มา

สํานักงบประมาณ
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ตารางที่ 2
วงเงินกูของรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐบาลคํ้าประกัน
ปงบประมาณ 2523-2527
(ลานบาท)
แหลงเงินกู

2523

2524

2525

2526

1. ธนาคารโลก

5,364.1

5,634.8

2,070.0

12,445.3

2. กองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเล
แหงญี่ปุน

1,615.6

4,660.9

6,282.5

2,576.0

3. ธนาคารพัฒนาเอเชีย

3,102.5

1,954.9

2,553.0

5,027.8

4. สถาบันการเงินเอกชน

7,620.7

9,077.3

9,642.5

5,878.8

5. สินเชื่อผูขาย

-

2,756.5

5,835.6

-

6. สินเชื่อเพื่อการสงออก

-

-

-

2,040.1

7. อื่นๆ

6,002.2

3,169.9

2,420.4

1,219.0

8. รวม

23,705.1

27,254.3

28,804.0

29,187.0

หมายเหตุ สถิติปงบประมาณ 2526 เปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

