
รัฐวิสาหกิจกับการกูเงินจากตางประเทศ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ประสิทธิภาพการประกอบการของรัฐวิสาหกิจไทยกํ าลังเปนหัวขอที่มีการวิพากษ
วิจารณกันอยางกวางขวาง รัฐวิสาหกิจหลายตอหลายแหงกํ าลังกาวสูเสนทางแหงการลมละลาย 
และหลายตอหลายแหง แมจะยังไมลมละลาย แตประสิทธิภาพในการประกอบการก็มิอาจ 
เปรียบเทยีบกับวิสาหกิจเอกชนที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันได

ไมตองสงสัยเลยวา รัฐวิสาหกิจจํ านวนไมนอยสรางภาระทางการคลังแกรัฐบาล
อยางมากมายเพียงใด เสียงเรียกรองใหรัฐบาลปลอยมือจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท
เร่ิมดังขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลิกเปนผูผลิตสินคาเอกชน ซึ่งเอกชนสามารถประกอบการ
ไดโดยที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเปนอันมาก แตรัฐบาลชุดแลวชุดเลาก็ไมกลาตัดสินใจดํ าเนินการ
อยางหนึง่อยางใด จนปญหารัฐวิสาหกิจกลายเปนปญหาเรื้องรัง ซึ่งนับวันยากแกการเยียวยาแกไข

ในป 2518 รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กํ าหนดแผนงานที่จะขายรัฐวิสาหกิจ
ดวยการกอต้ังบริษัทแมข้ึน 3 บริษัท โดยใหรัฐวิสาหกิจทั้งมวลรวมศูนยอยูในบริษัทแมทั้งสามนี้  
ตอจากนั้นก็จะนํ าหุนของรัฐวิสาหกิจตางๆออกขายแกประชาชน เพื่อเปนการกระจายความเปน 
เจาของ และคอยๆแปรสภาพรัฐวิสาหกิจบางแหงใหเปนวิสาหกิจเอกชน ในงบประมาณประจํ าป
งบประมาณ 2519 ซึ่งจัดทํ าโดยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์นั้น ถึงกับกํ าหนดประมาณการรายรับไววา 
จะมรีายไดจากการขายหุนรัฐวิสาหกิจตางๆถึง 1,200 ลานบาท

แตยังไมทันที่จะมีการขายหุนของรัฐวิสาหกิจตามแผนการที่กํ าหนดไว ม.ร.ว.  
คึกฤทธิก์จ็ ําตองประกาศยุบสภา เนื่องจากสถานการณทางการเมืองไมเอื้ออํ านวยใหรัฐบาลบริหาร
ราชการแผนดินไดตอไป

ตลอดระยะเวลาระหวางป 2519-2525 รัฐบาลชุดตางๆพากันนั่งทับปญหา 
รัฐวสิาหกจิไว โดยมิไดดํ าเนินการแกปญหาอยางมีแบบแผน จวบจนกระทั่งถึงยุครัฐบาลเปรม 4 
รัฐบาลจงึไดล่ันกลองรบกับปญหารัฐวิสาหกิจดวยทาทีเอาจริงเอาจัง

รฐับาลเปรม 4 กับรัฐวิสาหกิจ
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2526 พลเอกเปรม  

ติณสลูานนทกลาวถึงนโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจวา
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“… จะยึดนโยบายใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงเปนแหลงอํ านวยรายไดใหกับรัฐบาล 
 และจะไมยอมใหรัฐวิสาหกิจที่หยอนประสิทธิภาพมาเปนภาระของรัฐบาลและ 
 ประชาชนอีกตอไป…”

ดวยเหตุนี้เอง งบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณ 2527 จึงจัดสรร 
งบประมาณรายจายสํ าหรับรัฐวิสาหกิจเพียง 388.2 ลานบาท โดยที่มีรัฐวิสาหกิจเพียง 4 แหง 
ทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน  อันไดแก

(1) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (199.7 ลานบาท)
(2) องคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย (80.8 ลานบาท)
(3) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (84.5 ลานบาท)
(4) สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (23.1 ลานบาท)

 ขอที่น าสังเกตก็คือ รัฐวิสาหกิจที่ยังไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินอยู นี้  
ลวนแลวแตเปนกิจการที่มิไดผลิตสินคาเอกชน นอกจากนี้ งบประมาณแผนดินที่จัดสรรแก 
รัฐวสิาหกจิในปงบประมาณใหมนี้ยังอยูในระดับต่ํ าที่สุดในรอบสิบปอีกดวย และนี่อาจกลาวไดวา  
รัฐบาลกํ าลังลั่นกลองรบกับปญหารัฐวิสาหกิจ

แทที่จริงแลว รัฐบาลไดเร่ิมสงสัญญาณที่จะรัดเข็มขัดงบประมาณที่จัดสรรใหแก
รัฐวิสาหกิจมาตั้งแตปงบประมาณ 2525 แลว แตเดิมนั้น งบประมาณแผนดินที่จัดสรรใหแก 
รัฐวสิาหกจิมแีนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป จนอยูในระดับ 3,425 ลานบาทในปงบประมาณ 2524 ซึ่งคิด
เปนรอยละ 2.45 ของงบประมาณรายจายรวม

แตในปงบประมาณ 2525 นั้นเอง งบประมาณแผนดินสํ าหรับรัฐวิสาหกิจ 
มยีอดรวมลดลงเปนครั้งแรก กลาวคือ เหลือเพียง 2,972 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.85 ของ 
งบประมาณรายจายรวม และนับต้ังแตนั้นมา ยอดงบประมาณรายจายสํ าหรับรัฐวิสาหกิจและ 
สัดสวนเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจายรวมลดนอยถอยลงตามลํ าดับ แตก็ไมปรากฏวา 
มปีงบประมาณใดที่การรัดเข็มขัดงบประมาณที่จัดสรรใหแกรัฐวิสาหกิจจะรุนแรงเทาปงบประมาณ 
2527 ซึง่ก ําหนดวงเงนิไวเพียง 388 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.20 ของงบประมาณรายจายรวม  
(ดูตารางที่ 1)

งบประมาณแผนดินลด เงินกูตางประเทศเพิ่ม
การที่ รัฐบาลบีบบังคับใหรัฐวิสาหกิจตางๆตองพึ่งตนเอง ดวยการตัดทอน 

งบประมาณแผนดินลงอยางมโหฬารเชนนี้ ยอมสรางปญหาแกรัฐวิสาหกิจที่ประสบการขาดทุน
อยางมาก  สวนรัฐวิสาหกิจที่ตองการขยายกิจการก็ประสบปญหาเงินทุนไมแตกตางกัน
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รัฐวิสาหกิจที่มีผลการประกอบการพอไปวัดไปวาได อาจเลือกใชวิธีระดมทุน 
ดวยการออกพันธบัตรไปจํ าหนายในตลาดหลักทรัพย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ขอกูยืมเงินจาก
ประชาชนภายในประเทศ แตการขอกูยืมเงินวิธีดังกลาวนี้ รัฐวิสาหกิจนั้นๆจะตองมีความมั่นใจวา 
การลงทนุของตนจะไดรับผลตอบแทนในอัตราไมต่ํ ากวาอัตราดอกเบี้ยที่ตองจาย

แตดูเหมอืนวา วิธีที่เปนที่นิยมกันมากกวาก็คือ การระดมเงินจากแหลงภายนอก
ประเทศ การกูเงินจากตางประเทศของรัฐวิสาหกิจไทยเพิ่มข้ึนอยางลิ่วโลด แนวโนมดังกลาวนี้
ปรากฏใหเหน็ตัง้แตป 2520 เปนตนมา ยิ่งเมื่อรัฐบาลรัดเข็มขัดมากเพียงใด รัฐวิสาหกิจทั้งหลาย
ตางกต็องสอดสายสายตาหาแหลงเงินกูตางประเทศมากขึ้นเพียงนั้น

แตการกูเงินใดๆหากไมมีหลักทรัพยค้ํ าประกัน ก็มักจะตองมีบุคคลที่เชื่อถือได 
ค้ํ าประกนั ในกรณีทั่วไป เมื่อรัฐวิสาหกิจไทยไปกูเงินจากตางประเทศ รัฐบาลไทยก็ตองคํ้ าประกัน 
ขอที่นาสังเกตก็คือ วงเงินกูของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลคํ้ าประกันในแตละปมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ในป 
งบประมาณ 2523 เงินกูตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลคํ้ าประกันมียอดรวมเพียง 23,705.1 
ลานบาท เพิม่ข้ึนเปนประมาณ 29,187.0 ลานบาทในปงบประมาณ 2526 ดังรายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 2

ดังนีเ้ราจะเห็นไดวา การรัดเข็มขัดของรัฐบาลดวยการตัดทอนงบประมาณสํ าหรับ
รัฐวิสาหกิจมีผลอยางสํ าคัญในการบีบบังคับใหรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาการขาดแคลนเงินทุน 
ตองแสวงหาเงินกูจากตางประเทศ ผลที่ตามมาก็คือ ภาระในการชํ าระหนี้เงินกูตางประเทศ 
ในอนาคตจะมีมากกวาที่ควรจะเปน ซึ่งยอมจะมีผลเสียตอดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ 
ในอนาคตดวย

เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการกู เงินจากตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ  
เราจะพบขอเทจ็จริงวา ในระหวางปงบประมาณ 2523-2525 ประมาณหนึ่งในสามของเงินกูจาก
ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจไทยเปนเงินกูจากสถาบันการเงินเอกชน (ดูตารางที่ 2) ความนิยม 
ในการกูเงนิจากสถาบันการเงินเอกชนเพิ่งจะปรากฏแนวโนมอยางชัดเจนตั้งแตป 2520 เปนตนมา 
แมวาการกูเงินจากสถาบันการเงินเอกชนจะตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงกวาและระยะเวลาในการ
ชํ าระหนี้ส้ันกวาเงินกูจากองคการระหวางประเทศ แตรัฐวิสาหกิจจํ านวนมากกลับนิยมกูจาก
สถาบนัการเงนิเอกชน ซึ่งมิใชเร่ืองที่ยากแกการเขาใจ ทั้งนี้เพราะเหตุวา ผูที่ติดตอใหมีการกูเงิน
จากสถาบันประเภทนี้จะไดรับคานายหนาเปนผลตางตอบแทน อยางไรก็ตาม การกูเงินของ 
รัฐวิสาหกิจจากสถาบันการเงินเอกชนในตางประเทศมียอดรวมลดลงในปงบประมาณ 2526  
โดยคาดวาจะมีเพียง 5,878.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.1 ของวงเงินที่รัฐวิสาหกิจกูจาก 
ตางประเทศทั้งหมด
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การกูเงินจากตางประเทศในรูปของสินเชื่อผูขาย (Suppliers’ Credit) ปรากฏในป
งบประมาณ 2524 และ 2525 โดยมีวงเงิน 2,756.5 และ 5,835.6 ลานบาท นับเปนเรื่อง 
นาประหลาดในที่การกูเงินในลักษณะนี้กลับปรากฏขึ้นมาอีก ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา การกูเงิน
จากตางประเทศในรูปของสินเชื่อผูขาย โดยไดสินคามากอน แลวผอนชํ าระทีหลังนั้น เปนวิธีการที่
ประเทศลูกหนี้มิไดรับประโยชนสูงสุดจากเงินกูนั้นๆ เนื่องจากถูกบังคับใหรับซื้อสินคาของเจาหนี้ 
โดยทีอ่าจตองชํ าระราคาสูงกวาที่ควรจะเปน  และ/หรือไดสินคาดุลภาพดอยกวาที่ควรจะเปน

ในยุคสมัยที่นายปวย อ๊ึงภากรณยังมีบทบาทในวงราชการ ทานผูนี้ไดพยายาม
รณรงคตอตานการกูเงินจากตางประเทศในรูปของสินเชื่อของผูขาย จนกระทั่งการกูเงินจาก 
ตางประเทศในลักษณะนี้คอยๆสลายไป แตแลวอิทธิฤทธิ์ของธนานุภาพกลับทํ าใหสินเชื่อผูขาย
กลายเปนผดิีบคืนชีพ โดยที่เปนที่เชื่อกันวา ผูที่ติดตอกูเงินลักษณะดังกลาวนี้ ยอมตองการไดรับ 
คานายหนาเปนผลตอบแทน อันเปนจารีตธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันในวงการธุรกิจการเงินระหวาง
ประเทศ

ขอพึงสังเกตในประการสุดทายก็คือ ความสํ าคัญของธนาคารโลกในฐานะที่เปน
แหลงเงินกู ของรัฐวิสาหกิจไทยเพิ่มความสํ าคัญขึ้นเปนอันมาก ในปงบประมาณ 2523  
รัฐวสิาหกจิตางๆกูเงินจากธนาคารโลกในวงเงิน 5,364.1 ลานบาท วงเงินดังกลาวนี้เพิ่มข้ึนเปน 
12,445.3 ลานบาทในปงบประมาณ 2526 คิดเปนรอยละ 42.6 ของเงินกูจากตางประเทศทั้งหมด
ของรัฐวิสาหกิจ (ดูตารางที่ 2)

ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ธนาคารโลกเริ่มมีบทบาทในการ 
แทรกแซงการบริหารภายในของบรรดารัฐวิสาหกิจที่เปนลูกหนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการ 
บีบบังคับใหรัฐวิสาหกิจที่เปนลูกหนี้และประสบการขาดทุนตองดํ าเนินการปรับราคาหรืออัตรา 
คาบริการของสนิคาและบริการที่ผลิตได ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา หากรัฐวิสาหกิจที่เปนลูกหนี้ทั้งหลาย
ยงัประสบการขาดทนุ เมื่อหนี้เงินกูครบกํ าหนดที่จะตองชํ าระ ก็อาจไมสามารถชํ าระหนี้เงินกูนั้นได

ววิาทะวาดวยธนาคารโลก
แรงกดดันของธนาคารโลกทํ าใหบรรดารัฐวิสาหกิจที่เปนลูกหนี้องคกรโลกบาล

แหงนี้เร่ิมดํ าเนินการปรับอัตราคาบริการ แตแลวกลับตองเผชิญกับมติมหาชนภายในประเทศ 
ทีคั่ดคานมาตรการดังกลาวนี้

ในกรณีของรถไฟ ผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทยถึงกับใหสัมภาษณหนังสือ
พมิพในเดอืนมถินุายน 2526 วา หากธนาคารโลกยังคงเขามากแทรกแซงการบริหารภายใน และ
ก ําหนดเงือ่นไขอนัมอิาจปฏิบัติได ก็อาจตองแสวงหาแหลงเงินกูอ่ืนที่เสียดอกเบี้ยถูกกวา ความเห็น
ดังกลาวนีไ้ดรับการหนุนรับจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนอยางดี
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อยางไรก็ตาม เจาหนาที่รัฐบาลซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการกูเงินจากตางประเทศ
สวนใหญยังคงมีความเห็นวา เงินกูของธนาคารโลกยังคงเปนประโยชนแกประเทศดอยพัฒนา 
มากกวาเงนิกูจากแหลงอื่นๆ  ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ  กลาวคือ

ประการแรก ในการเสนอขอกูเงินจากธนาคารโลกนั้น ธนาคารโลกจะสงเจาหนาที่
เขามาพิจารณาและศึกษาโครงการที่ขอกู เงินอยางถี่ถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องอัตรา 
ผลตอบแทนของโครงการนั้นๆ รายงานการศึกษาดังกลาวนี้ในตัวของมันเองก็เปนประโยชนแก
ประเทศผูขอกูเงินอยูแลว

ประการที่สอง การพิจารณาความเปนประโยชนของเงินกูจากแหลงตางๆมิไดดู
เฉพาะแตอัตราดอกเบี้ยเทานั้น หากทวายังตองพิจารณาระยะปลอดหนี้และระยะเวลาการชํ าระ
หนีอี้กดวย แมวาอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารโลกคิดจากประเทศลูกหนี้มิไดอยูในระดับต่ํ าสุด แตก็อาจ
กลาวไดวาอยูในเกณฑต่ํ ามากพอสมควร ขอที่ทํ าใหเงินกูธนาคารโลกเปนประโยชนแกประเทศ
ดอยพัฒนามากกวาเงินกูจากแหลงอื่นๆก็คือ ระยะปลอดหนี้ก็ดี และระยะเวลาการชํ าระหนี้ก็ดี 
ยาวนานกวาเงินกูแหลงอื่นๆเปนสวนใหญ

ประการที่สาม ในการใชเงินกูเพื่อการกอสรางก็ดี หรือเพื่อซื้อครุภัณฑหรือสินคา
ประเภททุนตางๆก็ดี ธนาคารโลกถือเปนแนวปฏิบัติวา จะตองมีการประมูลระหวางประเทศ  
ซึง่ท ําใหประโยชนที่ไดจากการใชเงินกูเปนไปอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย

แตในอีกดานหนึ่งนั้น ธนาคารโลกไดรับการวิพากษวิจารณวา เปนองคการ
ระหวางประเทศที่อยู ใตอาณัติของสหรัฐอเมริกา และเปนเครื่องมือที่สหรัฐอเมริกาใชในการ 
ครอบง ําประเทศดอยพัฒนา ดังนั้น ธนาคารโลกจึงเปนเครื่องมือของระบบจักรวรรดินิยมสมัยใหม

เสียงวิพากษวิจารณธนาคารโลกในแนวทางดังกลาวขางตนนี้เร่ิมดังขรมมากขึ้น
เมื่อเสริมดวยขอเท็จจริงที่วา ธนาคารโลกไดถือโอกาสเขาแทรกแซงการบริหารภายในของ 
หนวยงานที่เปนลูกหนี้ ก็ยิ่งทํ าใหเสียงวิพากษวิจารณดังกลาวนี้มีประจักษพยานสนับสนุนมาก 
ยิ่งขึ้น

การพึ่งเงินทุนตางประเทศ
วกิฤตกิารณเงินคงคลัง 2523-2525 ทํ าใหรัฐบาลจํ าตองดํ าเนินนโยบายการคลัง

แบบรัดเขม็ขัด และในกระบวนการรัดเข็มขัดนั้นเอง รัฐบาลไดตัดทอนงบประมาณรายจายสํ าหรับ
ภาครฐัวสิาหกจิลงเปนประวัติการณ ผลที่เกิดตามมาก็คือ รัฐวิสาหกิจทั้งมวลจํ าตองพึ่งพิงตนเอง
มากขึน้ นโยบายดงักลาวนี้ทํ าใหรัฐวิสาหกิจทั้งหลายตองสอดสายสายตาหาแหลงเงินทุนนอกภาค
รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินกูจากตางประเทศ
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ปรากฏการณที่เปรียบเสมือนหนึ่งเสนคูขนานก็คือ ในขณะที่รัฐบาลดํ าเนินการ 
รัดเข็มขัดและตัดทอนงบประมาณรายจายสํ าหรับภาครัฐวิสาหกิจนั้นเอง รัฐบาลกลับตอง 
ค้ํ าประกนัเงนิกูที่รัฐวิสาหกิจกูจากแหลงภายนอกประเทศมากยิ่งขึ้น

หากปรากฏการณดังกลาวนี้ยังคงดํ ารงอยู ตอไป ลักษณะการพึ่งพิงเงินทุน 
ตางประเทศของระบบเศรษฐกิจไทยจะปรากฏอยางเดนชัดยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ หากการ 
คาดคะเนความขอนี้เปนไปอยางถูกตอง เราก็อาจกลาวสรุปไดวา การตัดทอนงบประมาณรายจาย
ของรัฐวสิาหกจิ ซึง่ผลักดันใหมีการกูเงินจากตางประเทศมากขึ้นนั้น ยังผลใหระบบเศรษฐกิจไทย 
ถูกดึงดูดเขาสูวงโคจรของระบบทุนนิยมแหงโลกอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไมเพียงแตวาระบบ
เศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงเงินทุนจากแหลงภายนอกประเทศมากยิ่งขึ้นเทานั้น หากทวาภาระ 
รายจายในการชํ าระหนี้เงินกูตางประเทศในอนาคตยอมเพิ่มข้ึนเปนเงาตามตัวดวย และเหนือ 
ส่ิงอื่นใด ความเปนอิสระในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจจะมีนอยลง การแทรกแซงขององคการ
ระหวางประเทศดังเชนธนาคารโลกและรัฐบาลประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจจะมีมากขึ้น

และนี่เปนตนทุนที่สังคมตองสูญเสียไป อันเปนผลจากการดํ าเนินนโยบาย 
ดังกลาวนี1้

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2526 โดยใชชื่อ
 บทความ “เงินกูตางประเทศกับรัฐวิสาหกิจ”
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ตารางที่ 1
งบประมาณแผนดินสํ าหรับรัฐวิสาหกิจเทียบกับงบประมาณรายจายรวม

ปงบประมาณ 2522-2527
(ลานบาท)

ปงบประมาณ งบประมาณรายจายรวม
งบประมาณสํ าหรับ

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณสํ าหรับ
รัฐวิสาหกิจเทียบกับ

งบประมาณรายจายรวม (%)

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 สํ านักงบประมาณ
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ตารางที่ 2
วงเงนิกูของรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐบาลคํ้ าประกัน

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     สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง
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