รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สำนักงานการตรวจฬินน.ฝนดิน

เง ิน แ ผ ่น ด ิน น ั้น & © เง ิน ข อ ง ป ร ะ ซ า ซ น ท ั้ง ซ า ต ๊
V*1VII'1V11-าโ***'*ร*'**-*Vน******41ไ & &

I'ฯ '^ Vะ3 ยู่ฟ้5*

รายงานการสอบทานข้อมลทางการเงิน ระหว่างกาลโดยผ้ส อบบัญ ชี
เสนอ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
สำนักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ซึ่งผู้บริหารของสำนักงานธบานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้รับผิดขอบในการจัดทำและ
นำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญ ขี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดขอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
จากผลการสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ขอบเขตการสอบทาน
สำนักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้ป ฎิบ ัดิงาบสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาบ รหัส 2410
“การสอบทานข้อ มูล ทางการเงิน ระหว่างกาลโดยผู้ส อบบัญ ขีร ับ อนุญ าตของกิจ การ” การสอบทานดังกล่าว
ประกอบด้วย การใข้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญขี และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทาบนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญขี
ทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถให้ความเขื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดังนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาบได้
ข้อสรุป
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เขื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญขี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทาบของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
01*9*11/1)

(นางกลินผกา มังกรแก้ว)
ผ ู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 18

(นางสาวจุทามาศ จำคำสอน)
ผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน

(ว//*. 4 แ.^๘**.

วันที่ 2 ธันวาคม 2557

/

สำนักงานธนาบุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่วย ะบาท
30 กันยายน 2556
(ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2556
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

5.1
5.2
5.3

215,012,284.36
5,332,450,760.00
1,149,544,150.00
110,146,664.87
3,890,188.94
6,811,044,048.17

350,344,742.83
5,434,522,830.00
1,070,416,850.00
106,290,208.62
360,327.33
3,400,480.39
6,965,335,439.17

9,775,300.67
423,084.69
239,274,455.67
11,957,680.65
30,542,000.00

9,775,300.67
423,084.69
243,321,138.93
13,055,379.51
30,527,000.00
200,000.00
830,514.00
298,132,417.80
7,263,467,856.97

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ทรัพย์รับจำนำ
ทรัพย์หลุดจำนำ
ดอกเบี้ยรับจำนำค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ซดใช้ความรับผิดทางละเมิด
ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โม่มีตัวตน
หลักทรัพย์คํ้าประกันตัวพนักงาบ
หลักทรัพย์คํ้าประกันตัวผู้อำนวยการ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน ี้

5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

-

1,030,514.00
293,003,035.68
7,104,047,083.85

-3
สำนักงา'นธนาบุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วับที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สิบหมุบเวียน
เงินเบิกเกินบัญขี
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถีงกำหนดขำระภายใบ 1 ปี
หนี้สินตามสัญญาเข่าการเงินกำหนดขำระ 1 จ
เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาบ - ระยะสับ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใขัจ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินถู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเข่าการเงิน
หลักประกันของพนักงาน
หลักประกันของผู้อำนวยการ
สำรองเผึ๋อผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
ภาระผูกพันผลประโยขน์พนักงาน - ระยะยาว
รายไค้รอการรับรู้
หนี้สินอี่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
กองทุนประกันภัย
ยังไมใต้จัดสรร
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิบเปีบส่^!นบี่งของงบการเงิบน ี้
เ โ

(บายมานะ เกลียงทอง)

31 ธันวาคม 2556
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

หน่วย ะบาท
30 กันยายน 2556
(ตรวจสอบแล้ว)

5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

162,100,356.62
490,402,000.00
5,577,006.00
99,700,000.00
4,674,832.00
14,274,639.04
29,367,800.96
19,556,022.00
825,652,656.62

5,203,968.94
492,682,0๓.00
5,577,006.00
99,700,๓0.00
4,674,832.00
48,364,596.31
29,085,369.49
24,322,534.00
709,610,306.74

5.13
5.14

3,426,451,000.00
2,654,640.00
30,542,000.00
500,000.00
137,570,353.50
43,335.00
2,762,853.71
3,600,524,182.21
4,426,176,838.83

3,665,402,000.00
2,654,640.00
30,527,000.00
200,000.00
500,000.00
135,426,392.00
45,742.50
3,090,367.05
3,837,846,141.55
4,547,456,448.29

999,213.35
29,989,845.00

999,213.35
29,989,845.00

66,403,005.21
2,580,478,181.46
2,677,870,245.02
7,104,047,083.85

62,549,212.54
2,622,473,137.79
2,716,011,408.68
7,263,467,856.97

5.16

5.17

(บายดน?ต อติศัพท์)

-4 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
สำนักงานธบานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบกำไรขาคทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดีฮบสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556

หน่วย ะบาท
31 ธันวาคม 2555

5.18
5.19

128,744,240.05
343,797.96
129,088,038.01

229,984,168.47
446,396.94
230,430,565.41

5.20
5.21
5.22

40,346,363.68
86,871,737.20
40,011,100.79
167,229,201.67
(38,141,163.66)
(38,141,163.66)

48,850,187.75
24,204,853.39
36,493,402.11
109,548,443.25
120,882,122.16
120,882,122.16

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใข้จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าไข้จ่ายในการบริหาร
ด้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใข้จ่าย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิบน ี้

-5 -

(ยังไม่ไค้ตรวจลอบ
แต่ลอบทาบแล้ว)

สำบักงาบธบาบุเคราะห์ กรมฟ้ฒบาสังคมและสวัสดิการ
งบแสดงการเปริ!ษบแปลงส่วบของทุบ
สำหรับงวดสามเดิอบสับสุดวับที 31 รับวาคม 2556

กำไรสะสม
ทุบประเดิม

ยอคยกมา ณ 1 ตุลาคม 2555
เงิบรายไค้แผ่บดิบบำส่งคลังสำหรับปี 2556
จัดสรรเข้ากองทุบประกับภัยตบเอง
กำไรเบ็ดเลรจสำหรับงวด
ยปีตคงเหสิฝิ ผ 31 รบวาคม 2555
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2556
จัดสรรเงิบสมทบเข้ากองทุบประกับภัยตบเอง
ขาดทุบเบ็ดเสรจสำหรับงวด
ยอดคงเหลิอ ผ 31 ธ้บวาคม 2556

999,213.35

-

ทุบรับจาก
งบประมาณ

จัดสรรแล้ว
กองทุบประกับภัย

ยังไม่ไค้จัดสรร

29,989,845.๓

56,204,504.05

2,475,478,334.63
(46,600,000.00)
(6,344,708.49)
120,882,122.16
2,543,415,748.30

-

999,213.35

29,989,845.00

999,213.35

29,989,845.00

999,213.35

หมายเหตุประกอบงบการเงิบฟ้บส่วบหบึ๋งของงบการเงิบบี้

29,989,845.00

6,344,708.49
62,549,212.54
62,549,212.54
3,853,792.67

66,403,005.21

2,622,473,137.79
(3,853,792.67)
(38,141,163.66)
2,580,478,181.46

หน่วย ะบาท
รวมส่วบของทุบ

2,562,671,897.03
(46,600,000.00)

120,882,122.16
2,636,954,019.19
2,716,011,408.68

(38,141,163.66)
2,677,870,245.02

- 6-

(ยังโม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทาบแล้ว)

สำนักงานธบาบุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสามเดือนสิบสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556
ระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุบ) เบ็ดเสร็จ
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาบ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าดัดจำหน่าย
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
รายได้จากการบริจาค
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุบจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิบทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ทรัพย์รับจำนำ
ทรัพย์หลุดจำนำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิบทรัพย์อื่น
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
โบนัสกรรมการค้างจ่าย
โบนัสพนักงาบค้างจ่าย
ค่าใข้จ่ายค้างจ่าย
ภาระผูกพับผลประโยชน์พนักงาบระยะยาว
เจ้าหนี้
หนี้สิบอื่บ
เงิบสดรับดอกเบี้ย
เงิบสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใข้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาบ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินบ ี้

หน่วย ะบาท
31 ธันวาคม 2555

(38,141,163.66)

120,882,122.16

3,772,083.26
1,097,698.86
138,500.00
(2,407.50)
(123,912,321.63)
40,011,100.79
(117,036,509.88)

3,144,597.08
1,097,698.92
(129.00)
(197,808,137.81)
36,493,402.11
(36,190,446.54)

102,072,070.00
(79,127,300.00)
(489,708.55)
(200,000.00)

(75,078,385.00)
(23,635,500.00)
(451,937.11)
-

282,431.47
2,143,961.50
(4,766,512.00)
(327,513.34)
120,416,192.71
(74,101,058.06)
(51,133,946.15)

195,000.00
11,974,660.43
(495,613.07)
(752,646.25)
699,765.07
93,030.34
199,496,353.49
(65,654,342.67)
10,199,938.69

-7 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทาบแล้ว)
สำนักงานธบาบุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสามเสือบสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิบ
เงิบสดจ่ายชื้อที่ดิบ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุบ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดจ่ายชำระคีบเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดจ่ายชำระคีบเงินกู้ยืมระยะยาว
เงิบสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วับสิบงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิบน ี้

5.1

31 ธันวาคม 2556

หน่วย ะบาท
31 ร้นวาคม 2555

144,000.00
(7,900.00)
136,100.00

135.00
(1,115,448.53)
(1,115,313.53)

272,426,387.68
(115,530,000.00)
(241,231,000.00)
(84,334,612.32)

177,575,113.02
(49,113,600.00)
(182,951,000.00)
(54,489,486.98)

(135,332,458.47)
350,344,742.83
215,012,284.36

(45,404,861.82)
232,703,981.44
187,299,119.62
6?

-8 (ยังไม่ไค้ตรวจศอบ
แต่สอบทาบแล้ว)
สำนักงาบธบาบุเคราะห์ กรมพัฒบาสังคมและสวัสดิการ
กำไรขาดทุบเบ็ดเสร็จแยกตามหบ่วยงานย่อย
สำหรับงวดสามเดีอบสินสุตวันที 31 รับวาคม 2556

สถาบธบาบุเคราะห์ 1
สถาบธบาบุเคราะห์ 2
สถาบธบาบุเคราะห์ 3
สถาบธบาบุเคราะห์ 4
สถาบธบาบุเคราะห์ 5
สถาบธบาบุเคราะห์ 6
สถานธบาบุเคราะห์ 7
สถาบธบาบุเคราะห์ 8
สถานธนาบุเคราะห์ 9
สถานธบาบุเคราะห์ 10
ลถาบธบาบุเคราะห์ 11
สถาบธบาบุเคราะห์ 12
สถาบธบาบุเคราะห์ 13
สถานธบาบุเคราะห์ 14
สถาบธบาบุเคราะห์ 15
สถานธนาบุเคราะห์ 16
สถานธนาบุเคราะห์ 17
สถานธนาบุเคราะห์ 18
สถานธนาบุเคราะห์ 19
สถานธบาบุเคราะห์ 20
สถาบธบาบุเคราะห์ 21
สถาบธบาบุเคราะห์ 22
สถาบธบาบุเคราะห์ 23
สถาบธบาบุเคราะห์ 24
สถาบธบาบุเคราะห์ 25
สถาบธนาบุเคราะห์ 26
สถานธนาบุเคราะห์ 27
สถานธนาบุเคราะห์ 28
สถานธนาบุเคราะห์ 29
สถานธนาบุเคราะห์ 30
สถานธนาบุเคราะห์ 31
สถานธบาบุเคราะห์ 32
สถาบธบาบุเคราะห์ 33
สถาบธบานเคราะห์ 34

บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กทม.
เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า (ช่งพระนคร) กทม.
บางยี่เรือ ถนนอิบทร'พิทักษ์ กทม.
เชิงสะพานเอลิมโลก กทม.
ตลาดสี่มุมเมอง จังหวัดปทุมธาน
สามแยกไฟฉาย กทม.
ถบนลาดพร้าว กทม.
วัดทุ่งลานบา - รามคำแหง 2 กทม.
สะพาบใหม่ดอบเมอง กทม.
เชิงสะพาบดาวคนอ่ง กทม.
ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี บางซอ กทม.
บ้านพักคนชราบางแค กทม.
ถนนสาธุประดิษฐ์ กทม.
วัดไทร บางขุนเทียบ กทม.
สี่แยกหลักสี กทม.
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.
สามแยกธนบุรี - ปากท่อ กทม.
บริเวณศูนย์ขุมขบห้วยขวาง กทม.
หบ้าวัดศรีบุญเรือง กทม.
ขอยอุดมสุข กทม.
ตรงข้ามตลาดพงษ์เพขร กทม.
ถบบสุวินทวงศ์ เขตมีบ'บุรี กทม.
ใกล้วัดขลประทาบ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
บางบอน กทม.
หนองแขม กทม.
ใกล้เขตหลักสี่ กทม.
ถนนสุขาภิบาล 1 สามแยก กม.8 กทม.
ถนนจันทอุดม อำเภอเมีอง จังหวัดระยอง
ตรงข้าม ม. เกษมบัณฑิต กทม.
เขตลาดกระบัง กทม.
เขตสายไหม กทม.
เขตทุ่งครุ กทม.
อำเภอเมีอง จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอเมีอง จังหวัดนบทบรี

31 รับวาคม 2556
(954,090.45)
(846,793.45)
(1,209,386.51)
(1,504,894.92)
(898,739.06)
(1,117,728.97)
(1,010,299.09)
(1,075,386.13)
(1,329,617.69)
(1,322,005.73)
(1,194,589.03)
(1,443,002.06)
(1,438,328.79)
(981,926.85)
(1,093,754.22)
(1,230,350.32)
(792,235.37)
(1,168,422.32)
(1,270,346.03)
(1,010,091.62)
(1,194,756.58)
(1,389,807.77)
(1,010,375.86)
(1,266,274.34)
(1,165,915.18)
(1,211,624.50)
(529,284.68)
(1,114,540.24)
(1,190,697.15)
(1,100,340.76)
(1,287,898.05)
(1,002,686.01)
(1.784.973.93)

หบ่วย ะบาท
31 รันวาคม 2555
4,578,283.88
1,385,929.30
903,557.83
5,385,279.10
4,577,942.31
3,472,455.02
1,690,952.32
2,074,188.27
5,871,146.08
3,437,513.63
1,358,518.02
6,455,489.22
5,267,819.81
1,778,300.52
2,418,619.20
3,811,250.88
2,483,912.70
7,908,241.18
6,418,047.01
4,070,393.36
(1,447,972.11)
2,979,877.77
6,041,040.33
3,565,300.38
1,262,662.21
5,221,865.13
4,291,213.04
6,945,747.86
1,672,422.48
3,558,948.88
3,031,372.74
2,798,795.10
1,513,322.84
4.099.685.87

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สำหรับงวดสามเดีอบสินสุดวับที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป
สำนักงาบธบานุเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที่ 21 มกราคม 2497 มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญไนการ
จัด ตั้ง ดังนี้
1.1 เพื่อ ข่ว ยเหลือ ประขาขนผู้ม ีร ายได้น ้อ ยที่ป ระสบปิญ หาเฉพาะหน้า ต้อ งการเงิน 'ไปบรรเทา
ความเดือดร้อนโดยบำทรัพย์สินมาจำนำ เสียดอกเบี้ยใบอัตราตํ่า
1.2 เพื่อ เป็น การตรีง ระดับ ราคารับ จำนำโรงรับ จำนำเอกซน มิใ ห้เ รีย กเก็บ อัต ราดอกเบี้ย
และค่าใข้จ่ายต่าง ๆ จากประขาซนผู้มาใข้บรีการเกิบอัตราที่กำหบดตามพระราขบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
ปจจุบันสำนักงานธนานุเคราะห์มีสถาบธบานุเคราะห์ใบสังกัด จำนวน 34 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
29 แห่ง จังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง จังหวัดระยอง 1 แห่ง และจังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง
โดยสถานธนานุเคราะห์ 21 (เดิม) ที่ได้ปิดดำเนิบการขั่วคราว เนื่องจากโครงสร้างอาคารขำรุด และได้รับอนุญาต
ให้ย ้า ยไปยัง สถานทีต ั้ง แห่ง ใหม่ ซีงอยู'เลขที 295/9-10 ถนนข่า งอากาศอุท ิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือ ง
กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 นั้น
ฟ้จจุบันได้เปิดดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2. หลักเกณฑ์การเสนองบการเงินระหว่างกาล
2.1 งบการเงิน ระหว่า งกาลนี้ จัด ทำฃี้น เพื่อ ให้ข ้อ มูล เพิ่ม เติม จากงบการเงิบ สำหรับ ปีส ิ้บ สุด วับ ท ี่
30 กับยายบ 2556 การใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้จีงควรใข้ควบคู่กับงบการเงินประจำปีดังกล่าว
2.2 งบการเงิน ระหว่า งกาลนี้ไ ด้จ ัด ทำขึ้บ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 34 (ปรับ ปรุง 2552)
เรื่อง งบการเงิบระหว่างกาล โดยแสดงรายการใบงบแสดงฐาบะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
ฟลี่ยบแปลงส่วนของทุบ และงบกระแสเงินสด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การนำเสนองบการเงินซึ่งมีผลบังคับใข้ตั้งแต่วับที่ 1 มกราคม 2554 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แสดงเฉพาะที่สำคัญ
งบการเงิบระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้บตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราขบัญ ญัติการบัญ ชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึง มาตรฐาบการบัญ ชีท ี่อ อกภายใต้พ ระราขบัญ ญัต ิว ิข าชีพ บัญ ชี พ.ศ. 2547
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิขาชีพบัญชีและตามประกาศกรมพัฒบาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
งบการIงิน ระหว่างกาลจัด ทำขึ้น โดยใช้น โยบายการบัญ ชีและวิธีก ารคำนวณ เข่นเดียวกับที่ใช้ใบ
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กับยายน 2556
4. แม่บ ทการบัญ ชี มาตรฐานการบัญ ชีท ี่ม ีก ารปรับ ปรุง มาตรฐานการบัญ ชีใ หม่ มาตรฐานการรายงาบ
ทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชี
สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาบการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 และที่ม ีผ ลบังคับ ใช้ส ำหรับ ระยะเวลาบัญ ชีท ี่เริ่ม ต้น ในหรือ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2556
ซี่งไม่มีผลกระทบอย่างเป็บสาระสำคัญต่องบ'การเงิบ
ส่วนมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2557
มีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง สัญญาเข่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง ผลประโยขน์ของพนักงาน
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
I
เรื่อง เงิบลงทุบใบบริษัทร่วม
เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสิบทรัพย์
เรื่อง สิบทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงาน
ท ี่ยกเลิก
เรื่อง ส่วนงาบดำเนินงาบ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27

เรื่อง สัญญาเข่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เข่า
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเข่า'ที่'ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงาบทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)

-11 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบรํการ
เรื่อง สินทรัพย์!.ม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงใบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การใ,)รณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรีอไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5

เรื่อง สิทธิใบส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงาบทางการเงินใบสภาพเศรษฐกิจที่มิภาวะ
เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงาบทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย ะล้านบาท
31 ธันวาคม 2556
เงินสดในมือ

30 กันยายน 2556

31.56

21.25

1.32

1.26

182.13

327-83

เงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
ประเภทออมทรัพย์
รวม

215.01

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 กันยายน 2556 เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สด
จำนวน 215.01 ล้านบาท และ 350.34 ล้านบาท ตามลำดับ ได้รวมภาระผูกพัน (เงินสำหรับบำเหน็จพนักงาน)
จำนวน 30.62 ล้านบาท และ 30.30 ล้านบาท ตามลำดับ ไว้ด้วยแล้ว โดยนำฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไว้
ทำให้เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ส่วนที่เป็นเงินเพื่อใข้หมุนเวียนในกิจการเกี่ยวกับการรับจำนำของแต่ละ
สถานธนานุเคราะห์ มีจำนวน 151.37 ล้านบาท และ 297.08 ล้านบาท ตามลำดับ^V■'๙'^

๕}

5.2 ทรัพย์รับจำน ำ
เป็นสื่งของที่รับจำนำเป็นประกับหบี้เงบกู้ตามพระราชบัญญ้ต๊โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ขี่งสำนักงานธนานุเคราะห์รับจำนำไว้ใบอัตราที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาดแต่ไม่เทิบมูลค่าจริงของ
ทรัพย์รับจำนำ ทรัพย์รับจำนำดังกล่าวหากเกิดการเสียหาย สำนักงานธนานุเคราะห์อาจต้องรับผิดขอบขดใข้ในราคาที่
สูงกว่าราคารับจำนำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 กันยายน 2556 ทรัพย์รับจำนำ จำบวบ 5,332.45 ล้าบบาท
และ 5,434.52 ล้าบบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย
หน่วย ะ ล้านบาท
31 ธันวาคม 2556
จานวนคว

30 กันยายน 2556

จานวนเงน

จานวนตว

รับจำน ำ

จาบวบเงบ

รับจำน ำ

ยอดด้บงวด

341,580

5,434.52

350,300

6,153.88

บวก ทรัพย์รับจำนำ

282,238
623,818

4.390.18

1.224.083

20.490.05

9,824.70

1,574,383

26,643.93

(265,072)

(4,110.96)

(1,138,002)

(19,382.03)

(21,843)

(381.29)

(94,797)

(1,827.16)

(4)

(0.22)

ช้!! ไถ่ถอน
ทรัพย์หลุดจำนำ
ทรัพย์อายัด
ทรัพย์รับจำนำคงเหลือ

‘
336.903

^33 2 .4 5

5.434.52

341.580

5.3 ทรัพย์หลุดจำน ำ ประกอบด้วย
หน่วย ะ ล้านบาท
31 ธันวาคม 2556
จำนวนตั๋วรับ

30

จำนวนเงิน

จำนวนตั๋ว

กับยายน 2556
จำนวนเงิน

รับจำน ำ

จำนำ

ยอดต้นงวด

51,936

1,116.12

3,186

45.64

บวก ทรัพย์หลุดจำนำระหว่างงวด

21241

381.29

1-827.15

73,779

1,497.41

94,797
97,983

1,872.79

(14,301)

(235.83)

(46,047)

(756.67)

-แ )

— 1ฒ 24)
1.261.54

1,116.12

112 00

(45.70)

หัก จำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำระหว่างงวด
ทรัพย์บริจาค
ทรัพย์หลุดจำนำคงเหลือ
หัก ประมาณการสำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ
ทรัพย์หลดจำนำ - สุทธิ

—

59.477

(

.

1.149.54

)

V*'/

ตั้งแต่เดือนเม'ษายน 2556 เป็นต้นมา ราคาทองคำใบตลาดเปลี่ยนแปลงปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก
ทำให้ราคาทองคำรับจำนำที่สำนักงานธนานุเคราะห์รับจำนำใว้มีราคาสูงเกินกว่าราคาทองคำในตลาด ซึ่งส่งผลให้
ผู้นำทรัพย์มาจำนำไม่ไถ่ถอนทรัพย์จำนำเมื่อครบกำหนด ปล่อยให้เป็นทรัพย์หลุดจำนำ ทำให้ทรัพย์หลุดจำนำของ
สำนักงานธบานุเคราะห์มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทั้งจำนวนและราคา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทรัพย์หลุดจำนำ
มีจำนวนทั้งลิ้น 59,477 ราย ราคาทุนรับจำนำเป็นเงิน จำนวน 1261.54 ล้านบาท
เพื่อให้ราคาทองคำรับจำนำของทรัพย์หลุดจำนำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นไปตาบ
ราคาตลาด (โดยราคาทองคำประเมินเพื่อจำหน่าย ณ 31 ธันวาคม 2556 บาทละ 17,900.00 บาท) สำนักงาน
ธนานุเคราะห์ไต้ประมาณการสำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำจากทรัพย์หลุดจำนำในอัตราร้อยละ 12.68 ของทรัพย์
หลุดจำนำที่ราคาทองคำรับจำนำสูงเกินกว่าราคาทองคำประเมินเพื่อจำหน่าย คิดเป็นเงิน จำนวน 112.00 ล้านบาท
โดยการประมาณการสำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำถือตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานธบานุเคราะห์ เมื่อวันที่11 ธันวาคม 2556 และบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารใบงบกำไรขาดทุบเบ็ดเสรจ
และเป็น รายการหักจากทรัพย์หลุดจำนำในงบแสดงฐานะการเงิน ทำให้ทรัพย์หลุดจำนำคงเหลือสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 1,149.54 ล้านบาท
5.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย ะ ล้านบาท
31 ธันวาคม 2556

30 กันยายน 2556

ทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการ

1.74

1.74

วัสดุสำนักงาน

0.76
1.39

0.56
1*10

3.89

3.40

สิบทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
รวม
5.4.1

ทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการ จำนวน 1.74 ล้านบาท เป็นทรัพย์หลุดจำนำที่ขายทอดตลาด

ไมใต้ติดต่อกัน 2 งวด ซึ่งผู้รับจำนำต้องรับผิดขอบขดใช้เท่าราคาที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์หลุดจำนำกำหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมินขั้นต้น ประกอบด้วย ทรัพ ย์ห ลุด จำนำรอดำเนิน การที่ส ถานธบานุเคราะห์ 6
จำนวน 11 รายการ ราคารับจำนำ 0.29 ล้านบาท และสถานธบานุเคราะห์ 7 จำนวน 42 รายการ ราคารับจำนำ
1.45 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
-

สถานธนานุเคราะห์ 6 มีทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการ จำนวน 11 รายการ ราคารับจำนำ

0.29 ล้านบาท มีราคาประเมินขั้นต้น 0.34 ล้านบาท เป็บทรัพย์ห ลุดจำนำรอดำเนิน การที่เกิดขึ้น ในระหว่าง

งวดจ 2553 แต่เนื่องจากผู้รับจำนำทรัพย์ดังกล่าวไต้ถูกไล่ออกแล้วตามคำสั่งที่ 141/2550 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2550
สำนักงานธนานุเคราะห์ จึงไต้ทำหนังลือที่ พม 5201/1165 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 แจ้งผู้รับผิดขอบให้มาขดใช้
(ตามข่วงระยะเวลาของทรัพย์หลุด) ปัจจุบันยังไม่ไต้รับการขดใช้

1/
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- สถานธบานุเคราะห์ 7 มีทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการ จำนวน 42 รายการ ราคารับจำน ำ
1.45 ล้านบาท สำน้กงาบธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการตามกระบวนการของระเบียบแล้ว จำนวน 32 รายการ
มีผ ู้,รับ ผิด ขอบ จำนวน 2 คน สำนัก งานธบานุเคราะห์ไ ด้ด ำเนิน การทางวิน ัย โดยมีค ำสั่ง ลงโทษไล่อ อก
และแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร เมือวันที่ 6 กันยายน 2551 สำนักงานธนานุเคราะห์
ติดตามความคืบหน้าของคดีตามหนังสือที่ พม 5201/1870 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งผล
ส่วบความรับผิดทางละเมิด กระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ให้ผู้รับผิดขอบคบแรก
รับผิดขดใข้ค่าเสียหาย จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 0.18 ล้านบาท ผู้รับผิดขอบคนที่ 2 รับผิดขดใข้ค่าเสียหาย
จำบวบ 26 รายการ เป็นเงิน 0.66 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์จึงได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ต้องรับผิดขอบขดใข้
ค่าเสียหายตามหนังสือที่ พม 5201/1440 และ,หนังสีอที่ พม 5201/1441 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ตามลำดับ
ซึ่งยังไมใด้รับการติดต่อขอขดใช้
กรณีทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการของผู้รับผิดขอบคนที่ 2 ซึ่งต้องรับผิดขอบขดใข้ค่าเสียหาย
จำบวน 26 รายการ เป็นเงิน 0.66 ล้านบาท นั้น สำนัก งานธบานุเคราะห์ได้ท ำการตรวจสอบรายการทรัพ ย์
ใบความรับผิดขอบอีกครั้งพบว่า มิรายการ่จำบวบทรัพย์ที่ต้องรับผิดชอบซดใข้เพิ่มเติมอีก 4 รายการและมีการระบุ
ราคาประเมิบ ทรัพ ย์ผิด 1 ราย สำนักงานธบานุเคราะห์จึงดำเนิน การสอบสวนความรับ ผิดทางละเมิดเพิ่ม เติม
ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วจึงมิหนังสือที่ กค 0410.6/12141 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 ให้ผู้รับผิดขอบคนที่ 2
รับผิดขอบขดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนทั้งสิ้นจำนวบ 30 รายการ เป็นเงิน 0.81 ล้านบาท นอกจากที่แก้ไข ให้เป็นไป
ตามหนังสือที่ กค 0410.6/20824 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554
ปีจจุบัน สำนักงาบธนานุเคราะห์อยู่ระหว่างดำเนินการนำเงินคํ้าประกับประจำตำแหน่งของ
ผู้รับผิดขอบทั้งสองมาขดใข้ค่าเสียหาย
5.4.2 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ประกอบด้วย
หน่วย ะล้านบาท
31 ธันวาคม 2556

30 กันยายน 2556

เงินยืมทดรอง

0.25

-

เงินรอเรียกคืน

0.99

0.99

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

0.14

0.10

เงินประกัน

0.01

0.01

รวม

1.39

6เ*

เงินรอเรียกคืน จำนวน 0.99 ล้านบาท ได้แก่
(1) เงินรอเรียกคืบของสถานธนานุเคราะห์ 2 จำนวน 0.97 ล้านบาท เป็นเงินรอเรียกคืนซึ่งเกิด
จากทรัพย์รับจำนำของสถานธบานุเคราะห์ 2 ได้สูญหายไปจากห้องมั่นคง จำนวน 14 รายการ ราคารับจำนำ จำนวน
0.63 ล้านบาท ซึ่งทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดขอบของพนักงาบเก็บรักษาของและผู้ข่วยพนักงานเก็บรักษาของ
ของสำนักงานธนานุเคราะห์ ต่อมาผู้จำนำได้มาทำการไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำไปทั้งหมด โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ได้
ขดใขัความเสียหายให้แก่ผู้จำนำไปในราคารับจำนำ จำนวน 0.63 ล้านบาท และรวมส่วนต่างราคาตลาด ณ วับไถ่ถอน
จำนวน 0.34 ล้าบบาท รวมเป็น เงิน 0.97 ล้า นบาท ซึ่ง ได้บ ัน ทึก บัญ ชีไ ว้เป็น เงิน รอเรีย กคืน ทั้ง จำนวน
สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนิบคดีอาญาและดำเนินการทางวินัยกับผู้รับผิดขอบโดยมีคำสั่ง
ลงโทษไล่ออก ส่วนความรับผิดทางละเมิด กระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด เมื่อวับที่
23 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้บุคคลทั้งสองขดใข้ค่าสิบไหมทดแทบคืนให้แก่สำนักงานธนานุเคราะห์คบละกึ่งหนี่งของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นเงิน 0.49 ล้านบาท แต่บุคคลทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดีการ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 30 มีนาคม 2554 ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของบุคคลทั้งสอง
(2) เงินรอเรียกคืนอื่น ๆ จำนวน 0.02 ล้านบาท
5.5 ลูกหนี้ซดใข้ความรับผิดทางละเมิด
หน่วย ะล้านบาท
31 ธันวาคม 2556

30 กันยายน 2556

ลูกหนี้ซดใข้ความรับผิดทางละเมิด

41.48

41.48

ห้ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(31.70')

(31.70)

ลูกหนี้ซดใซ้ความรับผิดทางละเมิด - สุทธิ

9.78

9.78

ลูกหนี้ซดใซ้ความรับผิดทางละเมิด จำบวน 41.48 ล้านบาท เกิด จากสถานธนานุเคราะห์ 27
มิทรัพย์หลุดจำนำที่จำหน่ายไม่ได้ตั้งแต่งวดบัญชีปี 2550 ซึ่งเป็นทรัพย์รับจำนำเกินมูลค่ารวม 1,105 รายการ
ราคารับจำนำ 41.48 ล้านบาท ทำให้สำนักงานธบานุเคราะห์เสียหาย ทรัพย์รับจำนำเกินมูลค่าจำนวนดังกล่าวมีราคา
รับจำนำสูงเกินมูลค่ากว่าสภาพของทรัพย์รับจำนำ ทำให้ไม่มีผู้ประมูลราคาในการขายทอดตลาด ซึ่งตามระเบียบ
สำนักงานธนานุเคราะห์ว่าด้วยการรับจำนำ การเก็บรักษาทรัพย์รับจำนำ การไถ่ และการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
พ.ศ. 2546 จะต้องดำเนินการขายทอดตลาด ถ้าทรัพย์หลุดจำนำขายทอดตลาดไม่ได้ติดต่อกัน 2 งวด ผู้รับจำนำต้อง
รับผิดขอบขดใข้เท่าราคาที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์หลุดจำนำกำหนดแต่จะต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมิน
ขั้นต้น สำนักงานธนานุเคราะห์ไต้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และแจ้งความดำเนิบคดีกับ
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมทั้งไต้ดำเนินการทางวินัยกับผู้รับผิดซอบ โดยมีคำสั่งลงโทษไล่ออก ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ซ.
ซึ่งเป็นผู้รับผิดซอบดำเนินคดีอยู่ระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ สำหรับทรัพย์รับจำนำเกิบมูลค่าดังกล่าว
ยังไม่สามารถนำออกขายไต้ เนื่องจากต้องเก็บไว้เป็นพยานวัตถุในการดำเนินคดีอาญา /

สำนักงาบธนานุเคราะห์ได้ดำเนิบการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสร็จแล้วบางส่วน
จำนวน 789 รายการ มูลค่ารับจำนำ 30.50 ล้าบบาท และได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาผลการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วให้ผู้รับผิดชอบขดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่
รับ จำนำหัก ด้ว ยราคาที่ส ำนัก งานธบานุเ คราะห์ก ำหบดหลัก เกณ ฑ ์ก ารประเมิน ราคาและรับ จำนำ
สำนักงาบธบานุเคราะห์ได้ประเมินราคาทรัพย์รับจำนำดังกล่าว เป็นเงิน 6.57 ล้านบาท ผลต่างที่ผู้รับผิดชอบต้องขดใช้
เป็บ จำบวนเงินทั้งสิ้น 23.93 ล้านบาท สำนัก งาบธบานุเคราะห์แจ้งให้ผ ู้ร ับ ผิด ชอบซดใช้ค ่าเสีย หายไปแล้ว
จำบวบ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 และวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ปัจจุบันงานนิติการยังคงติดตามสิบทรัพย์
เพื่อบังคับซ0าระหนี้
สำนัก งานธนานุเคราะห์ค าดว่าลูก หนี้ข ดใช้ค วามรับ ผิด ทางละเมิด จำนวน 23.93 ล้านบาท
จะเก็บเงิบไมใด้จีงได้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว สำหรับทรัพย์หลุดจำนำที่ยังจำหน่ายไม่ได้
ส่วนที่เหลืออีกจำบวน 316 รายการ มูลค่ารับจำนำ 10.98 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนความรับผิด
ทางละเมิดซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ประเมินราคาทรัพย์รับจำนำดังกล่าว เป็นเงิน 3.21 ล้านบาท
ผลต่างที่ผู้รับผิดขอบต้องขดใช้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7.77 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้
จึงได้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน รวมเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น จำนวน 31.70 ล้านบาท
5.6 ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญขี
หน่วย ะ ล้านบาท
31 ธันวาคม 2556
สธ. 4
สธ. 23
รวม

30 กับยายบ 2556
รวม

ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญขี

2.48

1.07

3.55

3.55

310 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(2.28)

(0,85)

(3,13)

(3.13)

ลกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี - สุทธิ

0.20

0.22

0.42

0.42

5.6.1

ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี สธ. 4 จำบวบ 2.48 ล้านบาท เกิดจากการทุจริตทรัพย์รับจำนำ

ของสถานธนานุเคราะห์ 4 ในงวดบัญชีปี 2539 โดยมีทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี รวม 305 รายการ คิดเป็นมูลค่า
2.48 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนิบการทางวินัยและดำเนินคดีทั้งทางคดีอาญาและคดีแพ่งกับ
เจ้าหบ้าที่ ผลทางคดีอาญา ศาลชั้น ต้น พิพ ากษาให้จำคุก จำเลยที่ 1 และ 2 เป็น เวลารายละ 20 ปี จำเลยที่ 2
ยื่นอุทธรณ์และฎีกา เมือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2544 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยให้จำคุก

จำเลยที่2 เป็น เวลา20จแต่จ ำเลยที่2ได้ถึงแก่กรรมระหว่างจำคุก ดังนั้นคดีแพ่งพนักงานอัยการและทนายจำเลย

ได้นัดสีบพยาบและติดตามทายาทหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกของจำเลยที่ 2 มาเป็นคู่ความแทบ สำหรับคดีแพ่ง
ศาลขั้บต้บมืคำพิพากษาเมื่อวันที่2 3 กันยายน 2547ให้บุคคลทั้งสองร่วมกันซดใช้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์เ^

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้บันทึกลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี จำนวน 2.48 ล้านบาท
ไว้ทั้งจำนวน โดยเป็นลูกหนี้ที่คาดว่าจะได้รับเงินขดไข้ จำบวบ 0.27 ล้านบาท และลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้
2.21 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์ทยอยรับรู้เป็นค่าไข้จ่ายโดยการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญภายใบระยะเวลา 5 ปี
ตั้งแต่งวดบัญชีปี 2540 โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และในงวดบัญชีปี 2544 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชีที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงิบไม่ได้เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0.07 ล้านบาท รวมค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญทั้งสิ้น จำนวน 2.28 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชีสุทธิ จำนวน 0.20 ล้านบาท
5.6.2
ลูก หนี้ท รัพ ย์ร ับ จำนำขาดบัญ ชี สธ. 23 จำนวน 1.07 ล้านบาท เกิด จากการทุจ ริต
ทรัพย์รับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ 23 ในงวดบัญชีจ 2552 พนักงานเก็บรักษาของได้นำทรัพย์รับจำนำออกจาก
ห้องมั่บคงซึ่งเป็บของผู้มาใช้บริการและนำทรัพย์รับจำนำนั้บมาเวิยบจำนำ โดยนำทรัพย์รับจำนำนั้นออกไปให้ผู้อื่น
นำมาจำนำให้ แล้วนำเงินไปใช้ประโยขนํส่วนตัว โดยมีทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี จำนวน 25 รายการ คิดเป็นมูลค่า
1.19 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการทางวินัยมีคำสั่งไล่ออกตามคำสั่งที่ 118/2554 ลงวันที่
13 กันยายน 2554 โดยมีผลตั้งแต่วับที่ 16 มีนาคม 2552 ส่วนคดีอาญาได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวบสถานิ
ตำรวจภูธ รปากเกร็ด เมื่อ วัน ที่ 17 มีน าคม 2552 ซึ่ง ปีจ จุบ ัน สถานีต ำรวจภูธ รปากเกร็ด ได้ม ีห นัง สีอ
ตข 0016.45/3781 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 แจ้งว่าได้ส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีดำเนิบการฟ้อง
ต่อมาอัยการจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเห็บว่าเรื่องนี้อยู่ใบอำนาจการพิจารณาไต่สวบของสำนักงานคณะกรรมการ
ปัอ งกับ และปราบปรามการทุจ ริต แห่งชาติ (ป.ป.ข.) จึง ได้ส ่ง เรือ งให้ ป.ป.ซ. ดำเนิน การตามหบัง สือ ที่
ตซ 0016.45/3616 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555
กรณีความรับ ผิด ทางแฟงผู้รับ ผิด ซอบใด้ท ำหนังสือ รับ สภาพหนี้เมื่อ วัน ที่ 17 มีบาคม 2552
และได้ซดใช้ค่าเสียหายแล้ว รวมทั้งสิ้น 0.12 ล้านบาท คงเหลือเป็นลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี จำบวบ 1.07 ล้าบบาท
เมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชีที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ จำนวน 0.85 ล้านบาทแล้ว
คงเหลือลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี - สุทธิ จำบวบ 0.22 ล้าบบาท
5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรถ5 ประกอบด้วย
หน่วย ะล้านบาท
ค่าเส์อม
รายการ

ราคาทุบ

เพํ่ม

ล*

1 ต.ค. 56

ราคาทุบ

ราคาสะสม

31 ธ-ค.56

1 ต.ค. 56

ลต

IVเม

ค่า1เ(อม

ราคาตาม

ราคาตาม

ราคาสะสม

บ้ญขี - สุทธิ

บัญขิ - สุทธิ

31 ธ.ค.56

31 ธ.ค.56

30 ก.ย. 56

ทีดบ
ิ

55.98

-

-

55.98

-

-

-

-

55.98

55.98

อาคาร

218.31

-

-

218.31

72.67

1.60

-

74.27

144.04

145.64

เครองใซ้สำบ้กงาบ

68.52

0.01

-

68.53

41.83

1.38

-

43.21

25.32

26.69

อุปกรณ์ตามสัญญาฟาการเงิบ

15.85

-

-

15.85

1.13

0.79

-

1.92

13.93

14.72

ยาบพาหบะ

1.13

-

(1.13)

-

0.84

-

(0.84)

-

-

0.29

359.79

0.01

(1.13)

358.67

116.47

3.77

(0.84)

119.40

239.27

243.32

3.77

13.00

รวม
ค่าเส์อมราศาประจำงวด

.

ที่ดินจำนวน 55.98 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์เป็นผู้จัดซื้อแต่กรรมสิทธี้ในการถือครอง
ที่ดินถือปฏิบัติดามพระราซบัญ ญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยให้โอนกรรมสิทธี้ในการถือครองที่ดินเป็นของ
กระทรวงการคลังและขึ้น ทะเบียนเป็น ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ในกรณีท ี่ม ีก ารจำหน่ายที่ด ิน รายได้จากการ
จำหน่ายที่ด ิน สำนัก งานธนานุเคราะห์ได้ร ับ อนุม ัต ิจ ากกระทรวงการคลังเป็น หลัก การให้น ำมาลงทุน ขยาย
กิจการแห่งใหม่
เนื่อ งจากสถานธนานุเคราะห์ 21 (เดิม ) ได้ป ิด ดำเนิน การตั้ง แต่ว ัน ที่ 30 มกราคม 2555
เป็นการชั่วคราว สาเหตุจากโครงสร้างอาคารขำรุดและเสียหาย และสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้ง
โรงรับจำนำ สถานธนานุเคราะห์ 21 ไปสถานที่แห่งใหม่ ขึ่งอยู่อาคารเลขที่ 295/9-10 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมติคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
อนุญาตให้ย้ายสถานธนานุเคราะห์ 21 ได้ตามคำขอ ดังนั้น จึงไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคา - อาคาร ของสถาน
ธนานุเคราะห์ 21 (เดิม) ปีจจุบันสำนักงานธบานุเคราะห์อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอาคารดังกล่าว
5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
หน่วย ะ ล้านบาท
รายการ

ราคาทุบ

เพิ่ม

ลด

ราดาทุบ

1 ต.ค. 56

31 ธ.ด.56

ค่าตัดจำหน่าย
ละลม

เพิ่ม

ลด

ค่าตัดจำหน่าย

ราดาดาม

ราคาตาม

สะลม

บัญชี - สุทธิ

บัญ ชี - สุทธิ

31 ธ.ด.56

31 ธ.ด.56

1 ต.ด. 56

30 ก.ย. 56

สิทธิสัญญาฟา

0.40

-

-

0.40

0.22

0.01

-

0.23

0.17

0.18

ระบ'บสารสนเทศ

21.79

-

-

21.79

10.38

1.09

-

11.47

10.32

11.41

งานระหว่างทัฌนาๆ

1.47

-

-

1.47

-

-

-

-

1.47

1.47

รวม

23.66

-

-

23.66

10.60

1.10

-

11.70

11.96

13.06

ค่าตัดจำVน่ายประจำงวด

1.104.39

5.9 หลักทรัพย์คํ้าประกันตัวพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 กันยายน 2556 หลักทรัพย์คํ้าประกันตัวพนักงาน จำนวน
30.54 ล้านบาท และ 30.53 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นหลักทรัพย์ที่พนักงานและลูกจ้างนำมาเป็นหลักประกันในการ
ทำงาน ประกอบด้วย
5.9.1

โฉนดที่ดิน จำนวน 13.85 ล้านบาท และ 14.05 ล้านบาท ตามลำดับ และ น.ส.3 จำนวน

0.10 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลำดับ ขึ่งไต้ทำการจดจำนองไว้กับกรมพัฒ นาสังคมและสวัส ดิการ
ตามวงเงินที่พนักงานต้องนำมาเป็นหลักประกัน แต่ไม่เกินราคาประเมินของกรมที่ดิน

5.9.2 เงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจำ 12 เดือน จำนวน 16.54 ล้านบาท และ 16.33 ล้านบาท
ตามลำดับ ซี่งฝากไว้ในนามของสำนักงาบธบานุเคราะห์โดยแยกบัญชีเงิบฝากเป็นรายบุคคล ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้บ
เป็นของพนักงาบและลูกจ้างโดยพนักงานและลูกจ้างสามารถขอถอนดอกเบี้ยได้ปีละครั้ง
5.9.3 พับธบัตร จำบวน 0.05 ล้านบาท และ 0.05 ล้านบาท ตามลำดับ ขี่งรับไว้ตามมูลค่าที่ตราไว้
ของหลักทรัพย์บั้น ๆ
5.10 หลักทรัพย์คํ้าประกันตัวผู้อำนวยการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มียอดคงเหลือ เนื่องจากสำนักงานธนานุเคราะห์ได้คืนหลักประกัน
การทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้อำนวยการสำนักงาบธบานุเคราะห์
(นายบิธิศ มบุญพร) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากครบวาระตามสัญญาจ้าง
5.11 สินทรัพย์อื่น ประกอบด้วย
31 ธันวาคม 2556
0.26

หน่วย ะ ล้านบาท
30 กับยายน 2556
0.26

ทรัพย์อายัด

0.54

0.54

สินทรัพย์อื่น ๆ

0.23

0.03

สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

1.03

ทรัพย์!!เกอบรม

ทรัพย์อายัด จำนวน 0.54 ล้านบาท เป็บทรัพย์ที่กลุ่มมิจฉาชีพนำทองรูปพรรณสอดไล้มาจำนำไว้กับ
สถาบธบาบุเคราะห์ต่าง ๆ รวม 23 รายการ ขี่งสำนักงาบธบานุเคราะห์ได้ดำเนินการแจ้งความกับสถาบีตำรวจแล้ว
รายละเอียดดังน ี้
(1) ทรัพ ย์อายัดที่รับจำนำมาตั้งแต่จ 2543 คงเหลือจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 0.01 ล้านบาท
ขึ่งศาลมีคำสั่งริบทรัพย์ของกลางและให้ผู้จำนำวางเงินขดใข้ ปัจจุบันผู้จำนำยังไม'ได้วางเงินขดใข้จึงต้องติดตามบังคับ
ตามคำพิพาก'ษาของศาลต่อไป
(2) ทรัพ ย์อ ายัด รับ จำนำตั้งแต่จ 2538 - 2551 จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 0.28 ล้านบาท
ประกอบด้วย จำบวบ 10 รายการ เป็นเงิน 0.16 ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพื่อติดตามผลความคืบหน้า และ
จำบวน 5 รายการ เป็นเงิน 0.12 ล้านบาท ได้ดำเนินคดีอาญาแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามจับตัวผู้กระทำผิดมาดำเนิบคดี
ปัจจุบันสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ถอนคำร้องทุกข์ผู้ต้องหา 1 ราย เนื่องจากยอมขดใข้ค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงินรวม
0.03 ล้านบาท (ราคารับจำนำ 0.02 ล้านบาท และดอกเบี้ย 0.01 ล้าบบาท)
(3) ทรัพ ย์อ ายัด สถานธนานุเคราะห์ 25 จำนวน 2 รายการ เป็น เงิน 0.03 ล้า นบาท
สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554
และได้รับอนุญาตให้นำทรัพย์ไปประกอบการดำเนิบคดี

,๙'

(4)
ทรัพย์อายัด สถานธนานุเคราะห์ 6 จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 0.22 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์
ไ ด ้ด ำเน ิน ก ารแ จ้ง ค ว าม ด ำเน ิน ค ด ีก ับ ผ ู้ต ้อ งห า 4 ราย ท ี่ส ถ าน ีต ำรวจน ค รบ าล บ างก อ ก น ้อ ย
เมื่อวับที่ 11 ตุลาคม 2555 จำนวน 1 ราย วันที่ 24 ตุลาคม 2555 จำนวน 2 ราย และวันที่ 24 ธันวาคม 2555
จำนวน 1 ราย และได้รับอนุญาตให้นำทรัพย์ไปประกอบการดำเนินคดี ปิจจุบันสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ถอน
คำร้องทุกข์ผู้ต้องหา 1 ราย เนื่องจากยอมซดใช้ค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงินรวม 0.05 ล้านบาท (ราคารับจำนำ 0.04 ล้านบาท
และดอกเบี้ย 0.01 ล้านบาท)
5.12 เงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 162.10 ล้านบาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี
ตามสัญญาลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 จากธนาคารออมสิน วงเงิน 500.00 ล้านบาท ซี่งเป็นการต่ออายุสัญญากู้เบิกเกินบัญชี
ออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ปิจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอต่ออายุสัญญา
5.13 เงินกู้ยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 เงิน กู้ย ีม ระยะยาวคงเหลือ จำนวน 3,426.45 ล้า นบาท
และเงิน กู้ย ืม ระยะยาวที่ถ ึง กำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 490.40 ล้านบาท ประกอบด้ว ยเงิน กู้จ าก
ธนาคารไทยพาณิขย์ จำกัด (มหาชน) 1 สัญญา ธนาคารออมสิน 4 สัญญา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) 2 สัญญา
และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2 สัญญา ดังน ี้
หน่วย ะล้านบาท
ลำ
ดับ

สัญญา
ลงวันที

วงเงินกั

เงินกู้ยีม
ระยะยาว
ยกมา
1 ต.ค. 56

400.00

50.00

ท
่

1

14 มิ.ย. 2547
ธ. ไทยพาณิ1เย์

เพั๋ม
(ลด)

เงินก้ยิม
ระยะยาว
ทั้งสิน
31 ธ.ค. 56

เงินกูย้ ิมระยะ
ยาวที0 ง
กำหนดขำระ
ภายใน1 จ

(25.00)

25.00

25.00

เงินกูยีม
ระยะยาว
คงIV)ลีอ
31 ธ.ค. 56

การขำระค็น
เงินต้น

อัตราคอกเบี้ย

16 งวด ๆ ละ
25 ล้านบาท
กำหนดชำระ
ทุกงวด 6 เดิอบ
(วันที 14 ธ.ค.
และ 14 มิ.ย.)
ปลอดเงินต้น 2 จ
โดยเรํ่มชำระ
งวดแรก
14 ธ.ค. 2549

เงินฝากประจำ
บุคคลธรรมคา
6 เดิอน เจลึย๋ 5
ธนาคารพาณิขย์
ขนาดใหญ่ นวก
0.70 96 ต่อจ
กำหนคชำระ
ทุกงวค 6 เคิอบ
(วันที 14 ธ.ค.
และ 14 มิ.ย.)
โคยเรั๋มชำระ
งวดแรก
14 ธ.ค. 2547

วันสินสุค
สัญ ญา/
การคำประกัน

13 มิ.ย. 2557/
(1ม่มิผ้คู ำประกับ
และ
ไม่มหิ ลักทรัพย์
คำประกับ)

,0-๙)

-21 หน่วย ะล้านบาท
ล่า
ดับ

วงฝ็นก้

เงิบกู้ยม
ระยะยาว
ยกมา
1 ค.ค. 56

9 พ.ค. 2548
ธ. ออมสิน

423.23

105.80

3 พ.ย. 2548

523.78

สัญญา
ล-!วันที

ธ. ออมสิน

เพม
(ลค)

เงิน®ม
ระยะยาว
ทัง๊ ส์บ
31 ธ.ค. 56

เงิบดัขมิ ระยะ
ยาวทีถ็ง
ก'™นคชำระ
ภายไน1จ

เงินกูข้ มิ
ระยะยาว
คงเหลี3
31 ธ.ค. 56

การชำระคิบ
เงินดัน

อัคราคอกเนย

(26.45)

79.35

52.90

26.45

16 งวด งวดที 1

เงินฝาก'ประจำ
บุคคลธรรมคา
6 เด็อบ เอลย 5
ธนาคารพาผิขย์
ขนาดใหญ่ บวก
1.2596 ด่อจ
กำหบดชำระ
ทุกงวค 6 เคิอน
(วับที 30 พ.ย.
และ 31 พ.ค.)
โดยเรั๋มชำระ
งวดแรก
30 พ.ย. 2548

ชำระเป็นเงิน
26.465 ล้านเภท
งวดที 2 - 16
งวดละ
26.451 ล้านบาท
กำหนดชำระ
ทุกงวด 6 เดอบ
(วับที 30 พ.ย.
และ 31 พ.ค.)
ปลอดเงิบต้น 2 จ
โดยเริมชำระ
งวดแรก
30 พ.ย. 2550

39.78

(39.78)

12 งวด งวดท
1-11 งวดละ
44 ล้าบบาท
งวดที 12 ชำระ
39.78 ล้านบาท
กำหนดชำระ
ทุกงวด 6 เดีอน
(วันที 3 พ.ค.
และ 3 พ.ย.)
ปลอดเงินฅ้บ 2 จ
โดยเรํม่ ชำระ
งวดแรก
6 พ.ค. 2551

เงิบฝากประจำ
บุคคลธรรมดา

6 เด็อน เอลีย 5
ธนาคารพาณิขย์
ขนาดใหญ่ บวก
1.25 96 ต่อจ
กำหบดชำระ
ทุกงวด 6 เดิอบ
(วันที 3 พ.ค.
และ 3 พ.ย.)
โดยเริมชำระ
งวดแรก

3 พ.ค. 2549

วันสินสุค
สัญ ญา/
การคางระก้น

8 พ.ค. 2558 /
(ไม่มผิ ู้ค้าํ ประกับ
และ
ไม่มิหลักทรัพย์
คํ้าประกับ)

2 พ.ย.2556/
(ใม่มยิ คู้ า้ํ ประกัน
และ
ไม่บิหลักทรัพย์
ค็าประกัน)

หน่วย ะล้านบาท
ลำ
คับ

สัญญา
ลงวันท

วงเงินกู้

1งิน5ยีม
ระยะยาว
ยกมา
1 ต.ค. 56

900.00

506.25

ท
ี

4

5

26 ก.ย. 2550
3. กรุงเทพ

8 ต.ค. 2552
ธ. กรุงไทย

500.00

406.25

เพม
(ลต)

เงินกู้ยีม
ระยะยาว
ทั๊งสัน
31 ธ.ค. 56

เงินกู้ขิมระยะ
ยาวทีกิง
กำหนตขำระ
ภายใน 1 จ

เงิน([ขิม
ระยะยาว
คงเหลีอ
31 ธ.ค. 56

(56.25)

450.00

112.50

337.50

(31.25)

375.00

62.50

312.50

วันสันสุต
สัญ ญา/
การคํา้ ประกับ

การขำระคีบ
เงินต้น

อัตราตอกเบี้ย

16 งวดๆ ละ
56.25 ล้านบาท

เงินฝากประจำ
บุคคลธรรมตา

28 ต.ค. 2560/
(โม่มีผู้คาํ้ ประกัน

กำหนดชำระ
ทุกงวด 6 เดีอบ
(วันทํ่ 28 เม.ย.

6 เดิอบ เปีลํ่ย 5
ธนาคารพาณิฯย์
ขนาดใหญ่ บวก

และ
ไม่มิหลักทรัพย์
คํ้าประกับ)

และ 28 ด.ค.)
ปลอดเงินด้บ 2 จ
โดยเริมชำระ
งวดแรก

1.00 * ต่อจ
กำหบดชำระ

ทุกงวด 6 เติอบ
(วับที 28 เม.ย.

28 เม.ย. 2553

และ 28 ต.ค.)
โดยเรมชำระ
งวดแรก
28 พ.ย. 2551

16 งวดๆ ละ
31.25 ล้าบบาท
กำหนดชำระ

เงิบฝากประจำ
บุคคลธรรมตา

ทุกงวด 6 เดิอบ
(วับที 24 มิ.ย.
และ 24 ธ.ค.)
ปลอดเงินดับ 2 ปี
โดยเริมชำระ
งวดแรก
25 มิ.ย. 2555

6 เดิอบ เปีลั๋ย 5
ธบาคารพาณิขย์
ขบาดใหญ่ บวก
0.99 96 ต่อจ
กำหบดชำระ

23 ธ.ค. 2562/
(ไม่มิผู้ค้าํ ประกับ
และ
ไม่มหี ลักทรัพย์
คํา้ ประกับ)

ทุกงวด 6 เดิอน
(วันที 24 มิ.ย.
และ 24 ธ.ค.)
โดยเรมชำระ
งวดแรก
24 มิ.ย. 2553

ฯ

-23-

หน่วย ะสัานบาท
ลำ
คบ

สัญญา
ลงวันที

วงเงินกู้

เงินกู้ยิม
ระยะยาว
ยกมา
1 ต.ค. 56

400.00

350.00

ท
ี

6

27 ส.ค. 2553

เพม
(ลค)

เงินกู้ยิม
ระยะยาว
ทั้งสิน
31 ธ.ค. 56

เงินกูย้ มิ ระยะ
ยาวทีถีง
กำหนศชำระ
ภายใน1 จ

เงินกู้ยิม
ระยะยาว
คงเหสิอ
31 ธ.ค. 56

350.00

50.00

300.00

5. ออมสิน

การชำระคิน
เงินค้น

อัตราคอกเบี้ย

16 งวดๆ ละ
25.00 ล้านบาท
กำหนดชำระ
ทุกงวด 6 เดิอน

เงินฝากประจำ

(วับที 28 ก.พ.
และ 31 ส.ค.)
ปลอดเงินต้น 2 จ
โดยเรั๋มชำระ
งวดแรก
28 ก.พ. 2556

7

12 พ.ค. 2554
ธ. ออมสิน

1,000.00

1,000.00

(62.50)

937.50

125.00

812.50

16 งวดๆ ละ
62.50 ล้านบาท
กำหนดชำระ
ทุกงวด 6 เติอน
วันที 20 พ.ย.
และ 20 พ.ค.)
ปลอดเงินต้น 2 จ
โดยเริมชำระ
งวดแรก
20 พ.ย. 2556

วันสันสุค
สัญ ญา/
การคาประกัน

บุคคลธรรมคา

30 ส.ค. 2563/
(ใม่มผี ้คู าํ้ ประกับ

6 เดิอน เปีล๋ยั 5
ธนาคารพาณิชย์

และ
ไม่มหี ลักทรัพย์

ขนาดใหญ่ บวก

คํ้าประกับ)

0.98 96 ต่อจ
กำหนดชำระ
ทุกงวด 6 เดิอน
(วันที 28 ก.พ.
และ 31 ส.ค.)
โดยเรม'ชำระ
งวดแรก
28 ก.พ. 2554

เงินฝากประจำ
บุคคลธรรมคา

19 พ.ค.2564/
(1ม่มผี ู้คาํ้ ประกับ

6 เดิอน เอลย5
ธนาคารพาณิขย์

และ
ไม่มีหลักทรัพย์

ขนาดใหญ่ บวก

คํ้าประกับ))

1.43596 ต่อจ
กำหนดชำระ
ทุกงวด 6 เดิอน
(วันที 20 พ.ย.
และ 20 พ.ค.)
โดยเรั๋มชำระ
งวตแรก
21พ.ย.2554

หน่วย ะล้านบาท
ลำ
ตัน

9

เงินกัยม็ ระยะ
ยาวที0ง
กำหนคชำระ
ภายใน1จ

เงินกู้?!ม
ระยะยาว
คงเหล็อ
31 ธ.ค. 56

62.50

วงเงินกู้

1 มิ.ย55
8. กรุงไทย

1,000.00

1,000.00

1,000.00

14 มิ.ย. 2556
ธ. กรุงเทพ

700.00

700.00

700.00

สัญญา
ลงวันที

ท
ี

8

เงินถูยีม
ระยะยาว
ทัง๊ สัน
31 ธ.ศ. 56

เงินกู้ยีม
ระยะยาว
ยกมา
1 ค.ค. 56

เพม
(ล*0

อัตราคอกเ'บอ

937.50

16 งวดๆ ละ
62.50 ล้านบาท
กำหนดชำระ
ทุกงวด 6 เดิอน
วับที 7 ธ.ค.
และ 7 มิ.ย.)
ปลอดเงิบตับ 2 จ
โดยเร่ม'ชำระ
งวดแรก
7 ธ.ค. 2557

เงิบฝากประจำ
บุคคลธรรมคา
6 เดิอบ เฉลย 5
ธนาคารพาผิซย์
ขบาดใหญ่ บวก
1.6096 ต่อจ
กำหบค'ชำระ
ทุกงวค 6 เคิอบ
(วับที 7 ธ.ค.
และ 7 มิ.ย.)
โดยเร่มชำระ
งวดแรก
7 ธ.ค.2555

700.00

16 งวดๆ ละ

23 มิ.ย.2566
เงินฝากประจำ
บุคคลธรรมคา (ไม่มีผคู้ าํ้ ประกับ
และ
6 เดิอบ เปีล๋ยั 5
ธนาคารพาผิ!เย์ ไม่มหี ลักทรัพย์
ซบาคใหญ่ บวก คํา้ ประกับ)
2.2596 ต่อจ
กำหบคชำระ
ทุกงวด 6 เคิอบ
(วับที 24 ธ.ค.
และ 24 มิ.ย.)
โดยเร่มชำระ
งวดแรก
24 ธ.ค. 2556

43.75 ล้าบบาท
กำหบดชำระ
ทุกงวด 6 เดีอบ
วันที 24 ธ.ค.
และ 24 มิ.ย.)
ปลอดเงิบตับ 2 จ
โดยเริมชำระ
งวดแรก
24 ธ.ค. 2558

*

รวม

4,158.08 (241.23)

3,916.85

490.40

วันสันสุค
สัญ ญา/
การตํา้ ประกับ

การชำระคีน
เงินสัน

3,426.45

*๗ ^

6 มิ.ย.2565/
&ม่มีผคู้ ้าํ ประกับ
และ
ไม่มหิ ลักทรัพย์
คํา้ ประกับ)

5.14 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เกิดจากสำนักงานธนานุเคราะห์ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์จาก■ขริษัทผู้รับจ้าง
โดยให้ผู้รับจ้างดำเบินการและให้บริการตามสัญญาเช่าภายใบระยะเวลาที่กำหนด เมื่อสิ้บสุดสัญญาผู้รับจ้างจะส่งมอบ
อุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธึ๋ของสำนักงาบธบานุเคราะห์ และสำนักงานธนานุเคราะห์จะรับรู้อุปกรณ์ตาม
สัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์และ,หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ทำสัญญาเช่าสิบทรัพย์ จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ (1) สัญญาเช่าระบบ
รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดแบบศูนย์รวม กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาซน) วงเงิน 10.00 ล้านบาท กำหนด
ระยะเวลาเช่า 12 เดือน (2) สัญ ญาเช่าเครื่อ งคอมพิวเตอร์พ ร้อ มอุป กรณ์ป ระมวลผลระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สนับสบุบการปฎิบ้ตงาน กับบริษัท ดับเบิลยูทีอีขี จำกัด วงเงิน 7.98 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาเช่า 36 เดือน
โดยรับรู้อุปกรณ์สัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน จำนวน 13.72 ล้านบาท หนี้สิบตามสัญญา
เช่าการเงิบจำบวบ 13.72 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สิบตามสัญญาเช่าการเงินกำหนดขำระภายใน 1 จ จำนวน
11.07 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน จำนวน 2.65 ล้านบาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินกำหนดขำระภายใน 1 ปี จำนวน 11.07 ล้านบาท ได้ขำระแล้วใบงวดก่อบ
จำบวบ 5.49 ล้านบาท คงเหลือยกมาต้นงวด จำนวน 5.58 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ยังไม่มีการชำระหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงินกำหนดขำระ 1 ปี และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงินกำหนดขำระ 1 ปี และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ยังคงด้างจำนวน 5.58 ล้านบาท และ
2.65 ล้าบบาท ตามลำดับ
5.15 เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง
หน่วย ะล้านบาท
31 ธันวาคม 2556
ยอดต้นงวด

99.70

บวก สำรองเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง (เพิ่มเติม)

163.05
3.88

2110.

ประมาณการเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังระหว่างงวด
99.70
ห้ฎ. เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังระหว่างงวด

30 กันยายน 2556

266.63
(166,93)

เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลังคงเหลือ
ในไตรมาสนี้สำนักงานธบานุเคราะห์ไม่ได้บันทึกค้างจ่ายประมาณการเงินรายได้แผ่บดิบนำส่งคลัง
เบื่องจากในงวดบัญซี ณ 31 ธันวาคม 2556 สำนักงานธนานุเคราะห์มีผลการดำเนินงานขาดทุน ทำให้ ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2556 เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลังยังคงค้าง จำนวน 99.70 ล้านบาท และได้นำส่งคลังแล้ว
ใบงวดบัญชีปี 2 5 5 7 ^ ^

/9เ

5.16 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาบ ประกอบด้วย
(1) ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่ วันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสม
หน่วย ะล้านบาท
31 ธันวาคม 2556
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นต้นงวด

4.67

(2)

4.93
(0.26)

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงวด
ภาระผกพันผลประโยชน์ระยะสั้นปลายงวด

30 กันยายน 2556

4.67

4.67

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว ประกอบด้วย โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

โครงการผลประโยชน์กรณีทำงานนาน และโครงการผลประโยชน์สวัสดิการกองทุนบำเหน็จ
หน่วย ะ ล้านบาท
31 ธันวาคม 2556

30 กับยายน 2556

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวต้นงวด

135.43

131.81

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

2.14

3.62

137.57

135-43

ภาระผกพันผลประโยชน์ระยะยาวปลายงวด

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานรับรู้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงาน
5.17 กองทุนประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 และวัน ที่ 30 กัน ยายน 2556 กองทุน ประกัน ภัย จำนวน
66.40 ล้านบาท และ 62.55 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นกองทุนประกันภัยแบบประกันภัยตบเองเพื่อประกันภัยเงินสด
ในมีอและทรัพย์รับจำนำอันเนื่องมาจากถูกโจรกรรมหรือมีภัยพิบัติอื่น โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ต้องจัดสรร
กำไรสะสมสมทบเช้ากองทุนประกันภัยตนเองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิประจำปีที่ล่วงมาแล้ว
โดยไม่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและไม่ไต้มีการกันเงินสดและนำฝากธนาคารแยกไว้ต่างหากโดยเฉพาะ ในงวดไตรมาสนี้
สำนักงานธนานุเคราะห์จัดสรรกำไรสะสมสมทบกองทุนประกันภัยตนเอง จำนวน 3.85 ล้านบาท
5.18 รายได้จากการขายและการให้บริการ ประกอบด้วย
หน่วย ะล้านบาท
31 ธันวาคม 2556
รายไต้จากดอกเบี้ยรับจำนำ
รายได้จากกำไรจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
รวม

31 ธันวาคม 2555

123.53

197.41

5.21

32.57

128.74

-275.19 รายได้อื่น ประกอบด้วย
หน่วย ะ ล้านบาท
31 ธันวาคม 2556
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

0.37

รายได้จากกำไรจำหน่ายทรัพย์สิน

(0.14)

รายได้เบ็ดเตล็ด

0.10

รายได้จากการรับบริจาค

0.01
รวม

31 ธันวาคม 2555
0.39
0.06
0-45

0.34

5.20 ต้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วย
หน่วย ะล้านบาท
31 ธันวาคม 2556
เงินเดือนและผลประโยขน์ตอบแทน

28.35

สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุบๆ และบำเหน็จพนักงานๆ

4.76

ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจและยาม

2.34

ค่าพาหนะ

0.14

ค่าสาธารณูปโภค

1.12

ค่าซ่อมแซม

0.18

ค่าเบี้ยประกันภัย

0.03

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

0.01

ค่าภาษีโรงเรือน

0.01

ค่าวัสดุ

0.40

ค่าใซ้จ่ายพัฒนาบุคลากร

0.06

ค่าเช่าอาคาร และค่าเช่าที่ดิน

0.04

ค่าใซ้จ่ายในการเดินทาง

0.05

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

2.13

ค่าจ้างทำความสะอาด

0.70

ค่าใซ้จ่ายเบ็ดเตล็ด

(102
รวม

31 ธันวาคม 2555

40.35

:

-285.21 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย
31 ธันวาคม 2556
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทบ
8.28
สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนๆ และบำเหน็จพนักงาบๆ
4.44

หน่วย ะ ล้าบบาท
31 ธันวาคม 2555
10.60
3.48

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทบ

0.77

0.49

ค่าการกุศลและรับรองของสำนักงาบกลางและประธาบ

0.50

0.95

ค่าจ้างผู้อำนวยการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจและยาม
ค่าพาหนะ

0.21
0.11
0.02

0.58
0.10
0.02

ค่ารับรอง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซม
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

0.02
1.06
0.06
0.01
0.05

0.02
1.12
0.06
0.01

ค่าสอบบัญขี

0.13

0.05

ค่าวัสดุ
ค่าวารสารและโฆษณา
ค่าบํ้ามับเขื้อเพลิง

0.98
0.04
0.05

0.98
0.04
0.09

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์

-

0.01

ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

0.18
0.02

1.49
0.03

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

2.74

2.13

-

1.06

ค่าจ้างทำความสะอาด

0.12

0.12

ค่าเข่ารถยนต์

0.67

0.40

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

0.04

0.09

0.02
0.05
66.30
86.87

0.02
0.25
0.01
24.20^ , ^

ค่าจ้างที่ปรึกษา

ค่าบำรุงรักษา
ค่าจ้างบริษัทเอกซน
ค่าเข่าพื้นที่สำรองข้อมูล
ขาดทุนจากการสำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ
รวม

-295.22 ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย
หน่วย ะล้านบาท
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี

0.81

0.54

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว

39.20

2125

40.01

36.49

รวม
5.23 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

สำนักงานธนานุเคราะห์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขที่ พม 5201/2035 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เรื่อง การต่ออายุสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีของสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นขอบการต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีออกโปอีก
เป็น เวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กัน ยายน 2559 ปึจจุบ ัน อยู่ร ะหว่างการพิจ ารณาของ
คณะรัฐมนตรี
5.24 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวับที่ 31 ธันวาคม 2556 ของสำนักงาบธบานุเคราะห์
ผู้บริหารของสำนักงานธนานุเคราะห์ อนุมัติให้ออกงบการเงิน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557

^

