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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557

สำนักงานการตรวจเงินแฝนดิน
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช  ี

เสนอ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้?!อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนลิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 งบแสดงการ 
เปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดเก้าเดือนลิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และหมายเหตุ 
ประกอบงบ การเง ินระหว ่างกาลแบ บย ่อ  ของสำน ักงาน ธนาน ุเคราะห ์ กรมพ ัฒนาส ังคมและสวัสด ิการ 
ซึ่งผู้บริหารของสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้รับผิดขอบในการจัดทำและนำเสนอ 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญขี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดขอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว จากผลการสอบทาน 
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ฃอบเขตการสอบทาน

ยกเว้นเรื่องท่ีจะกล่าวในวรรคถัดไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐาน 
งานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญขีรับอนุญาตของกิจการ”
การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใข้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดขอบด้านการเงินและบัญขี 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชี ทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถได้ความเขื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั๋งหมดซึงอาจ 
พบได้จากการตรวจสอบดังน้ัน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่ได้เปีดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.4 สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ประมาณการ 
สำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำจากทรัพย์หลุดจำนำที่ราคาทองคำรับจำนำสูงเก ินกว่าราคาทองคำประเม ิน 
เพื่อจำหน่ายตั้งแต่งวดบัญชีลิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงงวดบัญชีลิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวน
112.00 ล้านบาท โดยการประมาณการสำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำถือตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติตามมติ 
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเป็นรายการหักจากทรัพย์หลุดจำนำในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ในงวดบัญชีล้ินสุดวันท่ี 
31 มีนาคม 2557 สำนักงานธนานุเคราะห์ไม่ได้ประมาณการสำรองการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ เนื่องจากสำนักงาน 
ธนานุเคราะห์เห็นว่าผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าจำนวนประมาณการสำรอง 051 ’ ' า0  ๆ ^ ' ^

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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การเปลี่ยนแปลงราคาทองคำที่ได้ประมาณการไว้ จึงปรับปรุงลดบัญซีประมาณการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ 
ออกท้ังจำนวน 112.00 ล้านบาท ซึ่งการปรับลดประมาณการสำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำจำนวน 112.00 ล้านบาท 
ดังกล่าว คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ยังไม่มีมติอนุมัติให้ความเห็นซอบการปรับปรุงและการยกเลิก 
การตั้งประมาณการสำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำจำนวนดังกล่าว นอกจากนี้สำนักงานธนานุเคราะห์ยังไม่มีข้อมูล 
รายละเอียดข้อมูลการเปรียบเทียบราคาทรัพย์หลุดจำนำ ณ วันที่รับจำนำกับราคาทรัพย์หลุดจำนำเพื่อจำหน่าย และไม่มี 
รายละเอียดอื่นๆ ประกอบการยกเลิกการตั้งประมาณการสำรองการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำให้สำนักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินสอบทานท้ังในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และงวดบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 
ในงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สำนักงานธนานุเคราะห์ยังคงไม่มีการประมาณการสำรองเปลี่ยนแปลง 
ราคาทองคำจากทรัพย์หลุดจำนำที่ราคาทองคำรับจำนำสูงเกินกว่าราคาทองคำประเมินเพื่อจำหน่าย ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 อีกเซ่นเดียวกับงวดก่อน 
จึงทำให้ทรัพย์หลุดจำนำ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 จำนวน 498.83 ล้านบาท แสดงมูลค่าสุทธิด้วยราคารับจำนำ 
หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถสอบทานข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการสำรองการเปลี่ยนแปลงราคา 
ทองคำของสำนักงานธนานุเคราะห้!ด้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจพบเหตุที่แสดงว่าอาจจำเป็นต้องมีรายการ 
ปรับปรุงต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว

ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข
ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงต่องบการเงินระหว่างกาล ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจพบหาก 

ไม่เกิดสถานการณ์ตามที่กล่าวข้างต้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เขื่อว่าข้อมูลทางการเงิน 
ระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจาก 
การสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
วันท่ี 10 มีนาคม 2558
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ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 18

(นางสาวจุฑามาค จำคำสอน) 
ผู้อำนวยการกลุ่ม



สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557

หน่วย ะ บาท
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
แต่สอบทานแล้ว)

30 กันยายน 2556 
(ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 232,024,212.94 320,046,016.79
เงินลงทุนระยะส้ัน 5.2 300,000,000.00 -
ทรัพย์รับจำนำ 5.3 5,312,719,880.00 5,434,522,830.00
ทรัพย์หลุดจำนำ 5.4 498,827,450.00 1,070,416,850.00
ดอกเบี้ยรับจำนำค้างรับ 116,460,673.29 106,290,208.62
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 665.83 360,327.33
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5.5 4,127,533.10 3,400,480.39
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,464,160,415.16 6,935,036,713.13

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากเงินบำเหน็จพนักงาน 5.6 31,896,218.33 30,298,726.04
ลูกหน้ีซดใช้ความรับผิดทางละเมิด 5.7 9,775,300.67 9,775,300.67
ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญขี 5.8 423,084.69 423,084.69
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.9 239,501,570.67 243,321,138.93
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.10 9,594,644.66 13,055,379.51
หลักทรัพย์ค้ําประกันตัวพนักงาน 5.11 30,522,000.00 30,527,000.00
หลักทรัพย์คํ้าประกันตัวผู้อำนวยการ 5.12 200,000.00 200,000.00
สินทรัพย์อ่ืน 5.13 830,514.00 830,514.00
รวมสินทรัพย์โม่หมุนเวียน 322,743,333.02 328,431,143.84

รวมสินทรัพย์ 6,786,903,748.18 7,263,467,856.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำนักงาบธบานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

หน่วย ะ บาท
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
แต่สอบทาบแล้ว)

30 กันยายน 2556 
(ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชี 5.14 283,689.97 5,203,968.94
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 5.15 527,902,000.00 492,682,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินกำหนดชำระ 1 ปี 5.16 4,160,444.00 5,577,006.00
เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง 5.17 55,200,000.00 99,700,000.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ระยะสั้น 5.18 4,674,832.00 4,674,832.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 10,686,076.10 48,364,596.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 41,084,522.03 29,085,369.49
เจ้าหนี้ 12,202,846.00 24,322,534.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน 656,194,410.10 709,610,306.74

หนี้สินไม่หมุบเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว 5.15 3,162,500,000.00 3,665,402,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.16 2,654,640.00 2,654,640.00
หลักประกันของพนักงาน 30,522,000.00 30,527,000.00
หลักประกันของผู้อำนวยการ 200,000.00 200,000.00
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 500,000.00 500,000.00
ภาระผูกพันผลประโยขน์พนักงาน - ระยะยาว 5.18 141,858,276.50 135,426,392.00
รายได้รอการรับร ู้ 38,520.00 45,742.50
หนี้สินอื่น 2,862,107.62 3,090,367.05
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,341,135,544.12 3,837,846,141.55

รวมหน้ีสิน 3,997,329,954.22 4,547,456,448.29
ส่วนของทุบ

ทุนประเดิม 999,213.35 999,213.35
ทุนรับจากงบประมาณ 29,989,845.00 29,989,845.00
กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว
กองทุนประกันภัย 5.19 66,403,005.21 62,549,212.54

ยังไม่ได้จัดสรร 2,692,181,730.40 2,622,473,137.79
รวมส่วนของทุน 2,789,573,793.96 2,716,011,408.68
รวมหน้ีสินและส่วนของทุน 6,786,903,748.18 7,263,467,856.97

(นายมานะ เกลี้ยงทอง)
ผัอำนวยการสำนักงานธนานเคราะห์

(นายดนุขิต อติศัพท์) 
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
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สำนักงานธบานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ .

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวับที่ 30 มิถุนายบ 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

หน่วย ะ บาท
งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน

หมายเหตุ 1 เม.ย.57 - 30 มิ.ย.57 1 เม.ย.56 - 30 มิ.ย.56 1 ต.ค.56 - 30 มิ.ย.57 1 ต.ค.55 - 30 มิ.ย.56

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ 
รายได้อื่น

5.20
5.21

157,740,534.55
822,932.91

169,472,146.74
491 ,307.37

380,847,398.32
1,933,854.27

617 ,959,770.60
1,120,557.23

รวมรายได้ 158,563,467.46 169,963,454.11 382 ,781,252.59 619 ,080,327.83
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและการให้บริการ 5.22 44,397,099.56 43,857,939.20 129,231,379.00 141,281,958.67
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5.23 23,421,326.43 17,596,648.10 23,528,247.28 63,217 ,547.39
ต้นทุนทางการเงิน 5.24 33,127,011.32 35,716',297.87 110,059,241.03 105,987,517.42

รวมค่าใช้จ่าย 100,945,437.31 97,170 ,885.17 262,818,867.31 310 ,487,023.48
กำไรสุทธิ 57,618,030.15 72,792,568.94 119,962,385.28 308,593,304.35
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด 57,618,030.15 72,792,568.94 119,962,385.28 308,593,304.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่ง‘ของงบการเงินน ี้



- 6 -

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน 

สำหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่ลอบทาบแล้ว)

หน่วย ะ บาท
กำไรสะสม

ทุนประเดิม ทุนรับจาก 
งบประมาณ

จัดสรรแล้ว 
กองทุนประกันภัย

ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของทุน

ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2555 999,213.35 29,989,845.00 56,204,504.05 2,475,478,334.63 2,562,671,897.03
เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังสำหรับปี 2556 - - - (119,000,000.00) (119,000,000.00)
จัดสรรเข้ากองทุนประกันภัยตนเอง - - 6,344,708.49 (6,344,708.49) -
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด - - - 308,593,304.35 308,593,304.35
ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2556 999,213.35 29,989,845.00 62,549,212.54 2,658,726,930.49 2,752,265,201.38

ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2556 999,213.35 29,989,845.00 62,549,212.54 2,622,473,137.79 2,716,011,408.68
เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังสำหรับปี 2557 - - - (46,400,000.00) (46,400,000.00)
จัดสรรเข้ากองทุนประกันภัยตนเอง - - 3,853,792.67 (3,853,792.67) -
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด - - - 119,962,385.28 119,962,385.28
ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2557 999,213.35 29,989,845.00 66,403,005.21 2,692,181,730.40 2,789,573,793.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ีงของงบการเงินบ ี้



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทาบแล้ว)

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
งบกระแลเงินสด 

สำหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

หน่วย ะ บาท
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 30 มิถุนายน 2556

[ะแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรเบ็ดเสร็จ 119,962,385.28 308,593,304.35
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 11,897,116.08 9,486,123.79
ค่าตัดจำหน่าย 3,460,734.85 3,293,096.82
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 137,738.88 (180,382.81)
รายได้จากการบริจาค (7,222.50) -
ดอกเบ้ียรับ (384,683,542.63) (557,905,572.21)
ดอกเบ้ียจ่าย 110,059,241.03 105,987,517.42

ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงานฺ (139,173,549.01) (130,725,912.64)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ทรัพย์รับจำนำ 121,802,950.00 86,055,115.00
ทรัพย์หลุดจำนำ 571,589,400.00 (421,368,600.00)
เงินฝากเงินบำเหน็จพนักงาน (1,597,492.29) -
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (727,052.71) 1,085,718.40
สินทรัพย์อ่ืน - (220,000.00)

หน้ีสินดำเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
โบนัสกรรมการค้างจ่าย 585,000.00 585,000.00
โบนัสพนักงานค้างจ่าย 11,922,268.84 30,578,074.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (508,116.30) (382,167.92)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 6,431,884.50 (2,442,299.50)
เจ้าหน้ี (12,119,688.00) (6,300,192.77)
หน้ีสินอ่ืน (228,259.43) (1,033,380.50)
เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง (90,900,000.00) (75,400,000.00)

เงินสดรับดอกเบ้ีย 374,872,739.46 549,130,825.53
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (147,737,761.24) (136,072,718.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใข้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 694,212,323.82 (106,510,538.34)-------- 1.-------   --------   ----------------  -  -----’— -—  * I —  ■/ ,

 ^หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
งบกระแสเงินสด 

สำหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557

หน่วย ะ บาท
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 30 มิถุนายน 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 144,980.00 1,117,225.00
เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,776,828.70) (2,260,839.94)
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะส้ัน (300,000,000.00) -

เงินสดสุทธิใข้ไปในกิจกรรมลงทุน (309,631,848.70) (1,143,614.94)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญขี 452,723,813.03 715,670,896.13
เงินสดจ่ายขำระคืนเงินเบิกเกินบัญซี (457,644,092.00) (715,359,460.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - 500,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (467,682,000.00) (390,902,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใข้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (472,602,278.97) 109,409,436.13

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (88,021,803.85) 1,755,282.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 320,046,016.79 232,703,981.44
เงินลดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 5.1 232,024,212.94 234,459,264.29

ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สำนักงาบธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กำไรขาดทุบเบ็ดเสร็จแยกตามหน่วยงานย่อย 

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

(ยังไม่ไส์’ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กทม. 
เซิงสะพานพุทธยอดฟ้า (ล่ง'พระนคร) กทม. 
บางย่ีเรือ ถนนอินทรพิทักษ์ กทม.
เซิงสะพานเฉลิมโลก กทม.
ตลาดส่ีมุมเมือง จังหวัดปทุมธานี 
สามแยกไฟฉาย กทม.
ถนนลาดพร้าว กทม.
วัดทุ่งลานนา - รามคำแหง 2 กทม.
สะพานใหม่ดอนเมือง กทม.
เซิงสะพานดาวคนอง กทม.
ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี บางช่ือ กทม.
บ้านพักคบฃราบางแค กทม.
ถนนสาธุประดิษฐ์ กทม.
วัดไทร บางขุนเทียน กทม.
สี่แยกหลักส่ี กทม.
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. 
สามแยกธนบุรี - ปากท่อ กทม.
บริเวณศูนย์ขุมขนห้วยขวาง กทม.
หน้าวัดศรีบุญเรีอง กทม.
‘ออยอุดมสุข กทม.
ตรงข้ามตลาดพงษ์เพขร กทม.
ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กทม.
ใกล้วัดขลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
บางบอน กทม.
หนองแขม กทม.
ใกล้เขตหลักส่ี กทม.
ถนนสุขาภิบาล 1 สามแยก กม.8 กทม.
ถนนจันทอุดม อำ๓ อเมือง จังหวัดระยอง 
ตรงข้าม ม. เกษมบัณฑิต กทม.
เขตลาดกระบัง กทม.
เขตสายไหม กทม.
เขตทุ่งครุ กทม.
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

งวดสามเดือน
1 เม.ย.ร? - 30 มิ.ย.ร? 1 เม.ย.ร6 - 30 มิ.ย.ร6

1,678,501.40 2,743,764.64
347,142.50 799,523.27

74,278.47 411,796.36
2,374,892.71 3,182,079.87
2,288,612.18 2,969,775.18
1,373,133.11 2,353,641.19

831,044.22 930,544.89
1,162,603.18 746,072.70
2,730,209.40 3,400,600.33
1,684,770.45 2,091,041.89

630,888.49 687,543.63
3,927,487.38 4,268,842.99
2,902,055.29 3,100,685.08

681,865.73 897,307.58
788,559.30 1,305,153.32

1,895,850.26 2,359,457.62
1,735,020.09 1,753,545.92
4,638,835.87 4,524,242.18
2,878,527.66 4,165,430.53
1,930,024.60 2,185,483.50

- (1,334,717.42)
1,255,722.26 1,979,919.83
3,195,026.25 3,935,231.68
2,296,329.37 2,142,737.03

386,564.50 613,394.15
2,654,395.78 3,313,592.76
2,002,664.56 2,946,798.42
3,646,592.36 5,056,086.27

402,751.75 1,056,488.35
1,892,313.17 2,056,232.15
1,011,263.31 1,562,564.92
1,084,277.05 1,399,626.55

553,685.46 624,812.75
682,142.04 2,563,268.83

หน่วย ะ บาท
งวดเก้าเดือน

1 ต.ค.ร6 - 30 มิ.ย.ร? 1 ด.ค.55 - 30 มิ.ย.56

3,268,312.88 11,641,640.41
910,193.44 3,773,559.31
196,663.31 2,496,157.28

4,531,474.10 13,466,781.95
5,785,197.35 11,993,987.32
2,977,971.35 9,120,748.22
1,313,262.16 4,387,918.01
1,213,034.65 4,510,580.97
5,552,115.56 14,771,615.66
3,510,958.52 9,041,793.88

697,989.52 3,527,010.30
8,747,728.46 17,083,333.74
6,729,306.81 13,239,860.74
1,717,853.31 4,458,367.87
1,212,807.95 5,818,160.75
3,869,868.51 9,708,649.57
4,342,663.88 6,783,201.11
9,553,497.15 19,447,917.21
7,961,980 64 16,838,901.51
3,462,803.17 9,655,869.15

- (4,300,849.44)
2,688,687.16 7,725,603.73
6,775,762.04 15,699,134.32
4,591,200.64 9,039,637.12

483,402.86 2,979,641.34
4,373,998.77 13,691,572.74
4,902,216.66 11,580,477.26
9,946,474.53 18,786,267.47

590,114.18 4,511,204.84
3,102,459.15 8,949,670.09
2,240,424.26 7,510,103.73
1,845,403.01 6,613,734.08

427,519.18 3,639,600.69
439,040.12 10,401,451.42

57,618,030.15 72,792,568.94 119,962,385.28 308,593,304.35



สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สำหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานธนานุเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2497 มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการ 
จัด ต้ัง ดัง นี้

1.1 เพ ื่อข ่วยเหล ือประซาซนผู้ม ีรายได ้น ้อยท ี่ประสบป ีญหาเฉพาะหน ้า ต ้องการเง ินไปบรรเทา 
ความเดือดร้อนโดยนำทรัพย์สินมาจำนำ เสียดอกเบี้ยในอัตราตํ่า

1.2 เพ ื่อ เป ็น ก ารต ร ึงระ ด ับ ราค าร ับ จ ำน ำโรงร ับ จำน ำเอ ก ซ น  ม ิให ้เร ียก เก ็บ อ ัต ราด อ ก เบ ี้ย  
และค่าใซ้จ่ายต่าง  ๆ จากประซาซนผู้มาใซ้บริการเกินอัตราท่ีกำหนดตามพระราซบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505

ปัจจุบันสำนักงานธนานุเคราะห์มีสถานธนานุเคราะห์ในสังกัด จำนวน 34 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
29 แห่ง จังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง จังหวัดระยอง 1 แห่ง และจังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง 
โดยสถานธนาน ุเคราะห ์ 21 (เด ิม) ได ้ป ิดดำเน ินการ เน ืองจากโครงสร้างอาคารซำรุด และได้ร ับอนุญาต 
ให ้ย ้ายไปยํ"งสถานทีต ั้งแห ่งใหม่ ซ ีงอยู'เลขที 2 9 5 /9 -1 0  ถนนซ่างอากาศอ ุท ิศ แขวงสีกัน เขตดอนเม ือง 
กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ครั้งที่ 9 /2 5 5 5  เมื่อวันที่ 27 ก ันยายน 2555 
ปัจจุบันได้เปีดดำเนินการแล้ว เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557

2. หลักเกณฑ์การเสนองบการเงินระหว่างกาล
2.1 งบการเง ินระหว่างกาลน ี้ จ ัดทำขึ้นเพ ื่อให ้ข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมจากงบการเงินสำหรับป ีส ิ้นส ุดวันท ี่

30 กันยายน 2556 การใซ้งบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรใซ้ควบคู่กับงบการเงินประจำปีดังกล่าว
2.2 งบการเง ินระหว ่างกาลน ี้ได ้จ ัดทำข ึ้นตามมาตรฐานการบ ัญ ช ี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล โดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ 
เปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง การนำเสนองบการเงินซึ่งมีผลบังคับใซ้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
แสดงเฉพาะท่ีสำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราซบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีท ี่ออกภายใต้พระราซบัญญัต ิว ิซาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิซาชีพบัญชีและตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เร่ือง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเง ินระหว่างกาลจัดทำขึ้นโดยใช ้นโยบายการบ ัญชีและวิธ ีการคำนวณ เซ่นเดียวกับที่ใช้ใน 
งบการเงินสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556

4. แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบ ัญช ีท ี่ม ีการปรับปรุง มาตรฐานการบ ัญ ช ีใหม่ มาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชี

สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ 
มาตรฐานการบัญชี และประกาศสภาวิซาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 และที่ม ีผลบังค ับใช ้สำหรับระยะเวลาบัญชีท ี่เร ิ่มต ้นในหรือหลังว ันท ี่ 1 มกราคม 2556 
ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

ส่วนมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 
มีรายละเอียด ดังน้ี

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 2 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 15 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27

เร่ือง การนำเสนองบการเงิน 
เร่ือง งบกระแสเงินสด 
เร่ือง ภาษีเงินได้ 
เร่ือง สัญญาเข่า 
เร่ือง รายได้
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
เร่ือง การรวมธุรกิจ
เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดำเนินงาน 

ท่ียกเลิก 
เร่ือง ส่วนงานดำเนินงาน

เร่ือง สัญญาเข่าดำเนินงาน -  ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู้เข่า
เร่ือง การประเมนเ'น้ึอVทสัญญาเช่าท่ี'ทำข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย1
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การตีความมาตรฐานการบัญซีฉบับท่ี 29 
การตีความมาตรฐานการบัญซีฉบับท่ี 32 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 1

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 18

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -  ต้นทุนเว็บไซต์ 
เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเข่าหรือไม่ 
เร่ือง สิทธิในส่วนไต้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญซีฉบับท่ี 29 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ 
เงินเฟ้อรุนแรง 

เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไมใข่เงินสดให้เจ้าซอง 
เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

5. ข้อมูลเพิ่มเติม

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสดในมือ 
เงินฝากธนาคาร

ประเภทกระแสรายวัน 
ประเภทฝากออมทรัพย์ 

รวม

30 มิถุนายน 2557
44.48

0.67
186.87
232.02

หน่วย ะ ล้านบาท 
30 กันยายน 2556

21.25

1.26
297,53
320.04

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2556 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จำนวน 232.02 ล้านบาท และ 320.04 ล้านบาท ตามลำดับ ไม่มีภาระผูกพัน

เงินฝากธนาคารประเภทฝากออมทรัพย์ จำนวน 186.87 ล้านบาท และ 297.53 ล้านบาท ตามลำดับ 
เป็นเงินเพ่ือใข้หมุนเวียนในกิจการเก่ียวกับการรับจำนำซองแต่ละสถานธนานุเคราะห์

5.2 เงินลงทุนระยะส้ัน
ในงวดน้ีสำนักงานธนานุเคราะห์ได้เปิดบัญซีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) สาซา สะพานซาว 

บัญซีเลขท่ี 021-2-14425-1 ประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน จำนวน 300.00 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 
ซ่ึงเป็นเงินฝากประจำท่ีมีวันครบก8าหนดภายใน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.55
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5.3 ทรัพย์รับจ ำน ำ

เป็นสิ่งของที่รับจำนำเป็นประกันหนี้เงินกู้ตามพระราซบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และท่ีแก้ไข 
เพิมเติม ซึงสำนักงานธนานุเคราะห์รับจำนำไว้ในอัตราที่เหมาะลมกับสภาวการณ์ของตลาดแต่ไม่เกินมูลค่าจริงของ 
ทรัพย์รับจำนำ ทรัพย์รับจำนำดังกล่าวหากเกิดการเสียหาย สำนักงานธนานุเคราะห์อาจต้องรับผิดขอบซดใข้ในราคาที่ 
สูงกว่าราคารับจำนำ

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวันท่ี 30 กันยายน 2556 ทรัพย์รับจำนำ จำนวน 5,312.72 ล้านบาท 
และ 5,434.52 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท
30 มิถุนายน 2557 30 กันยายน 2556

จำนวนตั๋ว จำนวนเงิน จำนวนตั๋ว จำนวนเงิน
รับจ ำน ำ รับจำน ำ

ยอดตันงวด 341,580 5,434.52 350,300 6,153.88
บวก ทรัพย์รับจำนำ 874.203 13.432.59 1.224.083 20.490.05

1,215,783 18,867.11 1,574,383 26,643.93
หัก ไถ่ถอน (811,945) (12,639.03) (1,138,002) (19,382.04)

ทรัพย์หลุดจำนำ (56,400) (915.36) (94,797) (1,827.15)
ทรัพย์อายัด (4) (0.22)

ทรัพย์รับจำนำคงเหลือ 347.438 5.312.72 341.580 5.434.52

5.4 ทรัพย์หลุดจำนำ ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท
30 มิถุนายน 2557 30 กันยายน 2556

จำนวนตั๋วรับ จำนวนเงิน จำนวนตั๋ว จ0านวนเงิน
จำนำ รับจ ำน ำ

ยอดต้นงวด 51,936 1,116.12 3,186 45.64
บวก ทรัพย์หลุดจำนำระหว่างงวด 56.400 915.36 94,797 1.827.15

108,336 2,031.48 97,983 1,872.79
หัก จำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำระหว่างงวด (78,016) (1,532.61) (46,047) (756.67)

ทรัพย์บริจาค (1) (0.04)
ทรัพย์หลุดจำนำคงเหลือ 30.319 498.83 51.936 1,116.12
หัก ประมาณการสำรองเปล่ียนแปลงราคาทองคำ - (45.70)
ทรัพย์หลดจำนำ - สทธิ 498.83 1 .0 7 0 .4 2



ตังแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นมา ราคาทองคำในตลาดเปลี่ยนแปลงปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก 
ทำให้ราคาทองคำรับจำนำที่สำนักงานธนานุเคราะห์รับจำนำไว้มีราคาสูงเกินกว่าราคาทองคำในตลาด ซึ่งส่งผลให้ 
ผ้นำทรัพย์มาจำนำไม่ไถ่ถอนทรัพย์จำนำเมื่อครบกำหนด ปล่อยให้เป็นทรัพย์หลุดจำนำ ทำให้ทรัพย์หลุดจำนำมีจำนวน 
เพิ่มสูงขึนทังจำนวนและราคา สำนักงานธนานุเคราะห์จีงได้ประมาณการสำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำจาก 
ทรัพย์หลุดจำนำที่ราคาทองคำรับจำนำสูงเกินกว่าราคาทองคำประเมินเพื่อจำหน่ายตั้งแต่งวดบัญฃีลิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2556 จนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 รวมเป็นเงิน จำนวน 112.00 ล้านบาท โดยการประมาณการสำรอง 
เปลี่ยนแปลงราคาทองคำถือตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ เม่ือ 

วันท่ี 11 ธันวาคม 2556 และบันทึกรับรู้เป็นค่าใซ้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเป็นรายการหักจาก 
ทรัพย์หลุดจำนำในงบแสดงฐานะการเงิน

ในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สำนักงานธนานุเคราะห์ไม่ได้ประมาณการสำรอง 
การเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ เนื่องจากสำนักงานธนานุเคราะห์เห็นว่าผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำที่ 
เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าจำนวนประมาณการสำรองการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำที่ได้ประมาณไว้ สำนักงานธนานุเคราะห์ 
จืงได้ปรับปรุงลดบัญชีประมาณการสำรองการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำออกทั้งจำนวน 112.00 ล้านบาท และ 
ได้รายงานไว้ในรายงานผลการดำเนินงานในรายงานการประขุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ 
คร้ังท่ี 11 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และในงวดบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 สำนักงานธนานุเคราะห์ยังคง 
ไม่มีการประมาณการสำรองการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำจากทรัพย์หลุดจำนำที่ราคาทองคำรับจำนำสูงเกินกว่าราคา 
ทองคำประเมินเพื่อจำหน่าย

5.5 สินทรัพย์หมนเวืยนอื่น ประกอบด้วย

ทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการ 
วัสดุสำนักงาน 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนๆ 

รวม

30 มิถุนายน 2557
1.74
0.76
1.62
4.12

หน่วย ะ ลานบาท 
30 กันยายน 2556

1.74
0.56
110

3.40

5.5.1 ทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการ จำนวน 1.74 ล้านบาท เป็นทรัพย์หลุดจำนำที่ขายทอดตลาด
ไม่ได้ติดต่อกัน 2 งวด ซึ่งผู้รับจำนำต้องรับผิดขอบขดใข้เท่าราคาที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์หลุดจำนำกำหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมินขั้นต้น ประกอบด้วย ทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการที่สถานธนานุเคราะห์ 6
จำนวน 11 รายการ ราคารับจำนำ 0.29 ล้านบาท และสถานธนานุเคราะห์ 7 จำนวน 42 รายการ ราคารับจำนำ

1.45 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ ( / '
ล ิ^
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- สถานธนานุเคราะห์ 6 มีทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการ จำนวน 11 รายการ ราคารับจำนำ 
0.29 ล้านบาท มีราคาประเมินขั้นต้น 0.34 ล้านบาท เป็นทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการที่เก ิดขึ้นในระหว่าง 
งวดปี 2553 แต่เนื่องจากผู้รับจำนำทรัพย์ดังกล่าวได้ถูกไล่ออกแล้วตามคำสั่งที่ 141/2550 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 
สำนักงานธนานุเคราะห์ จึงได้ทำหนังสือท่ี พม 5201/1165 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2553 แจ้งผู้รับผิดชอบให้มาซดใช้ 
(ตามช่วงระยะเวลาของทรัพย์หลุด) ปิจจุบันยังไม่ได้รับการซดใช้

- สถานธนานุเคราะห์ 7 มีทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการ จำนวน 4 2  รายการ ราคารับจำนำ
1 .4 5  ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการตามกระบวนการของระเบียบแล้ว จำนวน 3 2  รายการ 
ม ีผ ู้ร ับผิดขอบ จำนวน 2 คน สำน ักงาน ธนาน ุเคราะห ์ได ้ดำเน ินการทางว ิน ัย โดยมีคำส ั่งลงโทษไล่ออก 
และแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2 5 5 1  สำนักงานธนานุเคราะห์ 
ติดตามความคืบหน้าของคดีตามหนังสือที่ พม 5 2 0 1 /1 8 7 0  ลงวันท่ี 2 2  กันยายน 2 5 5 4  แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งผล 
ส่วนความรับผิดทางละเมิด กระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาเม่ือวันท่ี 2 0  กรกฎาคม 2 5 5 4  ให้ผู้รับผิดขอบคนแรก 
รับผิดขดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 0 .1 8  ล้านบาท ผู้รับผิดขอบคนที่ 2 รับผิดซดใช้ค่าเสียหาย 
จำนวน 2 6  รายการ เป็นเงิน 0 .6 6  ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์จึงได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ต้องรับผิดซอบซดใช้ 
ค่าเสียหายตามหนังสือที่ พม 5 2 0 1 /1 4 4 0  และหนังสือท่ี พม 5 2 0 1 /1 4 4 1  ลงวันท่ี 2 9  กรกฎาคม 2 5 5 4  ตามลำดับ 
ซ่ึงยังไม่ได้รับการติดต่อขอซดใช้

กรณีทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการของผู้รับผิดขอบคนที่ 2 ซึ่งต้องรับผิดขอบขดใช้ค่าเสียหาย 
จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 0.66 ล้านบาท น้ัน สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ทำการตรวจสอบรายการทรัพย์ 
ในความรับผิดซอบอีกครั้งพบว่า มีรายการจำนวนทรัพย์ที่ต้องรับผิดซอบซดใช้เพิ่มเติมอีก 4 รายการและมีการระบุ 
ราคาประเมินทรัพย์ผิด 1 ราย สำนักงานธนานุเคราะห์จึงดำเนินการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดเพิ่มเติม 
ซ่ึงกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วจึงมีหนังสือท่ี กค 0410.6/12141 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2556 ให้ผู้รับผิดซอบคนท่ี 2 
รับผิดซอบซดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 0.81 ล้านบาท นอกจากที่แก้ไข ให้เป็นไป 
ตามหนังสือท่ี กค 0410.6/20824 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2554

ป้จจุบัน สำนักงานธนานุเคราะห์ได้นำเงินประกันประจำตำแหน่งของผู้รับผิดขอบคนแรกและ 
ผู้รับผิดขอบคนท่ี 2 ซ่ึงมีจำนวนคนละ 0.20 ล้านบาท มาซดใช้ค่าเสียหาย ตามหนังสือที่ พม 5201.92/1302 ลงวันท่ี
11 กันยายน 2557

5.5.2 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนๆ ประกอบด้วย

เงินยืมทดรอง 
เงินรอเรียกคืน 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
เงินประกัน

รวม

30 มิถุนายน 2557
0.56
0.99
0.06
{101

1.62

หน่วย ะ ล้านบาท 
30 กันยายน 2556

0.99
0.10

ส ุ^
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เงินรอเรียกคืน จำนวน 0.99 ล้านบาท ได้แก่

(1) เงินรอเรียกคืนของสถานธนานุเคราะห์ 2 จำนวน 0.97 ล้านบาท เป็นเงินรอเรียกคืนซึ่งเกิด

จากทรัพย์รับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ 2 ได้สูญหายไปจากห้องมั่นคง จำนวน 14 รายการ ราคารับจำนำ จำนวน 

0.63 ล้านบาท ซึงทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดขอบของพนักงานเก็บรักษาของและผู้ข่วยพนักงานเก็บรักษา'ของ 

ของสำนักงานธนานุเคราะห์ ต่อมาผู้จำนำได้มาทำการไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำไปทั้งหมด โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ 

ขดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้จำนำไปในราคารับจำนำ จำนวน 0.63 ล้านบาท และรวมส่วนต่างราคาตลาด ณ วันไถ่ถอน 

จำนวน 0 .34  ล ้านบาท รวมเป ็นเง ิน 0 .97  ล ้านบาท ซ ึ่งได ้บ ันท ึกบ ัญช ีไว ้เป ็นเง ินรอเร ียกค ืนท ั้งจำนวน 

สำนักงานธนานุเคราะห์1,ด้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีอาญาและดำเนินการทางวินัยกับผู้รับผิดขอบโดยมีคำสั่ง 

ลงโทษไล่ออก ส่วนความรับผิดทางละเมิด กระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด เม่ือวันท่ี 

23 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้บุคคลทั้งสองขดใฃ้ค่าสินไหมทดแทนคืนให้แก่สำนักงานธนานุเคราะห์คนละกึ่งหนึ่งของ 

ความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นเงิน 0.49 ล้านบาท แต่บุคคลทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และวันท่ี 30 มีนาคม 2554 ตามลำดับ ปิจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของบุคคลท้ังสอง

(2) เงินรอเรียกคืนอื่น  ๆ จำนวน 0.02 ล้านบาท

5.6 เงินฝากเงินบำเหน็จพนักงาน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวันท่ี 30 กันยายน 2556 เงินฝากเงินบำเหน็จพนักงาน จำนวน 31.90 ล้านบาท 

และ 30.30 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นเงินบำเหน็จพนักงานท่ีนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) สาขา สะพานขาว 

ฯญ ซ ีเลขท ี่ 0 2 1 -0 -1 5 8 1 7 -4  ป ร ะ เภ ท อ อ ม ท ร ัพ ย ์ โ ด ย เป ็น ภ าร ะ ผ ูก พ ัน ท ี่ส ำน ัก งาน ธ น าน ุเค ร าะ ห ์ 

ด ้องจ ่ายให ้แก ่พน ักงาน และได ้เป ิดบ ัญ ซ ีเง ินฝากธนาคารกร ุงไทย จำก ัด (มหาซน) สาขา สะพานขาว 

บัญซีเลขที่ 021-6-05644-6  ประเภทกระแสรายวัน เพ ือโอนเบ ิกจ่ายเข ็คเงินบำเหน็จพนักงาน ซ่ึง ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 2557 ไม่มียอดคงเหลือ

5.7 ลูกหนี้ซดใซ้ความรับผิดทางละเมิด

หน่วย ะ ล้านบาท

30 มิถุนายน 2557 30 กันยายน 2556

ลูกหน้ีขดใซ้ความรับผิดทางละเมิด

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ซดใซ้ความรับผิดทางละเมิด - สุทธิ 9.78

(31,70)

41.48

(31.70)

41.48
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ลูกหนีซดใข้ความรับผิดทางละเมิด จำนวน 41.48 ล้านบาท เกิดจากสถานธนานุเคราะห์ 27 
มีทรัพย์หลุดจำนำที่จำหน่ายไม่ได้ตั้งแต่งวดบัญซีปี 2550 ซึ่งเป็นทรัพย์รับจำนำเกินมูลค่ารวม 1,105 รายการ 
ราคารับจำนำ 41.48 ล้านบาท ทำให้สำนักงานธนานุเคราะห์เสียหาย ทรัพย์รับจำนำเกินมูลค่าจำนวนดังกล่าวมีราคา 
รับจำนำสูงเกินมูลค่ากว่าสภาพซองทรัพย์รับจำนำ ทำให้ไม่มีผู้ประมูลราคาในการขายทอดตลาด ซึ่งตามระเบียบ 
สำนักงานธนานุเคราะห์ว่าด้วยการรับจำนำ การเก็บรักษาทรัพย์รับจำนำ การไถ่ และการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 
พ.ศ. 2546 จะต้องดำเนินการขายทอดตลาด ถ้าทรัพย์หลุดจำนำขายทอดตลาดไม่ได้ติดต่อกัน 2 งวด ผู้รับจำนำต้อง 
รับผิดซอบซดใซ้เท่าราคาที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์หลุดจำนำกัาหนดแต่จะต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมิน 
ขันต้น สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และแจ้งความดำเนินคดีกับ 
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการทางวินัยกับผู้รับผิดขอบ โดยมีคำสั่งลงโทษไล่ออก ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ซ. 
ซึ่งเป็นผู้รับผิดซอบดำเนินคดีอยู่ระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเลร็จ สำหรับทรัพย์รับจำนำเกินมูลค่าดังกล่าว 
ยังไม่ลามารถนำออกขายได้ เนื่องจากต้องเก็บไว้เป็นพยานวัตถุในการดำเนินคดีอาญา

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสร็จแล้วบางส่วน 
จำนวน 789 รายการ มูลค่ารับจำนำ 30.50 ล้านบาท และได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาผลการสอบ 
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วให้ผู้รับผิดซอบซดใซ้ค่าเสียหายตามราคาที่ 
ร ับ จ ำน ำห ัก ด ้วย ราค าท ี่ส ำน ัก งาน ธ น าน ุเค ร าะ ห ์ก ำห น ด ห ล ัก เก ณ ฑ ์ก าร ป ระ เม ิน ราค าแ ล ะ ร ับ จ ำน ำ 
สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ประเมินราคาทรัพย์รับจำนำดังกล่าว เป็นเงิน 6.57 ล้านบาท ผลต่างท่ีผู้'รับผิด'ซอบต้อง'ซด'ไข้ 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23.93 ล ้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์แจ้งให้ผ ู้ร ับผิดซอบซดใซ้ค่าเสียหายไปแล้ว 
จำนวน 2 คร้ัง ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2551 และวันท่ี 10 ตุลาคม 2551 ปัจจุบันงานนิติการยังคงติดตามสืบทรัพย์ 
เพื่อบังคับขำระหนี้

สำน ักงานธนานุเคราะห ์คาดว่าลูกหนี้ซดใข้ความรับผิดทางละเม ิด จำนวน 23.93 ล้านบาท 
จะเก็บเงินไม่ได้จึงได้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว สำหรับทรัพย์หลุดจำนำที่ยังจำหน่ายไม่ได้ 
ส่วนท่ีเหลืออีกจำนวน 316 รายการ มูลค่ารับจำนำ 10.98 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนความรับผิด 
ทางละเมิดซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ประเมินราคาทรัพย์รับจำนำดังกล่าว เป็นเงิน 3.21 ล้านบาท 
ผลต่างที่ผู้รับผิดขอบต้องซดใซ้ เป็นจำนวนเงินทั้งลิ้น 7.77 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ 
จึงได้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน รวมเป็นค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งลิ้น จำนวน 31.70 ล้านบาท

5.8 ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำซาดบัญชี
หน่วย ะ ล้านบาท

30 มิถุนายน 2557 30 กันยายน 2556
สธ. 4 สธ. 23 รวม รวม

ลูกหน้ีทรัพย์รับจำนำซาดบัญชี 2.48 1.07 3.55 3.55
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2.28) (0.85) (3.13) (3.13)
ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำซาดบัญซี - สุทธิ 0.20 0.22 0.42 0 ^ 2  /
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5.8.1 ลูกหนีทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี สธ. 4 จำนวน 2.48 ล้านบาท เกิดจากการทุจริตทรัพย์รับจำนำ 
ของสถานธนานุเคราะห์ 4 ในงวดบัญขีปี 2539 โดยมีทรัพย์รับจำนำขาดบัญขี รวม 305 รายการ คิดเป็นมูลค่า 
2.48 ล้านบาท ซึงสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีทั้งทางคดีอาญาและคดีแพ่งกับ 
เจ้าหน้าที่ ผลทางคดีอาญา ศาลขั้นต้นพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่ 1 และ 2 เป ็นเวลารายละ 20 ปี จำเลยท ี่ 2 
ยืนอุทธรณ์และฎีกา เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2544 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยให้จำคุก 
จำเลยที่ 2 เป็นเวลา 20 ปี แต่จำเลยที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมระหว่างจำคุก ดังน้ัน คดีแพ่ง พนักงานอัยการและทนายจำเลย 
ได้นัดสืบพยานและติดตามทายาทหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกของจำเลยที่ 2 มาเป็นคู่ความแทน สำหรับคดีแพ่ง 
ศาลขั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 ให้บุคคลท้ังสองร่วมกันขดใช้ 'ปิจจุบันอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้บันทึกลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญซี จำนวน 2 .4 8  ล้านบาท 
ไว้ทั้งจำนวน โดยเป็นลูกหนี้ที่คาดว่าจะได้รับเงินขดใช้ จำนวน 0 .2 7  ล้านบาท และลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 
2 .2 1  ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์ทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญภายในระยะเวลา 5 ปี 
ตั้งแต่งวดบัญขปีี 2 5 4 0  โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และในงวดบัญชีปี 2 5 4 4  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ 
ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชีที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้เพมขี้นอีก จำนวน 0 .0 7  ล้านบาท รวมค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญท้ังส้ิน จำนวน 2 .2 8  ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี - สุทธิ จำนวน 0 .2 0  ล้านบาท

5.8 .2  ล ูกหน ี้ทร ัพย ์ร ับจำนำขาดบ ัญช ี สธ. 23 จำนวน 1.07 ล้านบาท เก ิดจากการท ุจร ิต  
ทรัพย์รับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ 23 ในงวดบัญชีปี 2552 พนักงานเก็บรักษาของได้นำทรัพย์รับจำนำออกจาก 
ห้องมั่นคงซึ่งเป็นของผู้มาใช้บริการและนำทรัพย์รับจำนำนั้นมาเวึยนจำนำ โดยนำทรัพย์รับจำนำนั้นออกไปให้ผู้อื่น 
นำมาจำนำให้ แล้วนำเงินไปใช้ประโยขน์ส่วนตัว โดยมีทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี จำนวน 25 รายการ คิดเป็นมูลค่า
1.19 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการทางวินัยมีคำสั่งไล่ออกตามคำสั่งที่ 1 18 /2554  ลงวันที่ 
13 กันยายน 2554 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 ส่วนคดีอาญาได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานี 
ต ำรวจภ ูธรป าก เก ร ็ด เม ื่อ ว ัน ท ี่ 17 มี.นาคม 2 5 5 2  ซ ึ่ง,ป ิจจ ุบ ัน ส ถาน ีตำรวจภ ูธรป ากเกร ็ดได ้ม ีห น ังส ือ  
ตข 0016.45/3781 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 แจ้งว่าได้ส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีดำเนินการฟ้อง 
ต่อมาอัยการจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในอำนาจการพิจารณาไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการ 
ป ัองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ (ป .ป .ซ .) จ ึงได ้ส ่งเร ืองให ้ ป.ป.ซ. ดำเน ินการตามห น ังส ือท ี่ 
ตซ 0016 .45 /3616  ลงวันท่ี 27 เมษายน 2555

กรณีความรับผิดทางแพ่งผู้ร ับผิดซอบได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้เม ื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 
และได้ซดใช้ค่าเสียหายแล้ว รวมท้ังส้ิน 0.12 ล้านบาท คงเหลือเป็นลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี จำนวน 1.07 ล้านบาท 
เม่ือหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชีที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ จำนวน 0.85 ล้านบาทแล้ว 
คงเหลือลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี -  สุทธิ จำนวน 0.22 ล้านบาท

เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์เห็นขอบให้นำเงินเดือนและ 
สวัสดิการของผู้รับผิดขอบขณะปฏิบัติหน้าท่ีท่ีสถานธนานุเคราะห์ 23 และสถานธนานุเคราะห์ 30 จำนวน 0.02 ล้านบาท 
เงินโบนัสประจำปีงบประมาณ 2551 จำนวน 0.16 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.18 ล้านบาท ซึ่งบันทึกเป็น 
เงินรอจ่ายไว้มาหักขำระหนี้ ตามหนังสือท่ี พม 5201.92/1687 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 .ร/
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หน่วย ะ ล้านบาท
5.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

รายการ ราคาทุน 

1 ต.ค.56

เพ่ิม ลด ราคาทุน 

30 มิ.ย.57

ค่าเส่ือม 

ราคาสะสม 

1 ต.ค.56

เพ่ิม ลด

ค่าเส่ือม 

ราคาสะสม 

30 มิ.ย.57

ราคาตาม 

บัญชี - สุทธิ 

30 มิ.ย.57

ราคาตาม 

บัญชี - สุทธิ 

30 ก.ย.56

ทดิน 55.98 0.06 - 56.04 - - - - 56.04 55.98

อาคาร 218.31 8.20 - 226.51 72.67 4.89 - 77.56 148.95 145.64

เคร่ืองใช้สำนักงาน 68.52 0.10 (0.32) 68.30 41.83 4.63 (0.33) 46.13 22.17 26.69

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน 15.85 - - 15.85 1.13 2.38 - 3.51 12.34 14.72

ยานพาหนะ 1.13 - (1.13) - 0.84 - (0.84) - - 0.29

รวม 359.79 8.36 (1.45) 366.70 116.47 11.90 (1.17) 127.20 239.50 243.32

ค่าเสื่อมราคาประจำงวด 11.90 13.00

ในงวดบัญชีนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิซย์ จำนวน 2 คูหา อาคารเลขที่ 
6 2 5 /4 8  - 49 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จ ังหวัดระยอง โฉนดที่ดิน เลขที่ 11094  และ 11045  
มีเน้ือท่ีดินรวมโดยประมาณ 42.3 ตารางวา เป็นเงินรวมท้ังส้ิน 8.26 ล้านบาท ประกอบด้วย ท่ีดิน จำนวน 0.06 ล้านบาท 
และอาคาร จำนวน 8.20 ล้านบาท อาคารพาณิขย์พร้อมที่ดินดังกล่าว สำนักงานธนานุเคราะห์จะใช้เป็นที่ทำการ 
สถานธนานุเคราะห์ 35

ที่ดิน จำนวน 56 .04  ล้านบาท สำน ักงานธนานุเคราะห ์เป ็นผู้'จ ัดซ ื้อแต่กรรมสิทธี้ในการถือ 
ครองที่ด ินถือปฏิบ ัต ิตามพระราขบัญญัติท ี่ราขพัสดุ พ ศ 2518 โดยให้โอนกรรมสิทธิ้ในการถือค^องที่ดิน 
เป็นของกระทรวงการคลังและขึ้นทะเบียนเป็นที่ราซพัสดุ กรมธนารักษ์ ในกรณีที่ม ีการจำหน่ายท ี่ด ินรายได้ 
จากการจำหน่ายที่ด ิน สำนักงานธนานุเคราะห์ได้รับอบุมัตจากกระทรวงการคลังเป็นหลักการให้นำมาลงทุน 
ขยายกิจการแห่งใหม่

สำหรับอาคารสถานธนานุเคราะห์ 21 (เดิม) ซึ่งได้ปีดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2555 
โดยมีสาเหตุจากโครงสร้างอาคารขำรุดและเสียหาย สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ย้ายสถานที่ตั้ง ไปสถานที่แห่งใหม่ 
ซึ่งอยู่อาคารเลขที่ 295/9-10 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะกรรมการ 
ควบคุมโรงรับจำนำ ครั้งที่ 9 /2 5 5 5  เมื่อวันที่ 27 ก ันยายน 2555 ป ึจจ ุบ ันได ้เป ีดดำเน ินการแล ้วเม ื่อว ันท ี่ 
20 พฤศจิกายน 2557 อาคารสถานธนานุเคราะห์ 21 (เดิม) จึงไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคา - อาคาร บีจจุบัน 
สำนักงานธนานุเคราะห์อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอาคารดังกล่าว ^ 0/



5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท

รายการ ราคาทุน 

1 ต.ค.56

เพ่ิม ลด ราคาทุน 

30 มิ.ย.57

ค่าตัดจำหน่าย 

สะสม 

1 ต.ค.56

เพ่ิม ลด
ค่าตัดจำหน่าย 

สะสม 

30 มิ.ย.57

ราคาตาม 

บัญชี - สุทธิ 

30 มิ.ย.57

ราคาตาม 

บัญชี - สุทธิ 

30 ก.ย.56

สิทธิสัญญาเข่า 0.40 - - 0.40 0.22 0.02 - 0.24 0.16 0.18

ระบบสารสบเทศ 21.79 1.47 - 23.26 10.38 3.44 - 13.82 9.44 11.41

งาบระหว่างพัฒนาๆ 1.47 - (1.47) - - - - - - 1.47

รวม 23.66 1.47 (1.47) 23.66 10.60 3.46 - 14.06 9.60 13.06

ค่าตัดจำหน่ายประจำงวด 3.46 4.39

5.11 หลักทรัพย์คํ้าประกันตัวพนักงาน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวันท่ี 30 กันยายน 2556 หลักทรัพย์คํ้าประกันตัวพนักงาน จำนวน 

30.52 ล้านบาท และ 30.53 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นหลักทรัพย์ที่พนักงานและลูกจ้างนำมาเป็นหลักประกันในการ 
ทำงาน ประกอบด้วย

5.11.1 โฉนดที่ดิน จำนวน 13.49 ล้านบาท และ 14.05 ล้านบาท ตามลำดับ และ น.ส.3 
จำนวน 0.10 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งได้ทำการจดจำนองไว้กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ตามวงเงินที่พนักงานต้องนำมาเป็นหลักประกัน แต่ไม่เกินราคาประเมินของกรมที่ดิน

5.11.2 เงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจำ 12 เดือน จำนวน 16.88 ล้านบาท และ 16.33 ล้านบาท 
ตามลำดับ ซึ่งฝากไว้ในนามของสำนักงานธนานุเคราะห์โดยแยกบัญขีเงินฝากเป็นรายบุคคล ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น 
เป็นของพนักงานและลูกจ้าง โดยพนักงานและลูกจ้างสามารถขอถอนดอกเบี้ยได้ปีละครั้ง

5.11.3 พันธบัตร จำนวน 0.05 ล้านบาท และ 0.05 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรับไว้ตามมูลค่าที่ตราไว้ 
ของหลักทรัพย์น้ัน ๆ

5.12 หลักทรัพย์คํ้าประกันตัวผู้อำนวยการ

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 หลักทรัพย์ค้ําประกันตัวผู้อำนวยการ จำนวน 0.20 ล้านบาท เป็นเงินสดท่ี 
ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ (นายมานะ เกลี้ยงทอง) นำมาเป็นหลักประกันในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
สำนักงานธนานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ตามระเบียบสำนักงานธนานุเคราะห์ว่าด้วยหลักประกัน 
ของพนักงาน พ.ศ. 2543 (คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์มีคำส่ัง ท่ี 6/2557 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2557 
ให้นายมานะ เกล้ียงทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ โดยมีการทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานบริหาร 
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ต้ังแต่วันท่ี 20 มีนาคม 2557 ถึงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560)
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5.13 สินทรัพย์อ่ืน ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท
30 มิถุนายน 2557 30 กันยายน 2556

ทรัพย์แกอบรม 0.26 0.26

ทรัพย์อายัด 0.54 0.54

สินทรัพย์อ่ืน  ๆ 0X12 01)2
สินทรัพย์อ่ืน - สุทธิ 0.83 0.83

ทรัพย์อายัด จำนวน 0.54 ล้านบาท เป็นทรัพย์ที่กลุ่มมิจฉาชีพนำทองรูปพรรณสอดไส้มาจำนำไว้กับ 
สถานธนานุเคราะห์ต่าง  ๆ รวม 23 รายการ ซึ่งสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ด0าเนินการแจ้งความกับสถานีตำรวจแล้ว 
รายละเอืยดดังนี้

(1) ทรัพย์อายัดที่รับจำนำมาตั้งแต่ปี 2543 คงเหลือจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 0.01 ล้านบาท 
ซึ่งศาลมีคำสั่งริบทรัพย์ของกลางและให้ผู้จำนำวางเงินซดใซ้ ปัจจุบันผู้จำนำยังไม่ได้วางเงินซดใซ้จึงต้องติดตามบังคับ 
ตามคำพิพากษาซองศาลต่อไป

(2) ทรัพย์อายัดรับจำนำตั้งแต่ป ี 2538 - 2553 จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 0.28 ล้านบาท
ประกอบด้วย

- ทรัพย์ที่รับจำนำตั้งแต่ปี 2538 - 2551 จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 0.16 ล้านบาท อยู่ระหว่าง 
การตรวจสอบซ้อมูลเพื่อติดตามผลความคืบหน้า ซึ่งในจำนวนนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ถอนคำร้องทุกข์ผู้ต้องหา 
1 ราย เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากยอมซดใซ้ค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงินรวม 0.03 ล้านบาท (ราคารับจำนำ 
0.02 ล้านบาท และดอกเบี้ย 0.01 ล้านบาท)

- ทรัพย์ที่รับจำนำปี 2553 จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 0.12 ล้านบาท ได้ดำเนินคดีอาญาแล้ว 
อยู่ระหว่างการติดตามจับตัวผู้กระทำผดมาดำเนินคดี

(3) ทร ัพย ์อาย ัด  สถานธน าน ุเคราะห ์ 25 จำนวน 2 รายก าร เป ็น เง ิน  0 .0 3  ล ้านบาท 
สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีท่ีสถานีตำรวจนครบาลหนองแซม เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2554 
และได้รับอนุญาตให้นำทรัพย์ไปประกอบการดำเนินคดี

(4) ทรัพย์อายัด สถานธนานุเคราะห์ 6 จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 0.22 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์ 
ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 4 ราย ที่สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2555 
จำนวน 1 ราย วันท่ี 24 ตุลาคม 2555 จำนวน 2 ราย และวันท่ี 24 ธันวาคม 2555 จำนวน 1 ราย และได้รับอนุญาต 
ให้นำทรัพย์ไปประกอบการดำเนินคดี

ทรัพย์อายัด จำนวน 4 รายการ ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ถอนคำร้องทุกข์
ผู้ต้องหา 2 ราย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ตามลำดับ เนื่องจากยอมซดใข้
ค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงินรวม 0.11 ล้านบาท (ราคารับจำนำรวม 0.09 ล้านบาท และดอกเบี้ยรวม 0.02 ล้านบาท) /

( 3 เ ^
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5.14 เงินเบิกเกินบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 จำนวน 0.28 ล้านบาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชีตาม 

สัญญาลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2555 จากธนาคารออมสิน วงเงิน 500.00 ล้านบาท อายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ต้ังแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 และเม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ต่ออายุสัญญา 

กู้เบิกเงินเกินบัญชีออกไปอีก 2 ปี นับตังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 โดยกระทรวงการคลังไม่ 

คํ้าประกัน ปีจจุบันได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

5.15 เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 30 ม ิถ ุนายน 2 5 5 7  เง ิน ก ู้ย ืม ระ ยะ ยาว ค งเห ล ือ  จำนวน 3,162.50 ล ้าน บ าท  

และเง ิน ก ู้ย ืม ระยะยาวท ี่ถ ึงกำห น ดขำระภายใน  1 ปี จำนวน 527.90 ล ้านบาท ป ระกอบด ้วยเง ิน ก ู้จาก 

ธนาคารไทยพาณิซย์ จำกัด (มหาขน) 1 สัญญา ธนาคารออมสิน 4 สัญญา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 สัญญา 

และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2 สัญญา ดังน้ี

หน่วย ะ ล้านบาท

ลำ
ดับ

ที่

สัญญา 
ลงวันที่

วงเงินกู้

เงินกู้ยีม 
ระยะยาว 

ยกมา 
1 ต.ค.56

เพ่ิม
(ลด)

เงินกู้ยีม 
ระยะยาว 

ท้ังส้ิน 
30 มิ.ย.57

เงินกู้ยีมระยะ 
ยาวท่ีถีง 

กำหนดขำระ 
ภายใบ 1 ปี

เงินกู้ยืม 
ระยะยาว 
คงเหลือ 

30 มิ.ย.57

การชำระคีบ 
เงินตับ

อัตราดอกเบ้ีย
วันสินสุด 
สัญญา /  

การค้ําประกัน

1 14 มิ.ย. 2547 
ธ. ไทยพาณิขย์

400.00 50.00 (50.00) 16 งวด  ๆ ละ 
25 ล้าบบาท 
กำหบดชำระ 
ทุกงวด 6 เดิอบ 
(วับท่ี 14 ธ.ค. 
และ 14 มิ.ย.) 
ปลอดเงิบตับ 2 ปี 
โดยเรม'ชำระ 
งวดแรก 
14 ธ.ค. 2549

เงิบฝากประจำ 
บุคคลธรรมดา 
6 เดือบ เฉล่ีย 5 
ธนาคารพาณิชย์ 
ขบาดใหญ่ บวก 
0.70 96 ต่อปี 
กำหนดชำระ 
ทุกงวด 6 เดือน 
(วันท่ี 14 ธ.ค. 
และ 14 มิ.ย.) 
โดยเร่ิมขำระ 
งวดแรก 
14 ธ.ค. 2547

13 มิ.ย. 2557/ 
(ไม่มีผู้ค้ําประกัน 

และ 
ไม่มิหลักทรัพย์ 

ค้ําประกับ)
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หน่วย ะ ล้านบาท

ล่า
ดับ สัญญา

วงเงิบก้

เงินกู้ยิม 
ระยะยาว 

ยกมา 
1 ต.ค.56

เพ่ิม
(ลด)

เงินกู้ยีม 
ระยะยาว 

ท้ังสิน 
30 มิ.ย.57

เงินกู้ยีมระยะ 
ยาวท่็ถีง 

กำหนดขำระ 
ภายใน 1 จ

เงินถู้ยืม 
ระยะยาว 
คงเหลึอ 

30 มิ.ย.57

การขำระคีน 
เงินต้น

อัตราดอกเบย
วับสินสุด 
สัญญา /  

การค้ําประกัน

9 พ.ค. 2548 
ธ. ออมสิน

423.23 105.80 (52.90) 52.90 52.90 16 งวด งวดท่ี 1 เงิบฝากประจำ
ขำระเป็นเงิน บุคคลธรรมดา
26.465 ล้านชาท 6 เดอบ เฉล่ีย 5
งวดท่ี 2 - 16 ธบาคารพาณิชย์
งวดละ ขบาดใหญ่ บวก
26.451 ลานบาท 1.2596 ต่อปี
กำหนดขำระ กำหนดขำระ
ทุกงวด 6 เดือบ ทุกงวด 6 เดือบ
(วับท่ี 30 พ.ย. (วันท่ี 30 พ.ย.
และ 31 พ.ค.) และ 31 พ.ค.)
ปลอดเงินตับ 2 จ โดยเร่ิมขำระ
โดยเร่ิม'ขำระ งวดแรก
งวดแรก 30 พ.ย. 2548
30 พ.ย. 2550

8 พ.ค. 2558 /  
(ไม่มีผู้ค้ําประกัน 

และ 
ไมมหลักทรัพย์ 

ค้ําประกับ)

3 พ.ย. 2548 
ธ. ออมสิน

523.78 39.78 (39.78) 12 งวด งวดท่ี เงินฝากประจำ 2 พ.ย. 2556/
1-11 งวดละ บุคคลธรรมดา (ไม่มิผู้ค้ําประกับ
44 ลาบบาท 6 เดือน เฉล่ีย 5 และ
งวดท่ี 12 ขำระ ธนาคารพาณิชย์ ไม่มีหลักทรัพย์
39.78 ล้าบบาท ขนาดใหญ่ บวก ค้ําประกับ)
กำหนดขำระ 1.25 'X) ต่อปี

ทุกงวด 6 เดือน กำหนดขำระ
(วันท่ี 3 พ.ค. ทุกงวด 6 เดือน
และ 3 พ.ย.) (วันท่ี 3 พ.ค.
ปลอดเงินต้น 2 ปี และ 3 พ.ย.)
โดยเร่ิมขำระ โดยเร่ิมขำระ
งวดแรก งวดแรก
3 พ.ค. 2551 3 พ.ค. 2549
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หน่วย ะ ล้านบาท

ลำ
ดับ

ที่

สัญญา 
ลงวันท่ี

วงเงินกู้

เงินกู้ยีม 
ระยะยาว 

ยกมา 
1 ต.ค.56

เพ่ิม
(ลด)

เงินกู้ยีม 
ระยะยาว 

ท้ังสิน 
30 มิ.ย.57

เงินกู้ยืมระยะ 
ยาวท่ีถีง 

กำหนดชำระ 
ภายใน 1 จ

เงินกู้ยืม 
ระยะยาว 
คงเหลีอ 

30 มิ.ย.57

การขำระคืน 
เงินต้น

อัตราดอกเบ้ีย
วันสินสุด 
สัญญา/ 

การค้ําประกัน

4 26 ก.ย. 2550 
ธ. กรุงเทพ

900.00 506.25 (112.50) 393.75 112.50 281.25 16 งวดๆ  ละ 
56.25 ล้านบาท 
กำหนดชำระ 
ทุกงวด 6 เดีอน 
(วันท่ี 28 เม.ย. 
และ 28 ต.ค.) 
ปลอดเงนต้น 2 ปี 
โดยเร่ิม'ชำระ 
งวดแรก 
28 เม.ย. 2553

เงินฝากประจำ 
บุคคลธรรมดา 
6 เดือน เฉล่ีย 5 
ธนาคารพาณิชย์ 
ขนาดใหญ่ บวก 
1.00 'X) ต่อปี 
กำหนดชำระ 
ทุกงวด 6 เดือน 
(วันท่ี 28 เม.ย. 
และ 28 ต.ค.) 
โดยเร่ิมชำระ 
งวดแรก
28 เม.ย. 2551

28 ต.ค. 2560/ 
(ไม่มิผู้ค้ําประกัน 

และ 
ไม่มิหลักทรัพย์ 

ค้ําประกัน)

5 8 ต.ค. 2552 
ธ. กรุงไทย

500.00 406.25 (62.50) 343.75 62.50 281.25 16 งวดๆ  ละ 
31.25 ล้านบาท 

กำหนดชำระ 
ทุกงวด 6 เดือน 
(วันท่ี 24 มิ.ย. 
และ 24 ธ.ค.) 
ปลอดเงินตัน 2 ปี 
โดยเร่ิมชำระ 
งวดแรก 
24 มิ.ย. 2555

เงินฝากประจำ 
บุคคลธรรมดา 
6 เดือน เฉล่ีย 5 
ธนาคารพาณิขย์ 
ขนาดใหญ่ บวก 
0.99 'X, ต่อปี 
กำหนดชำระ 
ทุกงวด 6 เดือน 
(วันท่ี 24 มิ.ย. 
และ 24 ธ.ค.) 
โดยเร่ิมชำระ 
งวดแรก 
24 มิ.ย. 2553

23 ธ.ค. 2562/ 
(ไม่มิผู้ค้ําประกัน 

และ 
ไม่มิหลักทรัพย์ 

ค้ําประกับ)
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หน่วย ะ ล้านบาท

ล่า
ดับ สัญญา 

ลงวับท่ี
วงเงินก้

เงินกู้ยีม 
ระยะยาว 

ยกมา 
1 ต.ค.56

เพม 
(ลด)

เงินกู้ยีม 
ระยะยาว 

ท้ังส้ิน 
30 มิ.ย.57

เงินกู้ยีมระยะ 
ยาวท่ีถีง 

กำหนดชำระ 
ภายใน 1 ปี

เงินกู้ยืม 
ระยะยาว 
คงเหลีอ 

30 มิ.ย.57

การชำระคืน 
เงินดัน

อัตราดอกเบ้ีย
วับส้ินสุด 
สัญญา/ 

การค้ําประกัน

27 ส.ค. 2553 
ธ. ออมสิน

400.00 350.00 (25.00) 325.00 50.00 275.00 16 งวดๆ  ละ เงิบฝากประจำ
25.00 ล้าบบาท บุคคลธรรมดา
กำหบดชำระ 6 เดือบ เฉล่ีย 5
ทุกงวด 6 เดือน ธบาคารพาณิชย์
(วันท่ี 28 ก.พ. ขบาดใหญ่ บวก
และ 31 ล.ค.) 0.98 96 ต่อปี

ปลอดเงินตับ 2 ปี กำหบดชำระ
โดยเรม'ชำระ ทุกงวด 6 เดือบ
งวดแรก (วับท่ี 28 ก.พ.
28 ก.พ. 2556 และ 31 ส.ค.)

โดยเร่ิมชำระ
งวดแรก
28 ก.พ. 2554

30 ส.ค. 2563/ 
(ไม่มีผู้ค้ําประกับ 

และ 
ไม่มีหลักทรัพย์ 

ค้ําประกัน)

12 พ.ค. 2554 
5. ออมสิน

1,000.00 1,000.00 (125.00) 875.00 125.00 750.00 16 งวดๆ  ละ เงิบฝากประจำ
62.50 ล้านบาท บุคคลธรรมดา
กำหนดชำ'3ะ 6 เดอบ เฉล่ีย 5
ทุกงวด 6 เดือน ธบาคารพาณิชย์
วับท่ี 20 พ.ย. ชบาดใหญ่ บวก
และ 20 พ.ค.) 1.43596 ต่อปี

ปลอดเงิบตับ 2 ปี กำหบดชำระ
โดยเร่ิมชำระ ทุกงวด 6 เดือน
งวดแรก (วับท่ี 20 พ.ย.
20 พ.ย. 2556 และ 20 พ.ค.)

โดยเร่ิมชำระ
งวดแรก
20 พ.ย. 2554

19 พ.ค. 2564/ 
(1ม่มีผู้ค้ําประกับ 

และ 
ไม่มีหลักทรัพย์ 

ค้ําประกับ))

7"*!ใ',
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หน่วย ะ ล้านบาท

ลำ
ดับ

ที่

สัญญา 
ลงวับท่ี

วงเงิบกู้

เงิบกู้ยีม 
ระยะยาว 

ยกมา 
1 ต.ค.56

เพ่ิม
(ลด)

เงินกู้ยืม 
ระยะยาว 

ท้ังล้ิน 
30 มิ.ย.57

เงิบกู้ยีมระยะ 
ยาวท่ีถีง 

กำหนดชำระ 
ภายใน 1 ปี

เงินกู้ยีม 
ระยะยาว 
คงเหลือ 

30 มิ.ย.57

การขำระคืน 
เงินต้น

อัตราดอกเบ้ีย
วันสินสุด 
สัญญา /  

การค้ําประกัน

8 1 มิ.ย. 2555 
ธ. กรุงไทย

1,000.00 1,000.00 1,000.00 125.00 875.00 16 งวด  ๆ ละ 
62.50 ล้านบาท 
กำหนดขำระ 
ทุกงวด 6 เดือน 
วันท่ี 7 ธ.ค.
และ 7 มิ.ย.) 
ปลอดเงินต้น 2 จ 
โดยเริมขำระ 
งวดแรก 
7 ธ.ค. 2557

เงินฝากประจำ 
บุคคลธรรมดา
6 เดือน เฉล่ีย 5 
ธนาคารพาณิขย์ 
ขนาดใหญ่ บวก 
1.6096 ต่อปี 
กำหนดขำระ 
ทุกงวด 6 เดือน 
(วันท่ี 7 ธ.ค. 
และ 7 มิ.ย.) 
โดยเร่ิมขำระ 
งวดแรก
7 ธ.ค. 2555

6 มิ.ย. 2565/ 
(ไม่มีผู้ค้ําประกับ 

และ 
ไม่มีหลักทรัพย์ 

ค้ําประกับ)

9 14 มิ.ย. 2556 
ธ. กรุงเทพ

700.00 700.00 700.00 700.00 16 งวดๆ  ละ 
43.75 ล้านบาท 
กำหนดขำระ 
ทุกงวด 6 เตือน 
วันท่ี 24 ธ.ค. 
และ 24 มิ.ย.) 
ปลอดเงินต้น 2 ปี 
โดยเร่ิมขำระ 
งวดแรก 
24 ธ.ค. 2558

เงินฝากประจำ 
บุคคลธรรมดา 
6 เดือน เฉล่ีย 5 
ธนาคารพาณิขย์ 
ขนาดใหญ่ บวก 
2.25'*) ต่อปี 
กำหนดขำระ 
ทุกงวด 6 เดือน 
(วันท่ี 24 ธ.ค. 
และ 24 มิ.ย.) 
โดยเร่ิมขำระ 
งวดแรก 
24 ธ.ค. 2556

23 มิ.ย. 2566 
(ไม,มีผู้ค้ําประกับ 

และ 
ไม่มีหลักทรัพย์ 

ค้ําประกับ)

รวม 4,158.08 (467.68) 3,690.40 527.90 3,162.50
/# ๆ ^ ) - ' ' ^ ' '



5.16 หนี้สินตามสัญญาเข่าการเงิน

หน้ีสินตามสัญญาเข่าการเงิน เกิดจากสำนักงานธนานเคราะห์ทำสัญญาเข่าสินทรัพย์จากบริษัทผู้รับจ้าง 
โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการและให้บริการตามสัญญาเช่าภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้รับจ้างจะส่งมอบ 
อุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธี้ของสำนักงานธนานุเคราะห์ และสำนักงานธนานุเคราะห์จะรับรู้อุปกรณ์ตาม 
สัญญาเข่าเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเข่าการเงิน

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ทำสัญญาเข่าสินทรัพย์ จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ (1) สัญญาเข่าระบบ 
รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปีดแบบศูนย์รวม กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาขน) วงเงิน 10.00 ล้านบาท กำหนด 
ระยะเวลาเข ่า 12 เดือน (2) ส ัญญาเข่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ลนับลนุนการปฏิบัติงาน กับบริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จำกัด วงเงิน 7.98 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาเข่า 36 เดือน 
โดยรับรู้อุปกรณ์สัญญาเข่าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเข่าการเงิน จำนวน 13.72 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญา 
เข่าการเงินจำนวน 13.72 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเข่าการเงินกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน
11.07 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเข่าการเงิน จำนวน 2.65 ล้านบาท

หน้ีสินตามสัญญาเข่าการเงินกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 11.07 ล้านบาท ได้ชำระแล้วในงวดก่อน 
จำนวน 5.49 ล้านบาท คงเหลือยกมาต้นงวด จำนวน 5.58 ล ้านบาท ในไตรมาสนี้ม ีการชำระหนี้ส ินตาม 
ส ัญญาเข ่าการเง ินกำหนดชำระ 1 ปี จำนวน 1.42 ล ้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 30 ม ิถ ุนายน 2 55 7  หนี้สิน 
ตามสัญญาเข่าการเงินกำหนดชำระ 1 ปี และหนี้สินตามสัญญาเข่าการเงิน มียอดคงค้างจำนวน 4.16 ล้านบาท และ 
2.65 ล้านบาท ตามลำดับ

5.17 เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง
หน่วย ะ ล้านบาท

30 มิถุนายน 2557 30 กันยายน 2556
ยอดต้นงวด 99.70 163.05
บวก สำรองเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง (เพิ่มเติม) - 3.88

ประมาณการเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังระหว่างงวด 46.40 99.70
146.10 266.63

หัก เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังระหว่างงวด (90.90) (166.93)
เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลังคงเหลือ 55.20 99.70

สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้บันทึกค้างจ่ายประมาณการเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังในอัตราร้อยละ 35 
ของกำไรสุทธิก่อนหักประมาณการเงินโบนัสกรรมการและพนักงาน โดยในงวดนี้ประมาณการเงินรายได้แผ่นดิน 
นำส่งคลัง มีจำนวน 46.40 ล้านบาท เมื่อรวมยอดคงค้างต้นงวด จำนวน 99.70 ล้านบาท หักเงินรายได้แผ่นดิน 
นำส่งคลังระหว่างงวด จำนวน 90.90 ล้านบาทแล้ว เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง ณ 30 มิถุนายน 2557 
มีจำนวน 55.20 ล้านบาท /

ช ุ- * ' ^
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5.18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

(1) ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่ วันหยุดพักผ่อนประจำปีสะลม

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะส้ันต้นงวด 
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นปลายงวด

30 มิถุนายน 2557
4.67

4 ^ 1

หน่วย ะ ล้านบาท 
30 กันยายน 2556

4.93 
{026} 
4.67

(2) ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว ประกอบด้วย โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
โครงการผลประโยชน์กรณีทำงานนาน และโครงการผลประโยชน์สวัสดิการกองทุนบำเหน็จ

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวต้นงวด
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างงวด
ภาระผกพันผลประโยชน์ระยะยาวปลายงวด

30 มิถุนายน 2557
135.43

6.43
141.86

หน่วย ะ ล้านบาท 
30 กันยายน 2556  

131.81 
3.62 

135.43

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานรับรู้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงาน

5.19 กองทุนประกันภัย
ณ วันที่ 30 ม ิถ ุนายน 2557  และวันที่ 30 ก ันยายน 2556  กองท ุนประก ันภ ัย จำนวน

66.40 ล้านบาท และ 62.55 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นกองทุนประกันภัยแบบประกันภัยตนเองเพิ่อประกันภัยเงินสด 
ในมือและทรัพย์รับจำนำอันเนื่องมาจากถูกโจรกรรมหรือมีภัยพิบัติอื่น โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ต้องจัดสรร 
กำไรสะสมสมทบเช้ากองทุนประกันภัยตนเองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ชองกำไรสุทธิประจำปีที่ล่วงมาแล้ว 
โดยไม่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและไม่ได้มีการกันเงินสดและนำฝากธนาคารแยกไว้ต่างหากโดยเฉพาะ ในงวดไตรมาสนี้ 
สำนักงานธนานุเคราะห์จัดสรรกำไรสะสมสมทบกองทุนประกันภัยตนเอง จำนวน 3.85 ล้านบาท

5.20 รายได้จากการขายและการให้บริการ ประกอบด้วย

สำหรับงวดสามเดือน 

เม.ย.57 -  มิ.ย.57 เม.ย.56 -  มิ.ย.56

หน่วย ะ ล้านบาท 

สำหรับงวดเก้าเดือน 

ต.ค.56 -  มิ.ย.57 ต.ค.55 -  มิ.ย.56

รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ 139.34 163.41 382.84 557.16
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 18,40 6,06 (1.99) 60.80

รวม 157.74 169.47 380.85 617.96
*7
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5.21 รายได้อื่น ประกอบด้วย

สำหรับงวดสามเดือน
เม.ย.ร? -  มิ.ย.57 ฌ.ย.56 -  มิ.ย.56

หน่วย ะ ล้านบาห 
สำหรับงวดเก้าเดือน

ด.ค.56 -  มิ.ย.57 ต.ค.55 -  มิ.ย.56

รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
รายได้จากกำไร (ขาดทุน) จำหน่ายทรัพย์สิน 
รายได้จากการบริจาค 
รายได้เบ็ดเตล็ด 

รวม

5.22 ด้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วย

0.78

0.01
0 ^ 2
0.82

0.18
0.23

0.08
0.49

1.84
(0.14)
0.01

0.22

1.93

0.74
0.18

020
1,12

สำหรับงวดสามเดือน
หน่วย ะ ล้านบาท 

สำหรับงวดเก้าเดือน
เม.ย.57 -  มิ.ย.57 ๓.ย.56 -  มิ.ย.56 ต.ค.56 - มิ.ย.57 ต.ค.55 - มิ.ย.

เงินเดือนและผลประโยซน์ตอบแทน 32.60 32.84 93.80 105.37
สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุน*า และบำเหน็จพนักงานฯ 4.09 3.94 13.07 13.11
ค่าเบ้ียเลี้ยงตำรวจและยาม 2.45 2.23 7.18 6.53
ค่าพาหนะ 0.13 0.13 0.38 0.42
ค่าสาธารณูปโภค 1.19 1.14 3.22 3.27
ค่าซ่อมแซม 0.29 0.27 0.69 0.72
ค่าเบ้ียประกับภัย 0.03 0.03 0.09 0.09
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - - 0.06 0.06
ค่าภาษีโรงเรือน 0.10 0.06 0.41 0.39
ค่าวัสดุ 0.29 0.29 1.03 1.08
ค่าใซ้จ่ายพัฒนาบุคลากร 0.14 0.01 0.27 1.54
ค่าเข่าอาคาร และค่าเซ่าท่ีดิน 0.01 0.04 0.04 0.11
ค่าใซ้จ่ายในการเดินทาง 0.13 0.03 0.21 0.16
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2.19 2.12 6.51 6.35
ค่าจ้างทำความสะอาด 0.73 0.67 2.16 1.96
ค่าใซ้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0,03 . 0.06 0.11 0.12

รวม 44.40 43^6 122,23
/&\ 
ฯ
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หน่วย ะ ล้านบาท 
สำหรับงวดสามเดือน สำหรับงวดเก้าเดือน

5.23 ค่าใซ้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย

เม.ย.ร? -  มิ.ย.57 ๓.ย.56 -  มิ.ย.56 ต.?1.56 -  มิ.ย.57 ต.ค.55 -  มิ-ย.56

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 9.01 8.75 26.57 29.47
สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนฯ และบำเหน็จพนักงานฯ 2.69 0.68 10.35 6.25
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทน 1.01 0.51 2.66 1.62
ค่าการกุศลและรับรองของสำนักงานกลางและประธาน 0.67 0.51 1.68 2.02
ค่าจ้างผู้อำนวยการ 0.51 0.67 0.79 1.32
ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจและยาม 0.11 0.11 0.32 0.32
ค่าพาหนะ 0.03 0.02 0.07 0.05
ค่ารับรอง 0.06 0.02 0.08 0.08
ค ่า สาธารณูปโภค 2.65 0.34 7.96 2.59
ค่าซ่อมแซม 0.01 0.02 0.08 0.14
ค่าเบี้ยประกันภัย - - 0.01 0.01
ค่าสอบบัญชี 0.17 0.05 0.50 0.15
ค่าวัสดุ 1.25 1.73 3.12 3.85
ค่าวารสารโฆษณาและประซาสัมพันธ์ 0.64 0.55 1.30 1.27
ค่านํ้ามันเซื้อเพลิง 0.10 0.07 0.20 0.26
ค่าใซ้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ - 0.01 - 0.04
ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร 0.27 0.12 0.61 2.69
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.06 0.02 0.10 0.08
ค่าเส์อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 3.07 2.16 8.85 6.43
ค่าจ้างที่ปรีกษา - - 1.09 1.06
ค่าจ้างทำความสะอาด 0.12 0.12 0.36 0.36
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.25 0.06 0.37 0.20
ค่าบำรุงรักษา 0.02 - 0.03 0.04
ค่าจ้างบริษัทเอกขน 0.05 0.11 0.15 0.47
ค่าเซ่าพื้นที่สำรองข้อมูล - - 0.01 0.01
ค่าตอบแทนผลงานผู้อำนวยการ - 0.33 - 0.33
ค่าเข่ารถยนต์ 0.67 0.64 1.97 1.61
ขาดทุนจากการสำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ - - (45,70) -

รวม 23.42 17.60 23.53 6122



หน่วย ะ ลานบาท 
สำหรับงวดสามเดือน สำหรับงวดเก้าเดือน

เม.ย.5 7 -  มิ.ย.57 เม.ย.56 -  ม.ย.56 ต.ค.56 -  มิ.ย.57 ต.ค.5 5 -  ม.ย.56

5.24 ต้นทุนทางการเงิน ประ.กอบด้วย

ดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชี 0.34 2.94 2.52 4.52
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว 32.79 32.78. 107.54 101.47

รวม 33.13 3\522 110,06 105.99

5.25 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรีมิมติให้ สำนักงานธนานุเคราะห์ต่ออายุสัญญากู้เบิก 
เงินเกินบัญชีออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 โดยกระทรวงการคลัง 
ไม่ค้ํา'ประกัน ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/23146 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 ปีจจุบันสำนักงานธนานุเคราะห์ 
ไต้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญขีกับธนาคารออมสิน ฉบับลงวันท่ี 9 มกราคม 2558 แล้ว

5.26 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิฤนายน 2557 ของสำนักงานธนานุเคราะห์ 

ผู้บริหารของสำนักงานธนานุเคราะห์ อนุมิติให้ออกงบการเงิน เม่ือวันท่ี 10 มินาคม 2558 ^
ฯ


