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สาํนักงานธนานุเคราะห์  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสินสุดวันที 30 กันยายน 2551 และ 2550 

1. การจัดตังและวัตถุประสงค์ 
สํานกังานธนานเุคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจ สงักดักรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมันคงของมนุษย์  จัดตังตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 21 มกราคม 2497  มีวัตถุประสงค์ทีสําคัญ 
ในการจดัตงั  ดงันี 

1.1 เพือช่วยเหลือประชาชนผู้ มีรายได้น้อยทีประสบปัญหาเฉพาะหน้า ต้องการเงินไปบรรเทา
ความเดือดร้อนโดยนําทรัพย์สนิมาจํานํา เสียดอกเบียในอตัราตํา 

1.2 เพือเป็นการตรึงระดับราคารับจํานําโรงรับจํานําเอกชน มิให้เรียกเก็บอัตราดอกเบียและ 
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ  จากประชาชนผู้มาใช้บริการเกินอตัราทีกําหนดตามพระราชบญัญตัิโรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 

ปัจจบุนั  สํานกังานธนานเุคราะห์ในสงักดั  มีจํานวน  33  แห่ง  ตงัอยู่ในกรุงเทพฯ  29  แห่ง  จงัหวดั
นนทบรีุ  1  แห่ง  จดัหวดัปทมุธานี  1  แห่ง  จงัหวดัระยอง  1  แหง่  และจงัหวดัสมทุรปราการ  1  แหง่ 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงนิ 
2.1 งบการเงินนีได้จัดทําขึนโดยรวมสํานักงานกลางและสถานธนานุเคราะห์ในสังกัด จํานวน 

33  แห่ง 
2.2 งบกระแสเงินสดสําหรับปีสินสดุวันที 30 กันยายน 2550 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม ่

บางรายการ  เพือประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบังบกระแสเงินสดสําหรับปีสนิสดุวนัที 30 กนัยายน 2551 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทสีาํคัญ 
3.1 รายได้ดอกเบียรับจํานํา และดอกเบียรับจํานําค้างรับ รับรู้ตามเกณฑ์สดัสว่นของเวลา โดยคํานึงถึง

อัตราผลตอบแทนทีแท้จริงของสินทรัพย์รับจํานําคงเหลือ โดยใช้อัตราดอกเบียตามทีคณะกรรมการอํานวยการ
สํานกังานธนานเุคราะห์กําหนด ซงึไมเ่กินอตัราดอกเบียตามพระราชบญัญตัโิรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 

3.2 ทรัพย์รับจํานําคงเหลือแสดงในราคารับจํานํา ทรัพย์รับจํานําเป็นทรัพย์ทีผู้ จํานําจะต้องไถ่ถอน
ภายในระยะเวลา 4 เดือน 30 วนั หรือถ้าไม่สามารถไถ่ถอนได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู้ จํานําจะต้องไม่ขาดส่ง
ดอกเบียเกิน 4 เดือน 30 วนั  

3.3 ทรัพย์หลุดจํานําเป็นทรัพย์รับจํานําทีผู้ จํานําไม่มาไถ่ถอน และขาดส่งดอกเบียภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด ทรัพย์หลดุจํานําดงักล่าวถือเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานธนานุเคราะห์  ซึงสํานกังานธนานุเคราะห์ 
มีหลกัการปฏิบตัิโดยการนําทรัพย์หลดุจํานําออกจําหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาด และรับรู้ส่วนต่างของจํานวนเงิน 
ทีได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์หลดุจํานํากับราคารับจํานํา เป็นกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลดุจํานํา หากขายทอดตลาด 
ไม่ได้ติดต่อกัน 2 งวด ตามระเบียบสํานกังานธนานุเคราะห์ว่าด้วยการรับจํานํา การเก็บรักษาทรัพย์รับจํานํา การไถ่ 
และการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา พ.ศ. 2546 ข้อ 38  ผู้ รับจํานําต้องรับผิดชอบชดใช้เท่าราคาทีคณะกรรมการ 
ประเมนิราคาทรัพย์หลดุจํานํากําหนด แตจ่ะต้องไมน้่อยกวา่ราคาประเมินขนัต้น 

3.4 ลูกหนีทรัพย์รับจํานําขาดบัญชี - สุทธิ แสดงตามมูลค่าของทรัพย์ทีรับจํานําขาดบัญชี 
หักค่าเผือหนีสงสยัจะสญูซงึประมาณขนึตามจํานวนลกูหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ 
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3.5 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ แสดงในราคาทนุ ณ วนัทีซือหรือได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ 
หกัคา่เสือมราคาสะสม 

 ค่าเสือมราคา  คํานวณโดยวิธีเส้นตรง  ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ 
แตล่ะประเภท (หลงัจากหกัมลูคา่ซาก) ซงึประมาณได้ระหวา่ง 5 - 40 ปี 

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นรายจ่ายรอการตัดบัญชี ทยอยตัดเป็นรายจ่ายอย่างเป็นระบบ 
ตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์  ดงันี 

3.6.1 สทิธิในสญัญาเช่าอาคาร ตดัจ่ายตามอายสุญัญาเช่า 
3.6.2 ระบบสารสนเทศตดัจ่ายภายในระยะเวลา 5 ปี 

3.7 หลักทรัพย์คําประกันตัวพนักงาน บันทึกบัญชีตามประเภทของหลักทรัพย์แต่ละประเภท 
คูก่บับญัชีหลกัประกนัตวัพนกังาน  ดงันี 

-  ทีดิน  ทีเป็นหลักทรัพย์คําประกันตัวพนักงานได้จดจํานองไว้กับกรมพัฒนาสังคม 
และสวสัดิการ  ตามมลูคา่วงเงินคําประกนัแตไ่มเ่กินราคาประเมนิของกรมทีดิน 

- พนัธบตัร  หรือหลกัทรัพย์อืน  รับรู้ตามมลูคา่ทีตราไว้ของหลกัทรัพย์นนัๆ 
3.8 สํารองเผือผลขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์หลดุจํานํา 

สํานักงานธนานุเคราะห์ได้กันเงินสํารองเผือผลขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา 
ในอัตราร้อยละ  1  ของกําไรสุทธิแต่ละปี  และหยุดสํารองเผือผลขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา เมือมี
จํานวนครบ 500,000.00 บาท 

3.9 กองทุนบําเหน็จพนักงาน ปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานธนานุเคราะห์ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
พนกังาน พ.ศ.2530 โดยสํานักงานธนานุเคราะห์ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จพนักงาน ในอัตราร้อยละ 12 
โดยสมทบให้เต็มตามจํานวนภาระผูกพันทีจะต้องจ่าย ณ วันสินงวด และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนของ
สํานกังานธนานเุคราะห์ 

3.10 กองทุนสํารองเลียงชีพ สํานักงานธนานุเคราะห์ได้จัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงาน 
ตามข้อบงัคบักองทนุเฉพาะสว่นของ สํานกังานธนานเุคราะห์ กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมันคงของมนุษย์ ภายใต้กองทุนสํารองเลียงชีพ สวัสดิการมันคง ซึงจดทะเบียนแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ 
ในวนัที 15 ธันวาคม 2548 เพือเป็นสวสัดิการอีกประเภทหนึงให้กับพนกังาน โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนสํารองเลียงชีพ พนักงานจะสมัครเป็นสมาชิก
กองทุนตามความสมคัรใจหลงัจากได้รับการบรรจุเป็นพนกังาน ตามข้อบังคบักองทุนฯ สมาชิกต้องจ่ายสะสมเป็น 
รายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 10 ของเงินเดือนสมาชิกขึนอยู่กับอายุงานของสมาชิกแต่ละคน 
และสํานักงานธนานุเคราะห์ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 9 -10 ของเงินเดือน
พนักงานขึนอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนของสํานักงาน 
ธนานเุคราะห์ 

3.11 กองทนุประกันภยัแบบประกนัภยัตนเอง (กปภ.) สํานกังานธนานุเคราะห์ได้จัดให้มีกองทุน
ประกันภัยแบบประกันภัยตนเอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานธนานุเคราะห์ว่าด้วยการจัดตังกองทุน
ประกนัภยัตนเอง พ.ศ. 2543 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2550 เพือประกนัภยัเงินสดในมือและทรัพย์รับจํานํา 
เนืองจากถูกโจรกรรมหรือมีภัยพิบัติอืน โดยสํานักงานธนานุเคราะห์จัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนประกันภัย 
ในอตัราร้อยละ 1.5 ของกําไรสทุธิประจําปีทีลว่งมาจากบญัชีกําไรสะสมโดยไมต้่องรับรู้เป็นคา่ใช้จ่าย และนําเข้าบญัชี
เงินกองทนุประกนัภยั 
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4. ข้อมูลเพมิเตมิ 
4.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ประกอบด้วย 

หนว่ย  :  ล้านบาท 

 2551  2550 

เงินสดในมือ 12.90  14.47 

เงินฝากธนาคาร    

ประเภทกระแสรายวนั 0.44  0.31 

ประเภทฝากเผือเรียก   111.64  12.95 

รวม 124.98  27.73 

ณ  วันที 30 กันยายน  2551 และ 2550 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  จํานวน 

124.98 ล้านบาท และ 27.73 ล้านบาท ตามลําดบั  ไม่มีภาระผกูพัน เงินฝากธนาคารประเภทฝากเผือเรียก จํานวน 

111.64 ล้านบาท และ 12.95 ล้านบาท ตามลําดับ  เป็นเงินทีรับจากเงินกู้ ระยะยาวตามเงือนไขของสญัญาเพือมี 

ไว้จ่ายให้แก่ประชาชนทีนําทรัพย์มาจํานํา  

4.2 ทรัพย์รับจาํนําคงเหลือ 
ณ วนัที 30 กันยายน 2551 และ 2550 ทรัพย์รับจํานําคงเหลือ จํานวน 3,938.78 ล้านบาท 

และ 3,216.33 ล้านบาท ตามลําดบั  เป็นสิงของทีรับจํานําเป็นประกันหนีเงินกู้ตามพระราชบญัญัติโรงรับจํานํา 

พ.ศ. 2505  และทีแก้ไขเพิมเติม  ซงึสํานกังานธนานเุคราะห์รับจํานําไว้ในอตัราทีเหมาะสมกบัสภาวการณ์ของตลาด

แต่ไม่เกินมลูค่าจริงของทรัพย์รับจํานํา ทรัพย์รับจํานําดงักล่าวหากเกิดการเสียหาย สํานกังานธนานเุคราะห์อาจต้อง

รับผิดชอบชดใช้ในราคาทีสงูกว่าราคารับจํานํา 

ณ วันที 31 มีนาคม 2552 ทรัพย์รับจํานําคงเหลือจํานวน 3,938.78 ล้านบาท มีส่วนหนึง

จํานวน 1.19 ล้านบาท  เป็นทรัพย์รับจํานําขาดบญัชี จํานวน 25 รายการ ของสถานธนานเุคราะห์ 23  ซงึอยู่ระหว่าง

การดําเนินการทางวินยักบัผู้ รับผิดชอบ พร้อมทงัดําเนินการทางคดีอาญาและเรียกให้ผู้ รับผิดชอบชดใช้คา่เสียหาย 

4.3 ทรัพย์หลุดจาํนํา   ประกอบด้วย 

                    หนว่ย : ล้านบาท 

 2551  2550 

 จํานวนตวั  

รับจํานํา 

 จํานวนเงิน  จํานวนตวั  

รับจํานํา 

 จํานวนเงิน 

ยอดต้นงวด                                                      3,948  36.01  277  3.65 

บวก  ทรัพย์หลดุจํานําระหว่างงวด                  35,050  312.54  51,761  489.73 

 38,998  348.55  52,038  493.38 

หกั    จําหน่ายทรัพย์หลดุจํานําระหว่างงวด       37,823  336.00  47,015  416.69 

         ทรัพย์หลดุจํานํารอดําเนินการ 26        0.68  1,075  40.68 

         ทรัพย์อายดั          2     0.04      -       -      -      - 

ทรัพย์หลดุจํานําคงเหลือ                                 1,147   11.83    3,948    36.01 
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4.4 สนิทรัพย์หมุนเวียนอืน   ประกอบด้วย 

หนว่ย : ล้านบาท 

 2551  2550 

ทรัพย์หลดุจํานํารอดําเนินการ 41.36  40.68 

วสัดสํุานกังานคงเหลือ   0.18    0.24 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืนๆ   1.08    0.10 

รวม 42.62  41.02 

ทรัพย์หลดุจํานํารอดําเนินการ ณ วนัที 30 กนัยายน 2551 และ 2550 จํานวน 41.36 ล้านบาท 

และ 40.68 ล้านบาท ตามลําดับ เป็นทรัพย์หลุดจํานําของสถานธนานุเคราะห์ 27 รวมจํานวน 1,101 รายการ 

มีทรัพย์หลดุจํานํารอดําเนินการเพิมขึนจากงวดวันที 30 กันยายน 2550 จํานวน 26 รายการ เป็นเงิน 0.68 ล้านบาท 

ซึงทรัพย์หลดุจํานํารอดําเนินการเป็นทรัพย์รับจํานําทีมีราคารับจํานําสงูเกินกว่าสภาพของทรัพย์รับจํานํา ทําให้ไม่มี 

ผู้ประมูลราคาในการขายทอดตลาด ทรัพย์หลุดจํานํารอดําเนินการจํานวนดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิของสํานักงาน 

ธนานุเคราะห์  ซึงตามระเบียบสํานักงานธนานุเคราะห์ว่าด้วยการรับจํานํา การเก็บรักษาทรัพย์จํานํา การไถ่ และ 

การจําหน่ายทรัพย์หลดุจํานํา พ.ศ. 2546 จะต้องดําเนินการขายทอดตลาด ถ้าทรัพย์หลดุจํานําขายทอดตลาดไม่ได้

ติดต่อกนั 2 งวด ผู้รับจํานําต้องรับผิดชอบชดใช้เท่าราคาทีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์หลดุจํานํากําหนด 

แต่จะต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมินขันต้น สํานกังานธนานุเคราะห์ได้ดําเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด 

ทางละเมิด และแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ เกียวข้องแล้ว พร้อมทังได้ดําเนินการทางวินยักับผู้ รับผิดชอบ โดยมีคําสงั

ลงโทษไล่ออก ปัจจุบนัสํานักงาน ป.ป.ช. ซึงเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินคดีอยู่ระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริงยงัไม่แล้วเสร็จ 

สําหรับทรัพย์หลุดจํานํารอดําเนินการดังกล่าว ยังไม่สามารถนําออกขายได้ เนืองจากต้องเก็บไว้เป็นพยานวัตถ ุ

ในการดําเนินคดีอาญา 

สินทรัพย์หมุนเวียนอืนๆ  ณ  วันที 30 กันยายน 2551 จํานวน 1.08 ล้านบาท มีส่วนหนึง

จํานวน 0.97 ล้านบาท เป็นเงินรอเรียกคืนซึงเกิดจากมีทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุเคราะห์ 2 ได้สญูหายไปจาก 

ห้องมันคง จํานวน 14 รายการ ในราคารับจํานํา จํานวน 0.63 ล้านบาท ต่อมาผู้ จํานําได้มาทําการไถ่ถอนทรัพย์ 

รับจํานําไปทังหมด โดยสํานักงานธนานุเคราะห์ได้ชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ จํานําไปในราคารับจํานํา จํานวน 

0.63 ล้านบาท รวมสว่นตา่งราคาตลาด ณ วนัไถ่ถอน จํานวน 0.34 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 0.97 ล้านบาท ซึงได้บนัทึก

บญัชีไว้เป็นเงินรอเรียกคืนทงัจํานวน  สํานกังานธนานเุคราะห์ได้ดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีอาญาและดําเนินการ

ทางวินัยกับผู้ รับผิดชอบโดยมีคําสังลงโทษไล่ออก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คําสังลงโทษไล่ออก 

ในสว่นความผิดทางละเมดิอยู่ระหว่างการสอบสวนหาผู้ ต้องรับผิดชอบชดใช้ 

4.5 ลูกหนีทรัพย์รับจาํนําขาดบัญชี - สุทธิ   

หนว่ย  :  ล้านบาท 

 2551  2550 
ลกูหนีทรัพย์รับจํานําขาดบญัชี           2.48  2.48 
หกั   คา่เผือหนีสงสยัจะสญู           2.28  2.28 
ลกูหนีทรัพย์รับจํานําขาดบญัชี  -  สทุธิ     0.20  0.20 
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ลูกหนีทรัพย์รับจํานําขาดบัญชี เกิดจากการทุจริตทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุเคราะห์ 4 

ในงวดบัญชีปี 2539 ทําให้สํานักงานธนานุเคราะห์เสียหาย โดยมีทรัพย์รับจํานําขาดบัญชีรวม 305 รายการ 

คิดเป็นมลูค่า 2.48 ล้านบาท ซึงสํานกังานธนานเุคราะห์ได้ดําเนินการทางวินยัและดําเนินคดีทงัทางคดีอาญาและ 

คดีแพ่งกับเจ้าหน้าที ผลทางคดีอาญา ศาลชันต้นพิพากษาให้จําคุกจําเลยที 1 และ 2 เป็นเวลารายละ 20 ปี 

จําเลยที 2 ยืนอทุธรณ์และฎีกา เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2544 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลอทุธรณ์ 

โดยให้จําคกุจําเลยที 2 เป็นเวลา 20 ปี แต่จําเลยที 2 ได้ถึงแก่กรรมระหว่างจําคกุ ดงันันคดีแพ่ง พนกังานอยัการ 

และทนายจําเลยได้นดัสืบพยานและติดตามทายาท หรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกของจําเลยที 2 มาเป็นคู่ความแทน 

ปัจจบุนัอยู่ระหว่างขนัตอนการขอหมายบงัคบัคดี 

สํานักงานธนานุเคราะห์ได้บันทึกลูกหนีทรัพย์รับจํานําขาดบัญชี จํานวน 2.48 ล้านบาท 

ไว้ทงัจํานวน โดยเป็นลกูหนีทีคาดว่าจะได้รับเงินชดใช้ จํานวน 0.27 ล้านบาท และลกูหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 

2.21 ล้านบาท สํานกังานธนานเุคราะห์จะทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยการตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูภายในระยะเวลา 

5  ปี  ตงัแตง่วดบญัชีปี 2540 โดยได้รับอนมุตัิจากกระทรวงการคลงั และในงวดบญัชีปี 2544 ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู

ของลกูหนีทรัพย์รับจํานําขาดบญัชีทีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไมไ่ด้เพิมขนึ จํานวน 0.07 ล้านบาท รวมค่าเผือหนีสงสยัจะสญู

ทีตงัครบแล้ว  จํานวน  2.28  ล้านบาท  คงเหลือลกูหนีทรัพย์รับจํานําขาดบญัชีสทุธิ  0.20  ล้านบาท  

4.6 ทดีนิ  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   ประกอบด้วย   

หนว่ย  :  ล้านบาท 

รายการ ยอดยกมา    เพิม(ลด)  คงเหลือ 

 1 ต.ค. 50  ซือ  บริจาค/อืนๆ  จําหน่าย  30 ก.ย. 51 

ทีดิน 

อาคาร 

เครืองใช้สํานกังาน 

ยานพาหนะ 

  43.74 

164.87 

 46.87 

   5.58 

 - 

4.41 

5.02 

- 

 - 

- 

- 

- 

 - 

- 

(0.99) 

- 

   43.74 

169.28 

 50.90 

   5.58 

รวม 261.06  9.43  -  (0.99)  269.50 

 

คา่เสือมราคาสะสม ยอดยกมา    (เพิม)ลด  คงเหลือ 

 1 ต.ค. 50  คา่เสือมราคา  บริจาค/อืนๆ  จําหน่าย  30 ก.ย. 51 

อาคาร 

เครืองใช้สํานกังาน 

ยานพาหนะ 

  (44.43) 

 (26.48) 

  ( 2.80)    

 (4.63) 

(4.59) 

(0.33) 

 - 

- 

- 

 - 

0.98 

 - 

   (49.06) 

 (30.09) 

  ( 3.13)    

รวม  (73.71)  (9.55)  -      0.98   (82.28) 

สนิทรัพย์ - สทุธิ 187.35  (0.12)  -  (0.01)  187.22 
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ณ วนัที 30 กนัยายน 2551 ทีดินจํานวน 43.74 ล้านบาท สํานกังานธนานเุคราะห์เป็นผู้จดัซือ

แต่กรรมสิทธิในการถือครองทีดินถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทีราชพัสดุ พ.ศ. 2518  โดยให้โอนกรรมสิทธิ 

ในการถือครองทีดินเป็นของกระทรวงการคลงัและขึนทะเบียนเป็นทีราชพสัด ุกรมธนารักษ์ ในกรณีทีมีการจําหน่าย

ทีดินรายได้จากการจําหน่ายทีดิน  สํานกังานธนานเุคราะห์ได้รับอนุมตัิจากกระทรวงการคลงัเป็นหลกัการให้นํามา

ลงทนุขยายกิจการแห่งใหม ่

4.7 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน    ประกอบด้วย  

หนว่ย  :  ล้านบาท 
 

4.8 หลักทรัพย์คาํประกันตัวพนักงานและลูกจ้าง 
ณ วันที 30 กันยายน 2551 และ 2550 หลักทรัพย์คําประกันตัวพนักงานและลูกจ้าง 

จํานวน 26.61 ล้านบาท และ 25.57 ล้านบาท ตามลําดบั เป็นหลกัทรัพย์ทีพนกังานและลกูจ้างนํามาเป็นหลกัประกนั

ในการทํางาน  ประกอบด้วย 

4.8.1 โฉนดทีดิน จํานวน  14.31  ล้านบาท และ 13.69 ล้านบาท ตามลําดับ และ น.ส.3 

จํานวน 0.73 ล้านบาท และ 0.73 ล้านบาท ตามลําดบั ซึงได้ทําการจดจํานองไว้กับกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 

ตามวงเงินทีพนกังานต้องนํามาเป็นหลกัประกนั  แตไ่มเ่กินราคาประเมนิของกรมทีดิน 

4.8.2 เงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจํา 12 เดือน จํานวน 11.50 ล้านบาท และ 10.98 ล้านบาท 

ตามลําดับ ซึงฝากไว้ในนามของสํานักงานธนานุเคราะห์โดยแยกบัญชีเงินฝากเป็นรายบุคคล ดอกเบียทีเกิดขึน 

เป็นของพนกังานและลกูจ้าง โดยพนกังานและลกูจ้างสามารถขอถอนดอกเบียได้ปีละครัง 

4.8.3 พนัธบตัร  จํานวน 0.07 ล้านบาท  และ 0.17 ล้านบาท  ตามลําดบั  ซึงรับไว้ตามมลูค่า 

ทีตราไว้ของหลกัทรัพย์นนั ๆ 

4.9 เงนิเบกิเกินบัญชี 
ณ วันที 30 กันยายน  2551 ไม่มียอดเงินเบิกเกินบัญชี และวันที 30 กันยายน  2550 

จํานวน 109.31 ล้านบาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชีตามสญัญาลงวันที 25 ตลุาคม 2551 จากธนาคารออมสิน วงเงิน 

500 ล้านบาท ได้มีการต่ออายุสัญญากู้ เบิกเกินบัญชีออกไปอีก 2 ปี ตังแต่วันที 21 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที 

30 กนัยายน 2553 ตามหนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดว่นทีสดุ ที นร 0506/15819 ลงวนัที 5 พฤศจิกายน 2551 

โดยกระทรวงการคลงัไมต้่องคําประกนั 

 

 สทิธิในสญัญา  ระบบ  รวม 

 เช่าอาคาร  สารสนเทศ  2551  2550 

ยอดต้นงวด  0.38   0.54  0.92   0.77 

บวก   เพิมระหว่างงวด -   0.05  0.05   0.40 

หกั     ตดัจ่ายระหว่างงวด (0.03)  (0.24)    (0.27)  (0.25) 

ยอดปลายงวด   0.35-   0.35     0.70   0.92 
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4.10 เงนิกู้ยมืระยะยาว  
ณ วันที 30 กันยายน 2551 เงินกู้ ยืมระยะยาวคงเหลือ จํานวน 2,252.94 ล้านบาท 

และเงินกู้ ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 247.15 ล้านบาท เป็นเงินกู้จากธนาคารออมสิน 2 สญัญา 

(ลําดบัที 3 และ 4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 1 สญัญา (ลําดบัที 2) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

1  สญัญา (ลําดบัที 5)  และธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  1  สญัญา (ลําดบัที 6)  ดงันี 

หนว่ย  :  ล้านบาท 
 

 

ลํา 

ดบั 

ที 

 

 

สญัญา 

ลงวนัที 

 

 

วงเงนิกู้ 

 

เงนิกู้ ยืม 

ระยะยาว

ยกมา 

1 ต.ค. 50 

 

 

เพิม 

 (ลด) 

 

เงนิกู้ ยืม 

ระยะยาว 

ทงัสิน  

30 ก.ย. 51 

เงนิกู้ ยืม    

ระยะยาว   

ทีถึง

กําหนด

ชําระ     

ภายใน 1 ปี 

 

เงนิกู้ ยืม 

ระยะยาว  

คงเหลือ      

30 ก.ย. 51 

 

 

การชําระคืน     

เงนิต้น 

 

 

อตัราดอกเบีย 

 

 

วนัสินสดุ 

สญัญา /  

การคําประกนั 

1 
 

 

7 พ.ย. 2542 
 

530.00 55.00 
 

(55.00) 
 

- - 
 

- 
 

14 งวด งวดที     

1 -12   งวดละ    

35 ล้านบาท 

งวดที 13 - 14   

งวดละ 55     

ล้านบาท     

กําหนดชําระ      

ทกุงวด 6 เดือน  

(วนัที 7 พ.ค.  

และ  7 พ.ย.)  

ของทกุปี  

 

MLR  

ธนาคารออมสิน 

ลบ 1%  ตอ่ปี   

กําหนดชําระ

ทกุงวด 6 เดือน

(วนัที 7 พ.ค. 

และ 7 พ.ย. )  

ของทกุปี 

6 พ.ย. 2550/ 

(กระทรวง 

การคลงั 

คําประกนั) 

2 

 

14 มิ.ย. 2547 

 

400.00 350.00 

 

(50.00) 

 

300.00 

 

50.00 

 

250.00 

 

16 งวด ๆ ละ    

25 ล้านบาท 

กําหนดชําระ    

ทกุงวด 6 เดือน 

(วนัที 14  มิ.ย.

และ 14 ธ.ค.) 

ปลอดเงนิต้น       

2 ปี   

โดยเริมชําระ

งวดแรก   

14 ธ.ค. 2549  

เงนิฝากประจํา

บคุคลธรรมดา 

6 เดือน เฉลีย

บวก 0.70 % 

ตอ่ปี  

กําหนดชําระ 

ทกุงวด 6 เดือน  

(วนัที 14 มิ.ย.  

และ 14 ธ.ค. ) 

โดยเริมชําระ 

งวดแรก 

14 ธ.ค. 2547 

 

13 มิ.ย. 2557/    

(ไมมี่ผู้ คํา 

ประกนั  และ   

ไมมี่หลกัทรัพย์

คําประกนั) 
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หนว่ย  :  ล้านบาท 
 

 

ลํา 

ดบั 

ที 

 

 

 

สญัญา 

ลงวนัที 

 

 

วงเงนิกู้ 

 

เงนิกู้ ยืม 

ระยะยาว

ยกมา 

1 ต.ค. 50 

 

 

เพิม  

(ลด) 

 

เงนิกู้ ยืม 

ระยะยาว 

ทงัสิน  

30 ก.ย. 51 

เงนิกู้ ยืม

ระยะยาว 

ทีถึง 

กําหนด 

ชําระ 

ภายใน 1 ปี 

 

เงนิกู้ ยืม 

ระยะยาว

คงเหลือ 

30 ก.ย. 51 

 

 

การชําระคืน     

เงนิต้น 

 

 

อตัราดอกเบีย 

 

 

วนัสินสดุ 

สญัญา /  

การคําประกนั 

3 9 พ.ค. 2548 

 

423.23 423.23 

 

(52.92) 

 

370.31 52.90       

 

317.41 

 

16 งวด  งวดที 1 

ชําระเป็นเงิน 

26.465  ล้านบาท 

งวดที 2 - 16   

งวดละ 26.451 

ล้านบาท   

กําหนดชําระ

ทกุงวด 6 เดือน

(วนัที 31 พ.ค. 

และ 30 พ.ย.)  

ปลอดเงนิต้น  

2  ปี 

โดยเริมชําระ

งวดแรก  

30 พ.ย. 2550 

 

เงนิฝากประจํา

บคุคลธรรมดา    

6 เดือน เฉลีย     

5 ธนาคาร

พาณิชย์     

ขนาดใหญ่ บวก 

1.25% ตอ่ปี  

กําหนดชําระ    

ทกุงวด 6 เดือน 

(วนัที 31 พ.ค. 

และ 30 พ.ย.) 

โดยเริมชําระ  

งวดแรก           

30 พ.ย. 2548 

 

8 พ.ค. 2558 / 

(ไมมี่ผู้ คํา

ประกนั และ 

ไมมี่หลกัทรัพย์  

คําประกนั) 

 

  

 

 

4 

 

3 พ.ย. 2548 

 

523.78 523.78 

 

(44.00) 

 

 

479.78 

 

88.00 

 

391.78 

 

12 งวด งวดที  

1 - 11 งวดละ 

44  ล้านบาท  

งวดที 12 ชําระ 

39.78  ล้านบาท 

กําหนดชําระ 

ทกุงวด 6 เดือน 

(วนัที  3 พ.ค. 

และ 3 พ.ย.) 

ปลอดหนี  

เงนิต้น  2  ปี   

โดยเริมชําระ

งวดแรก   

3 พ.ค. 2551  

เงนิฝากประจํา

บคุคลธรรมดา    

6 เดือน เฉลีย   

5 ธนาคาร

พาณิชย์      

ขนาดใหญ่ 

บวก 1.25 % 

ตอ่ปี   กําหนด

ชําระทกุงวด   

6 เดือน 

(วนัที  3 พ.ค.  

และ  3 พ.ย.)    

โดยเริมชําระ     

งวดแรก  

3 พ.ย. 2549 

 

2  พ.ย. 2556/    

(ไมม่ีผู้คํา

ประกนั  และ 

ไมมี่หลกัทรัพย์  

คําประกนั) 
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หนว่ย  :  ล้านบาท 

 

 

ลํา 

ดบั 

ที 

 

 

 

สญัญา 

ลงวนัที 

 

 

 วงเงนิกู้ 

 

เงนิกู้ ยืม 

ระยะยาว

ยกมา 

1 ต.ค. 50 

 

 

เพิม 

(ลด) 

 

เงนิกู้ ยืม 

ระยะยาว 

ทงัสิน  

30 ก.ย. 51 

เงนิกู้ ยืม  

ระยะยาว 

ทีถึง 

กําหนด 

ชําระ 

ภายใน 1 ปี 

 

เงนิกู้ ยืม 

ระยะยาว 

คงเหลือ 

 30 ก.ย. 51 

 

 

การชําระคืน     

เงนิต้น 

 

 

อตัราดอกเบีย 

 

 

วนัสินสดุ 

สญัญา /  

การคําประกนั 

5 

 

28 ก.ค. 2549 

 

450.00 450.00 

 

- 

 

450.00 

 

56.25 

 

393.75 

 

16 งวดๆ ละ 

28.125      

ล้านบาท  

กําหนดชําระ    

ทกุงวด 6 เดือน 

นบัจากวนัที    

เบิกเงินกู้   

(วนัที 31 ม.ค. 

และ 31 ก.ค.)  

ปลอดเงนิต้น  

2 ปี 

โดยเริมชําระ

งวดแรก 

31 ม.ค. 2552 

MLR  

ลบ 1.75 %  

ตอ่ปี 

ของธนาคาร  

กรุงไทย จํากดั 

(มหาชน)  

กําหนดชําระ

ทกุ 6 เดือน  

นบัแตว่นัทีเบิก

เงนิกู้ 

(วนัที  31 ม.ค. 

และ 31 ก.ค.) 

โดยเริมชําระ

งวดแรก 

31 ม.ค. 2550 

 

27 ก.ค. 2559/    

(ไมมี่ผู้ คํา

ประกนั   และ

ไมมี่หลกัทรัพย์  

คําประกนั) 

 

6 

 

26 ก.ย. 2550 

 

900.00 - 

 

900.00 

 

900.00 

 

- 

 

900.00 

 

16 งวดๆ ละ 

56.25 ล้านบาท  

กําหนดชําระ    

ทกุงวด 6 เดือน  

(วนัที 27 เม.ย.  

และ 27 ต.ค.)  

ปลอดเงนิต้น  

2 ปี 

โดยเริมชําระ

งวดแรก  

27 เม.ย. 2553 

 

เงนิฝากประจํา

บคุคลธรรมดา

เฉลีย 5 ธนาคาร

พาณิชย์ 

ขนาดใหญ่ 

บวก 1.00 % 

ตอ่ปี  กําหนด

ชําระทกุงวด   

6 เดือน 

(วนัที 27 เม.ย. 

และ 27 ต.ค.)  

โดยเริมชําระ 

งวดแรก 

27 เม.ย. 2551 

27 ก.ย. 2560/   

(ไมมี่ผู้ คํา

ประกนั  และ 

ไมมี่หลกัทรัพย์  

คําประกนั) 

 

รวม 1,802.01 698.08 2,500.09 247.15 2,252.94 



 

 
- 20 - 

4.11 เงนิรายได้แผ่นดนิค้างนาํส่งคลัง 
หนว่ย : ล้านบาท 

   2551     2550 

ยอดต้นงวด 116.50 85.54 

บวก  ปรับปรุงเงินรายได้แผน่ดินค้างนําสง่คลงัเพิมเติม        1.38    -    - 

         สํารองเงินรายได้แผน่ดินนําสง่คลงัระหว่างงวด 137.69 116.50 

   255.57 202.04 

หกั    เงินรายได้แผน่ดินนําสง่คลงัระหว่างงวด   (117.88) (85.54) 

เงินรายได้แผน่ดินค้างนําสง่คลงัคงเหลือ  137.69 116.50 

   

ณ วันที 30 กันยายน 2551 สํานักงานธนานุเคราะห์ ได้บันทึกค้างจ่ายเงินรายได้แผ่นดิน 

นําส่งคลงัในอตัราร้อยละ 35 ของกําไรสทุธิก่อนโบนสักรรมการและพนกังาน จํานวน 393.38 ล้านบาท คิดเป็นเงิน

รายได้แผ่นดนิค้างนําสง่ในงวดนี จํานวน 137.69 ล้านบาท  

4.12 เจ้าหนีกองทุนสาํรองเลียงชีพ 
สํานักงานธนานุเคราะห์ ได้จัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงานตามข้อบังคับกองทุน 

เฉพาะส่วนของสํานกังานธนานเุคราะห์ กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคง

ของมนษุย์ ภายใต้กองทุนสํารองเลียงชีพ สวสัดิการมนัคง ซึงจดทะเบียนแล้ว และมีพนกังานสมคัรเข้าเป็นสมาชิก

กองทุนฯ เมือวนัที1 มกราคม 2549  มีเงินประเดิมทีจะต้องโอนจากเงินกองทุนบําเหน็จพนกังานเข้ากองทุนสํารอง

เลียงชีพ ก่อนปรับเงินเดือนจํานวน 86.22 ล้านบาท และส่วนทีเพิมขึนจากการปรับเงินเดือนจํานวน 4.33 ล้านบาท 

(ตามหนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดว่นทีสดุ ที นร 0504/3866 ลงวนัที 20 มีนาคม 2549 เรืองการปรับอตัรา

ค่าจ้างรัฐวิสาหกิจ และหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงาน ด่วนทีสุด ที รง 0509/ว 002302 ลงวันที 

22 มีนาคม 2549 เรืองการปรับอตัราค่าจ้างของลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ) รวมเป็นเงินประเดิมทีต้องโอนเข้าบญัชีกองทุน

สํารองเลียงชีพ จํานวน 90.55 ล้านบาท โดยสํานกังานธนานเุคราะห์จะทยอยโอนเงินประเดิมเข้ากองทนุสํารองเลียงชีพ

ให้แล้วเสร็จภายใน 5 รอบระยะเวลาบญัชี  เริมตงัแต่งวดบญัชีปี 2549 ซงึเงินประเดิมสว่นทียงัไม่ได้นําส่งเข้ากองทนุ

สํารองเลียงชีพ สํานกังานธนานเุคราะห์ได้บนัทึกบญัชีเป็นเจ้าหนีกองทุนสํารองเลียงชีพไว้และจะต้องชําระดอกเบีย

ตามอตัราดอกเบียเงินฝากประจํา ระยะเวลา 12 เดือน สําหรับวงเงินสงูสดุ (ถ้ามี) ของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

มีรายละเอียดดงันี 

            หน่วย : ล้านบาท 

  2551     2550 

ยอดต้นงวด          52.80           72.43 

หกั  ลดระหว่างงวด (18.31) (19.63) 

ยอดปลายงวด   34.49 52.80 
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4.13 กองทุนบาํเหน็จพนักงาน 
ณ วนัที 30 กนัยายน 2551 และ 2550  กองทนุบําเหน็จพนกังาน จํานวน 44.21 ล้านบาท 

และ 45.71 ล้านบาท  ตามลําดับ  สํานักงานธนานุเคราะห์จ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 

ของเงินเดือนพนกังานเพือให้เตม็ตามภาระผกูพนัของกองทนุบําเหน็จพนกังาน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุ

ของสํานกังานธนานเุคราะห์  แตไ่มไ่ด้กนัเงินสดและนําฝากธนาคารแยกไว้ต่างหากโดยเฉพาะ  มีรายละเอียดดงันี 

หนว่ย : ล้านบาท 

          2551           2550 

กองทนุบําเหน็จพนกังานต้นงวด 45.71           46.07 

รายการเพิม (ลด)   

-   รับเงินสมทบระหวา่งงวด          5.76             4.65 

-   จ่ายเงินบําเหน็จพนกังานระหว่างงวด          (7.26)            (5.01) 

กองทนุบําเหน็จพนกังานคงเหลือ  44.21           45.71 

ภาระผกูพนัทีจะต้องจ่าย 44.21           45.71 

4.14 กองทุนประกันภัย 
ณ  วันที  30  กันยายน  2551  และ 2550  กองทุนประกันภยั จํานวน 31.80 ล้านบาท 

และ 27.31 ล้านบาท ตามลําดบั  เป็นเงินค่าเบียประกนัแบบประกันภยัตนเอง  ซึงสํานกังานธนานเุคราะห์ได้จดัสรร

เงินสมทบเข้ากองทนุประกันภยัตนเองจากกําไรสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของกําไรสทุธิประจําปีทีล่วงมาแล้ว 

ในงวดบญัชีปี 2551 และ 2550 ได้จดัสรรเงินสมทบกองทนุประกนัภยัตนเอง จํานวน 4.49 ล้านบาท และ 3.31 ล้านบาท 

ตามลําดบั  เงินจํานวนดงักลา่วไมไ่ด้กนัเงินสดและนําฝากธนาคารแยกไว้ตา่งหากโดยเฉพาะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สชุาดา/พิมพ์ 

/ทาน 


