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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 
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กำรด ำเนนิงำนของส ำนกังำนธนำนเุครำะห ์(สธค.) 

 คณะกรรมการอ านวยการ สธค. ในคราวประชมุครัง้ที1่3/2558  เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2558 
ไดม้มีตเิห็นชอบให ้สธค. ขยายระยะเวลาอตัราดอกเบีย้รบัจ าน าเดมิหลงัจากสิน้สดุวนัที ่30 
มถินุายน 2558 โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2558 จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2559 ดงันี ้

เงนิตน้ไมเ่กนิ 5,000 บาท คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.25 บาทตอ่เดอืน 
เงนิตน้มากกวา่ 5,001  แตไ่มเ่กนิ 10,000 บาท คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.75 บาทตอ่เดอืน 
เงนิตน้มากกวา่ 10,001 แตไ่มเ่กนิ 20,000 บาท คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.00 บาทตอ่เดอืน 
เงนิตน้มากกวา่ 20,001 แตไ่มเ่กนิ 100,000 บาท คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.25 บาทตอ่เดอืน 

 
 เนือ่งจากปัจจบุนัราคาทองค ามกีารเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่ง และทรัพยร์ับจ าน าของ สธค. 

กวา่รอ้ยละ 90 เป็นทองค า สว่นอกีรอ้ยละ 10 เป็นทรัพยอ์ืน่ทัว่ไป เชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 
โดยคณะกรรมการอ านวยการ สธค. ในคราวประชมุครัง้ที ่13/2558 เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2558 
ไดม้มีตยิกเลกิการตัง้ส ารองคา่เผือ่ทรพัยจ์ าน าสงสยัจะสญู และเห็นชอบนโยบายการบญัชี

ตามมาตรฐานบญัชฉีบบัที ่101 เรือ่งหนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู ตัง้แตง่วดไตรมาสที ่1/2558 
เป็นตน้ไป โดยสรปุเป็นนโยบายการพจิารณาการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู ดงันี ้

1.บญัชทีรัพยจ์ าน าคงเหลอืประเภททองรปูพรรณทีม่รีาคารบัจ าน าสงูกวา่ราคาตลาด
ทัง้หมด ซึง่เป็นจ านวนหนีท้ีค่าดวา่จะเรยีกเก็บไมไ่ดก้นัไวเ้ป็นคา่เผือ่ทรพัยจ์ าน าสงสยัจะสญู 
2. ใหบ้นัทกึรายการทรพัยจ์ าน าคงเหลอืทีม่รีาคารับจ าน าสงูกวา่ราคาตลาดตามหลกัการ 

สธค. ก าหนด โดยผลตา่งบนัทกึเป็นคา่เผือ่ทรพัยร์บัจ าน าสงสยัจะสญู โดยเป็นรายการหกั
จากบญัชทีรัพยจ์ าน าคงเหลอืในงบเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิ และบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ย
ในงบก าไรขาดทนุโดยบนัทกึเป็นรายไตรมาส ณ วนัสิน้ไตรมาส 

 
 ปัจจบุนัเทคโนโลยกีารปลอมแปลงมคีวามสลบัซบัซอ้นเพิม่ขึน้ ดงันัน้ สธค. ควรมกีารพฒันาระบบ 

จัดหาเครือ่งมอืและวธิกีาร การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร 
เพือ่ป้องกนัและบรหิารจัดการความเสีย่งไดท้นัตอ่เหตกุารณ์ 

เนือ่งจากปัจจบุนัราคาทองค าและอตัราดอกเบีย้มคีวาม        

ผนัผวนมาก ซึง่มคีวามเสีย่งตอ่เป้าหมายและการ

ด าเนนิงานขององคก์ร ส านักงานธนานุเคราะห ์(สธค.)   

จงึควรมกีารตัง้ส ารองเผือ่ผลขาดทนุจากการจ าหน่าย

ทรัพยห์ลดุจ าน าของ สธค.  

สงักดั: กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง 
           ของมนุษย ์
ประธำนกรรมกำร: นายวเิชยีร  ชวลติ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นายวสิทุธิ ์จันมณี 
ผูอ้ ำนวยกำร : นายมานะ  เกลีย้งทอง 
CFO : นายสชุาต ิขจรสายวงษ์     
จ ำนวนพนกังำน:  402 คน  
Website: www. pawn.co.th 

ทีม่า : งบการเงนิที ่สตง. รับรองแลว้ของ สธค. ปี 2556 งบการเงนิเบือ้งตน้ของ สธค. ปี 2557 2558 และ Q1/59 

 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

 

ส ำนกังำนธนำนุเครำะห ์

ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD:  เรง่ปรับเปลีย่นองคก์รใหเ้ป็นนติบิคุคล พฒันาการใหบ้รกิารประชาชนในรปูแบบทนัสมยัและมคีวามหลากหลาย เพิม่บทบาทในการชว่ยเหลอืสงัคม  

          ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย 

ก ำไรสทุธ ิ 46  ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

รำยไดร้วม  176 ลบ. 

EBITDA  132   ลบ. 

หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 %Chg Q1 2558 Q1 2559 %Chg

ฐานะการเงนิ

เงนิสด 320.00 384.00 460.90 20.03% 541.75 463.62 (14.42)%

สนิทรัพย์รวม 7,082.06 6,656.56 6,117.50 (8.10%) 6,568.21 5,865.20 (10.70)%

หนีส้นิรวม 4,547.00 3,988.00 3,221.49 (19.22%) 3,768.05 2,956.82 (21.53)%

ทนุรวม 2,534.60 2,668.10 2,896.00 8.54% 2,800.16 2,908.38 3.86%

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 2,441.07 2,570.79 2,780.02 8.14% 2,636.04 2,808.71 6.55%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 726.00 560.59 692.50 23.53% 175.04 174.33 (0.41)%

รายไดร้วม 727.00 565.37 699.47 23.72% 177.26 175.84 (0.80)%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 178.00 173.00 197.49 14.16% 51.85 47.63 (8.14)%

คา่ใชจ้า่ยรวม 470.00 413.00 351.80 (14.82%) 97.36 130.20 33.73%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 548.00 387.59 495.01 27.71% 123.19 126.70 2.85%

ดอกเบีย้จา่ย 145.60 138.64 95.60 (31.04%) 27.85 18.94 (32.01)%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

EBITDA 564.93 403.41 514.85 27.63% 131.86 131.94 0.06%

ก าไรสทุธิ 257.00 152.37 347.67 128.18% 79.90 45.65 (42.87)%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 195.88 134.26 181.88 35.47% 44.39 46.57 4.90%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 16.93 15.82 19.84 25.43% 8.67 5.24 (39.56)%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 99.70 57.00 134.10 135.26% 101.60 167.40 64.76%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 56.62 56.62 60.16 71.78 70.34

งบลงทนุเบกิจา่ย 3.55 3.55 43.52 0.98 0.00

อัตราการเบกิจา่ย (%) 6.28% 6.28% 72.34% 1.37% 0.00%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 3.63% 2.29% 5.68% 4.87% 3.11%

ROE 10.14% 5.71% 12.01% 11.41% 6.28%

D/E (เทา่) 1.79 1.49 1.11 1.35 1.02

Net Profit Margin 35.35% 26.95% 49.70% 45.08% 25.96%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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 Q1/2559 มปีรมิาณทรัพยร์ับจ าน าคงเหลอื   4,895 ลบ. ลดลงจาก Q1/2558 
จ านวน  289 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 5.56 โดย Q1/2559 มปีรมิาณทรัพยร์ับจ าน า  
1,615  ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q1/2558 รอ้ยละ 2.15 ทรัพยไ์ถถ่อน 1,581 ลบ. 

เพิม่ขึน้จาก Q1/2558 รอ้ยละ 8.10 เนือ่งจากราคาทองค าในตลาดเดอืน ต.ค. 
– ธ.ค. 58 อยูท่ีป่ระมาณบาทละ 18,100 – 19,700 บาท ซึง่ราคาทองค ามี
ความผันผวน และเมือ่ราคาสงูขึน้ผูจ้ าน าจงึไถถ่อนทรัพยไ์ปขาย และมทีรัพย์
หลดุจ าน า 209 ลบ. ลดลงจาก Q1/2558 รอ้ยละ 28.89 และมกีารสง่ดอกเบีย้  
2,716  ลบ. ลดลงจาก Q1/2558 รอ้ยละ 5.78  

 การด าเนนิงานใน Q1/2559 ของ สธค. มกี าไรสทุธ ิ46 ลบ. ลดลงจาก 
Q1/2558 เป็นจ านวน 34 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 42.87  

 เมือ่พจิารณาเฉพาะในส่วนของการด าเนนิงานหลัก พบวา่ใน Q1/2559  มกี าไร
จากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกับ Q1/2558 จ านวน 3.51 ลบ. 

คดิเป็นรอ้ยละ 2.85 เนือ่งจากคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานใกลเ้คยีงกับ 
Q1/2558 และในเดอืน ธ.ค. 58 มคีา่ใชจ้่ายทีส่ าคัญเพิม่ขึน้ คอื คา่ทรัพยรั์บ
จ าน าสงสัยจะสญูจ านวน 40.57 ลา้นบาท ซึง่มนีโยบายใหตั้ง้ไวท้กุสิน้ไตร
มาส ดังนัน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกับปีทีผ่า่นมา(ไมไ่ดม้กีารตัง้ไว)้ จงึสง่ผลใหก้ าไร
สทุธลิดลง  

 เมือ่พจิารณาการเบกิจ่ายงบลงทนุพบวา่ ส านักงานธนานุเคราะหใ์น Q1/2559 
ยังไมไ่ดด้ าเนนิการเบกิจ่าย เมือ่เทยีบกับเป้าหมายคอื 70.34 ลบ.  

 ก าไรสะสมของส านักงานธนานุเคราะห ์ใน Q1/2559 ยังอยูใ่นปรมิาณมาก คอื 
2,808 ลบ.  

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 สธค. ด าเนนิงานตามวตัถปุระสงคห์ลกัในการชว่ยเหลอืประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย                

จงึรักษาระดบัอตัราดอกเบีย้รบัจ าน าใหอ้ยูใ่นระดบัต า่ 
 สธค. เป็นกจิการทีม่คีวามสามารถในการท าก าไร มลีกัษณะธรุกจิเชน่เดยีวกบัการใหกู้ ้ 

ยมืเงนิ แตไ่มม่รีะยะเวลาการช าระหนีท้ีช่ดัเจน โดยผูจ้ าน าสามารถทีจ่ะช าระดอกเบีย้ได ้ 
ตลอดไปโดยไมต่อ้งคนืเงนิตน้ ท าใหเ้งนิสดหมนุเวยีนของกจิการหรอืเงนิทีกู่ย้มืมาจม                             
อยูท่ีท่รัพยร์ับจ าน า ซึง่มปีรมิาณเพิม่ขึน้ ประกอบกบัไมม่สีถานะเป็นนติบิคุคล สง่ผลให ้
มปัีญหาเรือ่งการขาดแหลง่เงนิทนุเสมอ  

 

ขอ้เสนอแนะ นกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 นอกจากแผนการยา้ย/ขยายสาขา เพือ่เพิม่รายไดก้บักบัองคก์รแลว้ สธค. ควรให ้

ความส าคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพสาขาเดมิทีม่อียูใ่หม้ากขึน้ เนือ่งจากในปัจจบุนัมี

คูแ่ขง่จ านวนมากทีเ่ป็นเอกชน พรอ้มทัง้ภาครัฐไดม้นีโยบายในการจัดท า Nano Finace 

 เนือ่งจากปัจจบุนัราคาทองค าและอตัราดอกเบีย้มคีวามผนัผวนมาก ซึง่มคีวามเสีย่งตอ่

เป้าหมายและการด าเนนิงานขององคก์ร สธค. จงึควรมกีารพฒันาระบบ/เครือ่งมอืการ

บรหิารความเสีย่ง ใหส้ามารถบรหิารจัดการความเสีย่งไดท้นัตอ่เหตกุารณ์ 
ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวนนัทนษิฎ ์ วงศภ์กัด ี
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ ๓ 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวปิยวรรณ  ลำ่มกจิจำ 
โทรศพัท ์: 02-2  -5  0-  ตอ่ 2108 
วนัทีจ่ดัท ำ : 25 มนีำคม 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
ส านักงานธนานุเคราะหค์งอตัราดอกเบีย้รบัจ าน า โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

         เงนิตน้ไมเ่กนิ     5,000 บาท คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.25 บาทตอ่เดอืน 

         เงนิตน้มากกวา่   5,001  แตไ่มเ่กนิ    10,000 บาท คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.75 บาทตอ่เดอืน 

         เงนิตน้มากกวา่ 10,001  แตไ่มเ่กนิ    20,000 บาท คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.00 บาทตอ่เดอืน 

         เงนิตน้มากกวา่ 20,001  แตไ่มเ่กนิ  100,000 บาท คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.25 บาทตอ่เดอืน 

   โดยจ ากดัจ านวนตัว๋รับจ าน า วงเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท และ 10,000 บาท รายละไมเ่กนิ 20 ใบตอ่สาขา เพือ่ประโยชนแ์กป่ระชาชนผูร้บับรกิารทีม่ ี         
ความเดอืดรอ้นทีแ่ทจ้รงิ และเป็นการป้องกนัการแสวงหาประโยชนจ์ากการคดิอตัราดอกเบีย้ทีต่ า่ของส านักงานธนานุเคราะหจ์ากกลุม่นายทนุ  

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
ส ำนกังำนธนำนุเครำะห ์

ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 58) 

ผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2558 = 3.8943 

มลูคำ่กำร หบ้รกิำร 

หน่วย : ลบ. 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 

หน่วย : ลบ. 

ตวั ี วดั  เป้ำ 

หมำย 

คำ่จรงิ 

สดัสว่นจ านวนรายการรับจ าน าตอ่ครัง้ไม่

เกนิ 10,000 บาท (รอ้ยละ) 

61.50 61.92 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารตอ่

รายไดส้ทุธจิากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 

55.76 51.35 

ก าไรสทุธติอ่สาขา 
7.36 8.90 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน

ยทุธศาสตร ์5 ปี 

   - แผนยทุธศาสตรร์ะยะสัน้  
3 5.00 

   - แผนยทุธศาสตรร์ะยะยาว  3 5.00 

การส ารวจความพงึพอใจและ

ภาพลักษณ์ของ สธค. 

    - Brand Awareness (ร้อยละ)  85 99.30 

    - Customer Sastisfaction (ร้อยละ)  85 99.80 


