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STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 
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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 
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รำยไดร้วม

กำรด ำเนนิงำนของส ำนกังำนธนำนเุครำะห ์(สธค.) 

 คณะกรรมการอ านวยการ สธค. ในคราวประชมุครัง้ที1่3/2558  เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2558 
ไดม้มีตเิห็นชอบให ้สธค. ขยายระยะเวลาอตัราดอกเบีย้รบัจ าน า ถงึวนัที ่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 : งบการเงนิเบือ้งตน้ของ สธค. ปี 2559 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

 

ส ำนกังำนธนำนุเครำะห ์

ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

SOD:  เรง่ปรับเปลีย่นองคก์รใหเ้ป็นนติบิคุคล พฒันาการใหบ้รกิารประชาชนในรปูแบบทนัสมยัและมคีวามหลากหลาย เพิม่บทบาทในการชว่ยเหลอืสงัคม  

          ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย 

ก ำไรสทุธ ิ 417  ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

รำยไดร้วม  748 ลบ. 

EBITDA  559   ลบ. 

หน่วย: ลา้นบาท 2557 2558 2559 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 320 461 178 (61.33%)

สนิทรัพย์รวม 7,082 6,084 5,799 (4.68%)

หนีส้นิรวม 4,547 3,200 2,659 (16.92%)

ทนุรวม 2,535 2,884 3,140 8.89%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 2,622 2,768 3,019 (9.07%)

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 726 693 742 7.09%

รายไดร้วม 727 697 748 7.36%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 178 202 199 (1.12)%

คา่ใชจ้า่ยรวม 470 330 331 0.17%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 548 491 542 10.46%

ดอกเบีย้จา่ย 146 96 66 0.00%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0.00%

EBITDA 565 511 559 9.39%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 257 367 417 13.83%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 196 182 189 (7.15)%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0 0.00%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 17 20 16 17.19%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0 - 0 0.00%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0 0.00%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 57 72 91

งบลงทนุเบกิจา่ย 4 52 46

อัตราการเบกิจา่ย (%) 6.3% 73.1% 50.9%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 3.63% 6.03% 7.20%

ROE 10.14% 12.72% 13.29%

D/E (เทา่) 1.79 1.11 0.85

Net Profit Margin 35.35% 52.62% 55.79%

หน่วย : ลบ. 
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หน่วย : ลบ. 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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ทรัพย์จ าน าคงเหลอื

ส่งดอกเบีย้

 ปี 2559 มปีรมิาณทรัพยรั์บจ าน าคงเหลอื 5,134 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 
2558 จ านวน 63 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 1.24 โดยปี 2559 มปีรมิาณทรัพย์
รับจ าน า 17,654  ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 1.63 ทรัพยไ์ถถ่อน 
16,961 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 2.19 และมทีรัพยห์ลดุจ าน า 

630 ลบ. ลดลงจากปี 2558 ถงึ 432 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 40.68 
เนือ่งจากราคาทองค าในตลาดปรับตวัสงูขึน้ และมกีารสง่ดอกเบีย้ 
10,269  ลบ. ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 5.64  

 การด าเนนิงานในปี 2559 ของ สธค. มกี าไรสทุธ ิ417 ลบ. เพิม่ขึน้
จากปี 2558 เป็นจ านวน 50 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 13.83  

 เมือ่พจิารณาเฉพาะในสว่นของการด าเนนิงานหลกัพบวา่ในปี 2559 มกี าไร
จากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปี 2558 จ านวน 49 ลบ. คดิ

เป็นรอ้ยละ 7.09 

 เมือ่พจิารณาการเบกิจา่ยงบลงทนุพบวา่ ส านักงานธนานุเคราะหใ์นปี 
2559 มกีารเบกิจา่ยเพยีง 46 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 50.9 เมือ่เทยีบกบั
เป้าหมายปี 2559 คอื 91.17 ลบ. อยา่งไรก็ตาม สธค. ไดด้ าเนนิการ
แกไ้ขปัญหาการเบกิจา่ยงบลงทนุทีม่อีตัราต า่มาอยา่งเนื่อง โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการ สธค. ไดม้อบหมายใหฝ่้ายจัดการ
ด าเนนิการจัดท าแผนการเบกิจ่ายงบลงทนุและเตรยีมการด าเนนิการ
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งไวก้อ่นลว่งหนา้ ซึง่เมือ่ไดรั้บอนุมัตงิบลงทนุประจ าปี
จะไดด้ าเนนิการเบกิจา่ยไดต้ามเป้าหมายทนัท ี

 ก าไรสะสมของส านักงานธนานุเคราะห ์ในปี 2559 ยังอยูใ่นปรมิาณมาก 
คอื 3,019 ลบ.  

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 สธค. ด าเนนิงานตามวตัถปุระสงคห์ลกัในการชว่ยเหลอืประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย จงึรักษา

ระดับอตัราดอกเบีย้รับจ าน าใหอ้ยูใ่นระดับต า่ 
 สธค. เป็นกจิการทีม่คีวามสามารถในการท าก าไร มลีักษณะธรุกจิเชน่เดยีวกบัการใหกู้ย้มืเงนิ 

แตไ่มม่รีะยะเวลาการช าระหนี้ทีช่ดัเจน โดยผูจ้ าน าสามารถทีจ่ะช าระดอกเบีย้ได ้ตลอดไป
โดยไมต่อ้งคนืเงนิตน้ ท าใหเ้งนิสดหมนุเวยีนของกจิการหรอืเงนิทีกู่ย้มืมาจมอยูท่ีท่รัพยร์ับจ าน า 
ซึง่มปีรมิาณเพิม่ข ึน้ ประกอบกบัไมม่สีถานะเป็นนติบิคุคล สง่ผลใหม้ปัีญหาเรือ่งการขาด
แหลง่เงนิทนุเสมอ  

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 นอกจากแผนการยา้ย/ขยายสาขา เพือ่เพิม่รายไดก้บักบัองคก์รแลว้ สธค. ควรใหค้วามส าคญั

ในการเพิม่ประสทิธภิาพสาขาเดมิทีม่อียูใ่หม้ากขึน้  

 เนื่องจากปัจจบุันราคาทองค าและอตัราดอกเบีย้มคีวามผันผวนมาก ซึง่มคีวามเสีย่งตอ่

เป้าหมายและการด าเนนิงานขององคก์ร สธค. จงึควรมกีารพัฒนาระบบ/เครือ่งมอืการบรหิาร

ความเสีย่ง ใหส้ามารถบรหิารจัดการความเสีย่งไดทั้นตอ่เหตกุารณ ์ เชน่ ในชว่งเวลาทีร่าคา

ทองค าอยูใ่นแนวโนม้ทีม่เีสถยีรภาพ และ สธค. มกี าไรสทุธทิีเ่พิม่ข ึน้ สธค. ควรด าเนนิการตัง้

ส ารองคา่เผือ่ฯ เพือ่รองรับในชว่งสถานการณท์ีร่าคาทองค าอยูใ่นแนวโนม้ขาลง 

 สธค. ควรหาขอ้มลูจ านวนผูม้รีายไดน้อ้ยทีค่าดวา่เป็นกลุม่เป้าหมายทีจ่ะมาใชบ้รกิาร และควร

หาขอ้มลูทีเ่ป็นสว่นแบง่ตลาดของผูม้รีายไดน้อ้ยทีม่าใชบ้รกิารกบัคูเ่ทยีบ เชน่ ภาคเอกชน 

และรา้นทองตูแ้ดง เป็นตน้ เพือ่สามารถน าขอ้มลูมาพจิารณาในการชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ยที่

ยังไมส่ามารถเขา้ถงึการรับจ าน าของ สธค. ซึง่ไมไ่ดแ้ขง่ขันกบัภาคเอกชน นอกจากนี้ จะเป็น

ตอบสนองวสิยัทัศนแ์ละ พันธกจิขององคก์รดว้ย 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวนนัทนษิฎ ์ วงศภ์กัด ี
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ ๓ 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวสธุำวรรณ  ศกัด ิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-9 ตอ่ 2108 
วนัทีจ่ดัท ำ :15  ตลุำคม 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 ์

ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

ผลกำรด ำเนนิงำนครึง่ปี 2559 = 2.5680 

มลูคำ่กำรใหบ้รกิำร 

หน่วย : ลบ. 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 

หน่วย : ลบ. 

ตวัชีว้ดั  เป้ำ 

หมำย 

คำ่จรงิ 

สดัสว่นจ านวนรายการรับจ าน าตอ่ครัง้ไม่

เกนิ 10,000 บาท (รอ้ยละ) 

61.92 62.16 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารตอ่

รายไดส้ทุธจิากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 

51.35 38.74 

ก าไรสทุธติอ่สาขา 
8.93 N/A 

พัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขัน

ของสาขา 

3.86 N/A 

ระดับความสของการปรับปรงุผลส ารวจ
ความพงึพอใจและภาพลักษณ์ 

3 1.0000 

726
693

742

178

202 199

548

491
542

2557 2558 2559

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 

ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนนิงำน 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 


