
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

กำรด ำเนนิงำนของส ำนกังำนธนำนเุครำะห ์(สธค.) 

 ในปี 2560 สธค. มนีโยบายก าหนดอัตราดอกเบีย้รับจ าน า ดังนี้ 
   อัตราดอกเบีย้รับ าจน า ตัง้แตว่ทัี ่1 ตลุาคม 2558 ถงึ วนัที ่30 มถินุายน 2560 
    เงนิตน้ไมเ่กนิ 5,000 บาท คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 0.25 บาทตอ่เดอืน 
    เงนิตน้ 5,001-10,000 บาท คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 0.75 บาทตอ่เดอืน 
    เงนิตน้ 10,001-20,000 บาท คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 1.00 บาทตอ่เดอืน 
    เงนิตน้ 20,001-100,000 บาท คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 1.25 บาทตอ่เดอืน 
   และไดป้รับลดอัตราดอกเบีย้รับจ าน าตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎสคม 2560 ถงึปัจจบุัน ดังนี ้
    เงนิตน้ไมเ่กนิ 5,000 บาท คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 0.25 บาทตอ่เดอืน 
    เงนิตน้ 5,001-10,000 บาท คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 0.75 บาทตอ่เดอืน 
    เงนิตน้ 10,001-40,000 บาท คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 1.00 บาทตอ่เดอืน 
    เงนิตน้ 40,001-100,000 บาท คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 1.25 บาทตอ่เดอืน 
 
• สธค. ไดจั้ดท าหลักเกณฑก์ารตัง้ส ารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู โดยสรปุดังนี ้
   การตัง้ส ารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูส าหรับธรุกจิการรับจ าน าม ี1 ประเภท ไดแ้ก ่
   1. การตัง้ส ารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู โดยทั่วไป (General) เป็นกลไกการแจง้เตอืนความเสีย่ง โดยการ

ปรับมูลค่าทรัพย์จ าน าคงเหลือใหส้ะทอ้นราคาทองค าในตลาด โดยจะบันทกึผลขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุน  และลดมูลค่าสนิทรัพยใ์นงบดุล ซึง่ สธค. ไดบ้ันทกึการตัง้ส ารองค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสญูตาม
มาตรฐานบัญช ีฉบับที ่101 เรือ่งหนีส้งสยัจะสญู ตัง้แตปี่งบประมาณ 2556 จนถงึปัจจบุัน โดยด าเนนิการทางบัญช ี
ดังนี ้
1.1) บัญชทีรัพยจ์ าน าคงเหลอืประเภททองค าทีม่รีาคารับจ าน าสงูกวา่ราคาตลาดทัง้หมดซึง่เป็นจ านวน

หนีท้ีค่าดวา่จะเรยีกเก็บไมไ่ดก้ันไวเ้ป็นคา่เผือ่ทรัพยจ์ าน าสงสยัจะสญู 
1.2) บันทึกรายการทรัพย์จ าน าคงเหลือที่มีราคารับจ าน าสูงกว่าราคาตลาดตามตารางค านวณ         

การค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธโิดยสะทอ้นราคาตลาดทีเ่ป็นธรรม (Mark to Market) โดยผลต่าง
สว่นขาดทนุบันทกึเป็นคา่เผือ่ทรัพยร์ับจ าน าสงสยัจะสญู โดยเป็นรายการหักจากบัญชทีรัพยจ์ าน า
คงเหลือในงบเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน และบันทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน        
โดยบันทกึเป็นรายไตรมาส ณ วนัสิน้ไตรมาส 

2. การตัง้ส ารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู เฉพาะเจาะจง (Specific Provision) เป็นกลไกรองรับหากมคีวามผันผวน
สงูกวา่ทีค่าดการณ์ จากการจัดสรรก าไรสะสมบางสว่น เพือ่ใชร้องรับความเสีย่งในอนาคต (ไม่ใหน้ า
ก าไรสะสมส่วนนี้ไปใชจ้่ายในเรื่องอื่น) ซึง่เป็นมูลค่าเงินส ารองที่กันไวส้ าหรับทรัพย์จ าน าประเภท
ทองค า  เพือ่ป้องกันความเสีย่งทีเ่กดิจากราคาทองค าผันผวนลดลง  

    

เนือ่งจากปัจจบุนัราคาทองค าและอตัราดอกเบีย้มคีวาม        

ผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกจิโลก ซึง่มคีวามเสีย่งตอ่

เป้าหมายและการด าเนนิงานขององคก์ร ส านักงานธนานุ

เคราะห ์(สธค.)   จงึควรมกีารตัง้ส ารองเผือ่ผลขาดทนุจาก

การจ าหน่ายทรัพยห์ลดุจ าน าของ สธค.  

สงักดั: กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง 
           ของมนุษย ์
ประธำนกรรมกำร : นายพฒุพิฒัน ์ เลศิเชาวสทิธ ิ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นายไพโรจน ์ เจอืประทมุ  
ผูอ้ ำนวยกำร : - 
CFO : นายสชุาต ิขจรสายวงษ์     
จ ำนวนพนกังำน:  404 คน  
Website: www. pawn.co.th 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของ สธค. ปี 2560 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

 

ส ำนกังำนธนำนุเครำะห ์

ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

วสิยัทศัน ์(Vision) เป็นองคก์รชัน้น า ดา้นการบรกิารรับจ าน า ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และยดึหลกัธรรมาภบิาล 

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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 ปี 2560 สธค. มทีรัพยร์ับจ าน า 23.20 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 478.48 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.11 เป็นทรัพยท์ีไ่ดร้ับการไถถ่อนจ านวน 1.18 ราย คดิเป็นจ านวน
เงนิ 17.39 ลา้นบาท ซึง่มกีารไถถ่อนเพิม่ขึน้ 430.6 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2559 หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 2.54 โดยมจี านวนทรัพยห์ลดุ 48,924 ราย คดิเป็นเงนิจ านวน 664.20 ลา้นบาท 
และมจี านวนทรัพยจ์ าน าคงเหลอืทัง้สิน้ เป็นเงนิจ านวน 5,147.30 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปี 2559 13.63 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.02 

 ในปี 2560 มสีดัสว่นทรัพยไ์ถถ่อนคดิเป็นรอ้ยละ 74.95 ของทรัพยจ์ าน าทัง้หมด เพิม่ขึน้จากปี 2559 
ซึง่อยู่ทีร่ะดับ 74.64 ในขณะทีส่ัดสว่นทรัพยห์ลดุจ าน าคดิเป็นรอ้ยละ 2.86 ของทรัพยจ์ าน า
ทัง้หมด เพิม่ขึน้จากปี 2559 ทีม่คีา่อยูท่ีร่อ้ยละ 2.77 โดยราคาทองค าไมค่อ่ยผนัผวนมากนัก 

 สธค. มสีนิทรัพยร์วม 5,887.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 88.75 ลา้นบาทเมือ่เทยีบกับปี 2559 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.53 เนือ่งจากทรัพยห์ลดุจ าน าเพมิขึน้ 22.34 ลา้นบาท สว่นหนีส้นิลดลง
จากปี 2559 115.35 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.34 เนื่องจาก สธค. ไดช้ าระเงนิกูย้ืม
ระยะยาว เพือ่บรหิารดอกเบีย้จา่ยใหล้ดลง 

 ปี 2560 สธค. มรีานไดร้วม 724.99 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 23.1 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.09 เพราะก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยห์ลดุจ าน าลดลง สน่ก าไรจากการจ าหน่าย
ทรัพยห์ลดุจ าร า 104.98 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 39.32 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 27.25 โดยที ่สธค. มคีา่ใชจ้า่ยสทุธ ิ390.28 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 58.37 ลา้นบาท 
เมือ่เทยีบกับปี 2559 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.58 เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
จ านวน 334.46 ลา้นบาท เพิม่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 68.61 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 25.81 

 สธค. มกี าไรสทุธใินปี 2560 จ านวน 334.71 ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 19.57 
เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร ถงึแมว้า่ดอกเบีย้จา่ยจะลดลง 

 เมือ่พจิารณาการเบกิจ่ายงบลงทุนพบว่า ส านักงานธนานุเคราะหใ์นปี 2560 มีการ
เบกิจา่ยเพยีง 54.52 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 62.58 เมือ่เทยีบกบัเป้าหมายปี 2560 คอื 
87.12 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม สธค. ไดด้ าเนนิการแกไ้ขปัญหาการเบกิจา่ยงบลงทนุทีม่ี
อตัราต า่มาอยา่งเนือ่ง โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการ สธค. ไดม้อบหมายให ้
ฝ่ายจัดการด าเนนิการจัดท าแผนการเบกิจ่ายงบลงทนุและเตรยีมการด าเนนิการสว่นที่
เกีย่วขอ้งไวก้อ่นลว่งหนา้ ซึง่เมือ่ไดร้ับอนุมัตงิบลงทนุประจ าปีจะไดด้ าเนนิการเบกิจ่าย
ไดต้ามเป้าหมายทนัท ี

สรปุกำรด ำเนนิงำน  

• ผลการด าเนินงานของ สธค. ขึน้อยู่กับราคาทองค า ซึง่ในอดตีเคยมเีหตุการณ์ทีร่าคา
ทองค าลดลงอยา่งมนัียส าคญั สง่ผลกระทบเชงิลบตอ่ผลการด าเนนิงานของ สธค. 

• สธค. มขีอ้ก าจัดในการเปิดสาขาใหม ่โดยเฉพาะตา่งจังหวัด ซึง่ตอ้งไดร้ับการพจิารณา
และอนุมตัจิากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในจังหวดั 

• สธค. มสีถานภาพองคก์รยังไมเ่ป็นนติบิคุคล สง่ผลกระทบตอ่ความคลอ่งตวัในการบรหิาร
จัดการองคก์รและการบรหิารการเงนิ 

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
• สธค. ควรบรหิารจัดการองคก์รใหค้รอบคลมุทกุดา้น โดยเฉพาะดา้นการบรหิารความเสีย่งจากความผันผวน

ของราคาทองค า และการควบคมุภายในทีเ่ป็นระบบ รวมถงึ การสรรหาบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้น
การตรีาคาทรัพยจ์ าน าเพือ่ใหม้คีวามพรอ้มตอ่การขยายสาขาใหมใ่นปี 2560 จ านวน 4 สาขา 

• ในช่วงเวลาที่ราคาทองค าอยู่ในแนวโนม้ที่มีเสถียรภาพและ สธค. มีก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น สธค.             
ควรด าเนนิการตัง้ส ารองคา่เผือ่ฯ เพือ่รองรับในชว่งสถานการณ์ทีร่าคาทองค าอยูใ่นแนวโนม้ขาลง 

• สธค. ควรหาขอ้มลูจ านวนผูม้รีายไดน้อ้ยทีค่าดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะมาใชบ้รกิาร และควรหาขอ้มูลที่
เป็นสว่นแบง่ตลาดของผูม้รีายไดน้อ้ยทีม่าใชบ้รกิารกบัคูเ่ทยีบ เชน่ ภาคเอกชน และรา้นทองตูแ้ดง เป็นตน้ 
เพื่อสามารถน าขอ้มูลมาพจิารณาในการชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ยทียั่งไม่สามารถเขา้ถงึการรับจ าน าของ 
สธค. ซึง่ไมไ่ดแ้ขง่ขันกบัภาคเอกชน นอกจากนี้ จะเป็นตอบสนองวสิยัทัศนแ์ละ พันธกจิขององคก์ร 

• สธค. ควรมกีารปรกึษาหรอืสรา้งความสมัพันธท์ีด่ตีอ่ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นทองค า เชน่ สมาคมทองค า เพื่อ
น าขอ้เสนอแนหรือความคดิเห็นต่อแนวโนม้ทศิทางของราคาทองค า มาก าหนดหรือทบทวนแผน
ยทุธศาสตรใ์นอนาคตได ้

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำววนัวสิำข ์เตมิธงชยั 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ ๓ 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวสธุำวรรณ  ศกัด ิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2127 
วนัทีจ่ดัท ำ : 30  มนีำคม 2561 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
ส ำนกังำนธนำนุเครำะห ์

ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผลกำรด ำเนนิงำนครึง่ปี 2560= 2.9018 

จ ำนวนเงนิรบัจ ำน ำ 

จ ำนวนลกูคำ้ 

 กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
                                                                                                                             ส านักงานธนานุเคราะห ์

                                                                            1         2560                     

               5,000                       0.25             
        5,001 - 10,000                       0.75             
        10,001 – 40,000                       1.00             

        40,001 - 100,000                       1.25             
                       (                         ) 

               2,000                    2          
                   2,000                    1.25          

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ราย 


