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รายงานการสอบทาบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช  ี

เสนอ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานรนาบุเคราะห์

สำนักงาบการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557  
งบกำไรขาดทุบเบ็ดเสร็จ งบแสดงการฟลี่ยนแปลงส่วน'ของทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดสามเดือบและ 

หกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของสำนักงานธนานุเคราะห  ์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขึงผู้บริหารของสำนักงานธบานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
เป็นผู้รับผิดขอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญขี ฉบับท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนสำนักงาบการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดขอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูล 
ทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว จากผลการสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ขอบเขตการสอบทาน

ยกเว้นที่จะกล่าวในวรรคที่สาม ส่ี และห้า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานสอบทาบตาม 
มาตรฐาบงาบสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญขีรับอนุญาตของ 
กิจการ” การสอบทานดังกล่าว ประกอบด้วย การใข้วิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ีงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดขอบด้าบการเงิน 
และบัญขี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทาบอื่บ การสอบทานน้ีมีฃอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตาม 
มาตรฐาบการสอบบัญขี ทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่สามารถให้ความเขื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญ 
ท้ังหมด ขี่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ัน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่อาจแสดงความเห็บต่อข้อมูล 
ทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน

ตามที่ได้เปิดเผยไว้ใบหมายเหตุประกอบงบการเงิบ 5.3 สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ประมาณการ 
สำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำจากทรัพย์หลุดจำนำที่ราคาทองคำรับจำนำสูงเกินกว่าราคาทองคำประเมิน 
เพ่ือจำหน่าย จนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 รวมเป็นเงิน จำนวน 112.00 ล้านบาท โดยการประมาณการสำรอง 
เปลี่ยนแปลงราคาทองคำถือตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ 
เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 และบันทึกรับรู้เป็นค่าใข้จ่ายในการบริหารใบงบกำไรขาดทุบเบ็ดเสร็จและเป็บรายการหัก
จากทรัพย์หลุดจำนำในงบแสดงฐานะการเงิน &

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ในระหว่างงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ทรัพย์หลุดจำนำมียอดคงเหลิอ จำนวน 
26,047 ราย ราคาทุบรับจำนำ จำนวน 419.05 ล้านบาท โดยลดลงทั้งจำนวนและราคา ซ่ึงเป็นผลมาจากการนำ 
ทรัพย์หลุดจำนำออกจำหน่ายโดยวิธีประมูลและวิธีอ่ืนตามมติคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์กำหนด 
ประกอบกับสำนักงานธนานุเคราะห์เห็นว่าผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าจำนวน 
ประมาณการสำรองการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำที่ได้ประมาณไว้ สำนักงานธนานุเคราะห์จึงทำการปรับปรุงลดบัญชี 
ประมาณการสำรองการเปล่ียนแปลงราคาทองคำออกท้ังจำนวน 112.00 ล้านบาท

การปรับลดประมาณการสำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำจำนวนดังกล่าว ไม่ได้ผ่านมติคณะกรรมการ 
อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ในการอบุม้ตให้ความเห็นขอบการยกเลิกการต้ังประมาณการสำรองเปล่ียนแปลงราคา 
ทองคำ และไม่มีเอกลาร ข้อมูลการเปรียบเทียบราคาทรัพย์หลุดจำนำ ณ วันที่รับจำนำกับราคาทรัพย์หลุดจำนำเพื่อ 
จำหน่าย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 รวมทั้งไม่มีรายละเอียดอื่นๆเพื่อประกอบการยกเลิกการตั้งประมาณการสำรอง 
การเปลี่ยนแปลงราคาทองคำให้สอบทาน 

ข้อสรุป
ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงต่องบการเงินท่ีอาจจำเป็นถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทาน 

ข้อมูลเก่ียวกับการยกเลิกการต้ังประมาณการสำรองการเปล่ียนแปลงราคาทองคำ ตามท่ีกล่าวในวรรคท่ีสาม ส่ี และห้า 
ให้เป็นท่ีพอใจ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เข่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้ 
จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทาบของ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โ ^  ̂  ว /''ร 'น / * )
(บางกล่ินผกา มังกรแก้ว)

ผ ู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินท่ี 18
^เ1/า ^ ' \6( ^ ' ไ*^■ ^'-

(บางสาวจุทามาส จำคำสอน)
ผ ู้อำนวยการกลุ่ม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
0}1'{๒, 4 เ1* น,/0, /
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สำนักงานธบานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1
ทรัพย์รับจำนำ 5.2
ทรัพย์หลุดจำนำ 5.3
ดอกเบ้ียรับจำนำค้างรับ 
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารค้างรับ 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากเงินบำเหน็จพนักงาน 5.5
ลูกหน้ีขดใช้ความรับผิดทางละเมิด 5.6
ลูกหน้ีทรัพย์รับจำนำขาดบัญขี 5.7
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.8
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.9
หลักทรัพย์ค้ําประกันตัวพนักงาน 5.10
หลักทรัพย์ค้ําประกันตัวผู้อำนวยการ 5.11
สินทรัพย์อ่ืน 5.12
รวมสิบทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์

หน่วย ะ บาท
31 มีนาคม 2557 30 กันยายน 2556
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่ลอบทานแล้ว)

1,107,841,236.73 320,046,016.79
5,098,023,680.00 5,434,522,830.00

419,047,550.00 1,070,416,850.00
96,463,017.89 106,290,208.62

680,687.28 360,327.33
3,676,776.83 3,400,480.39

6,725,732,948.73 6,935,036,713.13

30,043,934.56 30,298,726.04
9,775,300.67 9,775,300.67

423,084.69 423,084.69
243,520,760.83 243,321,138.93

10,765,920.63 13,055,379.51
30,627,000.00 30,527,000.00

- 200,000.00
830,514.00 830,514.00

325,986,515.38 328,431,143.84
7,051,719,464.11 7,263,467,856.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหบ่ีงของงบการเงินน ี้



ส ำน ัก ง าน ธ น าน ุเค ร าะ ห ์ ก ร ม พ ัฒ น าส ังค ม แ ล ะ ส ว ัส ด ิก าร  

งบ แ ส ด ง ฐ าน ะ ก าร เง ิน  

ณ  ว ัน ท ี่ 3 1  ม ีน าค ม  2 5 5 7

ห น ่ว ย  ะ บ าท
ห ม าย เห ต ุ 3 1  ม ีน าค ม  2 5 5 7  

(ย ังไม่ไค ้ตรวจสอบ  

แต ่ส อบ ห าน แล ้ว)

3 0  ก ัน ย าย น  2 5 5 6  

(ตรวจสอบแส์เว)

ห น ี้ส ิน แล ะส ่ว น ข อ งท ุน
หน้ีสินห ม ุบ1วียบ

เงินเบิกเกินบัญข 5.13 617,281.74 5,203,968.94
เงินก้ยีมระยะยาวท่ีถึงกำหบดขำระภายใบ 1 ปี 5.14 490,402,000.00 492,682,000.00
หน้ีสิบตามสัญญาเข่าการเงิบกำหนดขำระ 1 ปี 5.15 5,577,006.00 5,577,006.00
เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง 5.16 123,900,000.00 99,700,000.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ระยะสัน 5.17 4,674,832.00 4,674,832.00
ดอกเบ้ียค้างจ่าย 44,028,234.25 48,364,596.31
ค่าใซ้จ่ายค้างจ่าย 36,456,377.91 29,085,369.49
เจ้าหน้ี 13,238,631.00 24,322,534.00
รวมหน้ีสินหมุบเวียน 718,894,362.90 709,610,306.74

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยีมระยะยาว 5.14 3,401,451,000.00 3,665,402,000.00
หน้ีสินตามสัญญาเข่าการเงิน 5.15 2,654,640.00 2,654,640.00
หลักประกันของพนักงาน 30,627,000.00 30,527,000.00
หลักประกับของผู้อำนวยการ - 200,000.00
สำรองเผ๋ึอผลขาดทุบจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 500,000.00 500,000.00
ภาระผูกพับผลประโยขน์พนักงาบ - ระยะยาว 5.17 139,714,315.00 135,426,392.00
รายไค้รอการรับร ู้ 40,927.50 45,742.50
หน้ีสิบอ่ืบ 3,684,974.90 3,090,367.05
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน * 3,578,672,857.40 3,837,846,141.55

รวมหน ี้ส ิบ 4 ,2 9 7 ,5 6 7 ,2 2 0 .3 0 4 ,5 4 7 ,4 5 6 ,4 4 8 .2 9

ส่วบของทุบ
ทุบประเดิม 999,213.35 999,213.35
ทุบรับจากงบประมาณ 29,989,845.00 29,989,845.00
กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว
กองทุบประกับภัย 5.18 66,403,005.21 62,549,212.54

ยังไม่ได้จัดสรร 2,656,760,180.25 2,622,473,137.79
รวม ส ่วน ข องท ุน 2 ,7 5 4 ,1 5 2 ,2 4 3 .8 1 2 ,7 1 6 ,0 1 1 ,4 0 8 .6 8
รวม ห น ี้ส ิน แล ะส ่วน ข องท ุน 7 ,0 5 1 ,7 1 9 ,4 6 4 .1 1 7 ,2 6 3 ,4 6 7 ,8 5 6 .9 7

หมายเหตประกอบงบการเงินเปีบส่วน
5

นงของงบการเงิบน้ี 
โ โ 0 1 -

4*

(นายมาบะ เกล้ียงทอง) (บายดบุขิต อติสัพท์)

IV&0
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สำนักงาบธนาบุเคราะห์ กรมพัฌบาสังคมและสวัสดิการ 
งบกำไรขาดทุนเป็ดเสร็จ 

สำหรับงวดสามเดือบและหกเดือบสินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557

หน่วย ะ บาท
งวดสามเดือน งวดหกเดือน

(ยังไมใด้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ 1 ม.ค. 57 - 31 มิ.ค. 57 1 น.ค. 56 - 31 มิ.ค. 56 1 ต.ค. 56 - 31 มิ.ค. 57 1 ค.ค. 55 - 31 มิ.ค. 56

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ 5.19 94,362,623.72 218,503,455.39 223,106,863.77 448,487,623.86
รายได้อ่ืน 5.20 767,123.40 236,599.11 1,249,402.36 682,867.05

รวมรายได้ 95,129,747.12 218,740,054.50 224,356,266.13 449,170,490.91
ค่าใช้จ่าย

ด้นทุนขายและการให้บริการ 5.21 44,491,435.76 48,573,831.72 84,837,799.44 97,424,019.47
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5.22 - (86,764,816.35) 21,469,792.09 245,401.85 45,674,516.48
ด้นทุบทางการเงิน 5.23 36,921,128.92 33,777,817.44 76,932,229.71 70,271,219.55

รวมค่าใช้จ่าย (5,352,251.67) 103,821,441.25 162,015,431.00 213,369,755.50
กำไรสุทธิ 100,481,998.79 114,918,613.25 62,340,835.13 235,800,735.41
กำไรเป็ดเสร็จสำหรับงวด 100,481,998.79 114,918,613.25 62,340,835.13 235,800,735.41

ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน๋ึงของงบการเงินน ี้
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สำนักงาบธบาบุเคราะท์ กรมพัฒบาสังคมและสวัสดิการ 
งบแสดงการเปล ียบแปลงส่วบของท ุบ  

สำทรับงวดทกเดิอบสับสุดวับที 31 มีบาคม 25 57

(ยังไม่ไดตรวจสอบ
แต่สอบทาบแล้ว)

หบ่วย ะ บาท
กำไรสะสม

ทุบประเดิม ท ุบรับจาก 
งบประมาณ

จัดสรรแด้ว 
กองทุนประกับภัย

ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนซองทุบ

ยอดยกมา ณ 1 ตุลาดม 2555 999,213.35 29,989,845.00 56,204,504.05 2,475,478,334.63 2,562,671,897.03
เงิบรายได้แผ่บดิบบำส่งดลังสำหรับจ 2556 - - - (90 ,900 ,000 .๓ ) (90,900,000.00)
จัดสรรผ้ากองทุบประกับภัยตบเอง - - 6,344,708.49 (6,344,708.49) -
กำไรเบดเสรจสำหรับงวด - - - 235,800,735.41 235,800,735.41
ยอดดงเทลิอ ผ  31 มีบาดม 2 5 56 9 9 9 ,213 .3 5 2 9 ,9 8 9 ,8 4 5 .0 0 6 2 ,5 49 ,21 2 .54 2 ,6 1 4 ,0 3 4 ,3 6 1 .5 5 2 ,7 0 7 ,5 7 2 ,6 3 2 .4 4

ยอดยกมา ณ 1 ตุลาดม 2556 999,213.35 29,989,845.00 62,549,212.54 2,622,473,137.79 2,716,011,408.68
เงิบรายได้แผ่บดิบน่าส่งคลังสำหรับปี 2557 - - - (24,200,000.00) (24,200,000.00)
จัดสรรเงิบสมทบเจ้ากองทุบประกับภัยตบเอง - - 3,853,792.67 (3,853,792.67) -
กำไรเบดเสริจสำหรับงวด - - - 62,340,835.13 62,340,835.13
ยอดคงเทลิอ ณ 31 มีบาคม 2 5 57 999 ,213 .35 29 ,9 8 9 ,8 4 5 .0 0 66 ,403 ,005 .21 2 ,6 5 6 ,7 6 0 ,1 8 0 .2 5 2 ,75 4 ,152 ,2 43 .81

หมายเหตุประกอบงบการเงิบเป็บส่วบหบึ๋งของงบการเงิบบี้
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สำนักงานธนาบุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
งบกระแสเงินสด

(ยังไม่ไ#ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

สำหรับงวดหกเดีอบสิบสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557

หน่วย ะ บาท
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556

เะแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรเบ็ดเสร็จ 62,340,835.13 235,800,735.41
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 7,812,007.10 6,301,602.83
ค่าตัดจำหน่าย 2,289,458.88 2,195,397.87
ขาด,ทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 138,481.00 53,617.19
รายได้จากการบริจาค (4,815.00) -
ดอกเบ้ียรับ (244,558,230.63) (394,315,584.31)
ดอกเบ้ียจ่าย 76,932,229.71 70,271,219.55

ขาดทุบจากการดำเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงไนสินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงาน (95,050,033.81) (79,693,011.46)
สิบทรัพย์ดำเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ทรัพย์รับจำนำ 336,499,150.00 (150,555,285.00)
ทรัพย์หลุดจำนำ 651,369,300.00 (82,020,100.00)
เงินฝากเงินบำเหน็จพนักงาบ 254,791.48 -
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (276,296.44) 1,263,613.64
สินทรัพย์อ่ืน - (220,000.00)

หน้ีสินดำเนินงาบ เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
โบนัสกรรมการค้างจ่าย 390,000.00 390,000.00
โบนัสพนักงานค้างจ่าย 6,204,148.53 23,359,523.28
ค่าไข้จ่ายค้างจ่าย 776,859.89 (31,140.34)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4,287,923.00 (2,617,472.50)
เจ้าหน้ี (11,083,903.00) (7,476,081.68)
หน้ีสิบอ่ืบ 594,607.85 72,266.87
เงิบรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง - (75,400,000.00)

เงินสดรับดอกเบ้ีย 254,065,061.41 385,144,933.64
เงิบสดจ่ายดอกเบ้ีย (81,268,591.77) (74,019,171.92)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 1,066,763,017.14 (61,801,925.47)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วบหน่ีงของงบการเงิบน ี้
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สำนักงาบธบาบุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
งบกระแสเงินสด 

สำหรับงวดหกเดีอนสินสุดวับท่ี 31 มีนาคม 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทาบแล้ว)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุบ

เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

หน่วย ะ บาท 
31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556

144,020.00
(8,294,130.00)

(8,150,110.00)

464,225.00
(1,912,032.44)

(1,447,807.44)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญซี 
เงินสดจ่ายชำระคืบเงินเบิกเกินบัญชี 
เงิบสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 
เงิบสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วับต้นงวด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด 5.1

318,913,314.80 359,525,788.68
(323,500,002.00) (199,754,070.00)
(266,231,000.00) (207,951,000.00)

(270,817,687.20) (48,179,281.32)

787,795,219.94 (111,429,014.23)
320,046,016.79 232,703,981.44

1,107,841,236.73 121,274,967.21
0^

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน ี้
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สำน ักงานธนาบ ุเคราะห ์ กรมพ ัฒนาสังคมและสวัสส ิการ 
กำไรชาดห ุบเบดเสร ีจแยกดามหน ่วยงาบย ่อย  

สำหรับงวดสามเด ิอบและหกเด ีอบส ิบส ุดว ับท ี 31 ม ีนาคม 2 5 5 7

(อังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานเป้[ว)

บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กทม. 
เชิงสะพาบพุทธยอดฟ้า (อ่งพระนคร) กทม. 
บางยีเร ีอ ถนนอินทรพิทักห์ กทม.
เชิงสะพานเฉลิมโลก กทม.
ตลาดสีมุมเมือง จังหวัดปทุมธาน  ี
สามแยกไฟฉาย กทม.
ถนนลาดพร้าว กทม.
วัดทุ่งลานนา - รามคำแหง 2  กทม.
สะพานใหม่ดอนเมือง กทม.
เชิงสะพานดาวคนอง กทม.
ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี บางซอ กทม.
บ้านพักคนขราบางแค กทม.
ถนนสาธุประดิษฐ์ กทม.
วัดไทร บางทุนเทียน กทม.
สแิยกหลักสี กทม.
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรคาสตร์ กทม. 
สามแยกธนบุรี - ปากท ่อ กทม.
บริเวณคนย์ธุมชนห้วยขวาง กทม.
หน้าวัดครีบุญเรีอง กทม.
ซอยอุดมสุข กทม.
ตรงข้ามตลาดพงษ์เพชร กทม.
ถนนสุวินทวงค์ เขตมีนบุรี กทม.
โกล้วัดชลประทาบ ปากเกร ีด จังหวัดนนทบุร ี
บางบอน กทม.
หนองแขม กทม.
ใกล้เขตหลักสั๋ กทม.
ถนนสุขาภิบาล 1 สามแยก กม.8 กทม.
ถนนจันทอุดม อำเภอเม ือง จังหวัดระยอง 
ตรงข้าม ม. เกษมบัณฑิต กทม.
เขตลาดกระบัง กทม.
เขดลายไหม กทม.
เขตทุ่งครุ กทม.
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
อำ๓ อเมือง จั;หวัดนนทบุรี

งวดลามเด ิอบ
1 ม.ค. 57 - 31 มิ.ค. 57 1 น.ค. 56 - 31 มิ.ค. 56

2 ,543,901 .93 4,319,591 .89
1,409,844.39 1,588,106.74
1,331,771.35 1,180,803.09
3,661,476.31 4 ,899,422 .98
4,391,804 .23 4 ,446,269 .83
2 ,722,567 .21 3,294,652.01
1 ,492,517.03 1,766,420.80
1 ,125,817.60 1,690,320.00
4,151,523 .85 5,499,869 .25
3,148,193 .80 3,513,238 .36
1,261,690.06 1,480,948.65
6,263,243 .14 6,359,001 .53
5,265,580 .31 4,871,355 .85
2 ,017,914 .43 1,782,759.77
1,518,002.87 2,094,388.23
3 ,204,368 .57 3,537,941.07
3 ,399,879 .16 2,545,742.49
6,083,083 .60 7,015,433.85
6,353,799.01 6,255,423.97
2,542,870 .19 3,399,992.29

(1,518,159.91)
2,627,721 .48 2,765,806 .13
4,970,543 .56 5,722,862.31
3,305,247.13 3,331,599.71
1,363,112.70 1,103,584.98
2 ,885,518.17 5,156,114.85
4,111,176 .60 4,342,465 .80
6,829,166.85 6,784,433 .34
1,301,902.67 1,782,294.01
2,400,843.13 3,334,489.06
2,329,501.71 2,916,166.07
2,049,024.01 2,415,312 .43

876,519 .73 1,501,465.10
1,541,872.01 3,738,496.72

หน่วย ะ บาท
งวดหกเดีอน

1 ต.ค. 56 - 31 มิ.ค. 57 1 ค.ค. 55 - 31 มิ.ค. 56
1,589,811.48 8 ,897,875 .77

563 ,050 .94 2,974 ,036 .04
122,384.84 2,084 ,360 .92

2,156,581 .39 10 ,284,702.08
3,493,065 .17 9,024 ,212 .14
1,604,838.24 6,767 ,107 .03

482,217 .94 3 ,457,373 .12
50 ,431.47 3 ,764,508 .27

2,821,906 .16 11,371,015.33
1,826,188.07 6,950 ,751 .99

67 ,101.03 2,839,466 .67
4 ,820,241 .08 12,814,490.75
3,827,251 .52 10,139,175.66
1,035,987 .58 3,561,060 .29

424,248 .65 4,513 ,007 .43
1,974,018.25 7 ,349,191 .95
2 ,607,643 .79 5 ,029,655 .19
4 ,914,661 .28 14,923,675.03
5,083,452 .98 12 ,673,470.98
1,532,778.57 7 ,470,385 .65

- (2 ,966,132.02)
1,432,964.90 5,745 ,683 .90
3,580,735 .79 11,763,902.64
2 ,294,871 .27 6 ,896,900 .09

96 ,838.36 2 ,366,247 .19
1,719,602.99 10,377,979.98
2,899,552 .10 8 ,633 ,678 .84
6,299,882.17 13,730,181.20

187,362.43 3,454,716 .49
1,210,145.98 6,893 ,437 .94
1,229,160.95 5,947,538 .81

761,125.96 5 ,214,107 .53
(126,166.28) 3 ,014,787 .94
(243,101.92) 7,838,182 .59

100,481,998.79 114,918 ,613.25 62 ,340,835.13 235,800 ,735.41



สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สำหรับงวดหกเดือนสิบสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557

1. ข้อมูลท่ัวไป

สำนักงานธนานุเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาลังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2497 มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการ 
จัด ต้ัง ดัง บี้

1.1 เพ ื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ม ีรายได้น ้อยที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้า ต ้องการเงินไปบรรเทา 
ความเดือดร้อนโดยนำทรัพย์สินมาจำนำ เสียดอกเบ้ียในอัตราต่ํา

1.2 เพ ื่อ เป ็น การตร ึงระด ับ ราค าร ับ จำน ำโรงร ับ จำน ำเอกข น  ม ิให ้เร ียก เก ็บ อ ัต ราด อ ก เบ ี้ย  
และค่าใข้จ่ายต่าง  ๆ จากประขาซนผู้มาใข้บริการเกินอัตราท่ีกำหนดตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505

ปัจจุบันสำนักงาบธนานุเคราะห์มีสถานธนานุเคราะห์ในสังกัด จำนวน 34 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
29 แห่ง จังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง จังหวัดระยอง 1 แห่ง และจังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง 
โดยสถานธนานุเคราะห์ 21 (เดิม) ได ้ป ิดดำเน ินการ เน ืองจากโครงสร้างอาคารชำรุด และได้รับอนุญาต 
ให ้ย ้ายไปย ังสถานท ีต ั้งแห ่งใหม ่ ซ ึงอยู่เลขที 295 /9 -1 0  ถนนซ่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ครั้งท่ี 9 /2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555  
ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการแล้ว เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557

2. หลักเกณฑ์การเสนองบการเงินระหว่างกาล
2.1 งบการเงินระหว่างกาลนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสำหรับปิสิ้บสุดวันที่

30 กันยายน 2556 การใข้งบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรใข้ควบคู่กับงบการเงินประจำปีดังกล่าว
2.2 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จ ัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญซี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล โดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ 
เปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งเป็น,ใปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง การนำเสนองบการเงินซื่งมีผลบังคับใข้ตั้งแต่วับที่ 1 มกราคม 2554 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
แสดงเฉพาะท่ีสำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญช ี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีและตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เร่ือง กำหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวับท่ี 28 กันยายน 2554 /



3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลจัดทำขึ้นโดยใข้นโยบายการบัญชีและวิธ ีการคำนวณ เซ่นเดียวกับที่ใช้ใน 

งบการเงินสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556

4. แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีที่ม ีการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชี

สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาบทางการเงิน การตีความ 
มาตรฐานการบัญชี และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 และที่ม ีผลบังคับใช้สำหรับระยะเวลาบัญชีที่เร ิ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556  
ข่ีงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

ส่วนมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้สำหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 
มีรายละเอียด ดังบ้ี

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี

1 (ปรับปรุง 2555)
7 (ปรับปรุง 2555) 
12 (ปรับปรุง 2555)
17 (ปรับปรุง 2555)
18 (ปรับปรุง 2555)
19 (ปรับปรุง 2555) 
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)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 15 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27

เร่ือง การนำเลนองบการเงิน 
เร่ือง งบกระแสเงินสด 
เร่ือง ภา'&เงินได้ 
เร่ือง สัญญาเซ่า 
เร่ือง รายได้
เร่ือง ผลประโยขน์ของพนักงาน 
เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกยวช้องกัน 
เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
เร่ือง การจ่ายโดยใข้หุ้นเป็นเกณท์ 
เร่ือง การรวมธุรกิจ
เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดำเนินงาน 

ท่ียกเลิก 
เร่ือง ส่วนงานดำเนินงาน

เร่ือง สัญญาเข่าดำเนินงาน -  สิงจูงใจท่ีให้แก่ผู้เข่า
เร่ืองการประเมินเบ้ีอหาสัญญาเข่าท่ีทำข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย^
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การดีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 
การดีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 
การดีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 1

การดีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 
การดีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5

การดีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7

การดีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 
การดีความมาตรฐานการรายงาบทางการเงินฉบับท่ี 12 
การดีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 
การดีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 
การดีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 18

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
เร่ือง สิบทรัพย์!ม่มีตัวตบ -  ตับทุบเว็บไ,ขต์ 
เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึบจากการร้ีอถอบ 

การบูรณะ และหน้ีสิบท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับ 
เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเข่าหริอไม่ 
เร่ือง สิทธิใบส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ 
เงินเฟ้อรุนแรง 

เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใข่เงินสดให้เจ้าของ 
เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

5. ข้อมูลเพ่ิมเติม

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสดใบมือ 
เงินฝากธนาคาร

ประเภทกระแสรายวับ 
ประ๓ ทฝากออมทรัพย์ 

รวม

31 มีนาคม 2557
25.94

1.05 
1.080.85 
1.107.84

หน่วย ะ ล้านบาท 
30 กันยายน 2556

21.25

1.26
297.53
320.04

ณ วับท่ี 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2556 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จำนวน 1,107.84 ล้านบาท และ 320.04 ล้านบาท ตามลำดับ ไม่มีภาระผูกพัน

เงินฝากธนาคารประ๓ทออมทรัพย์ จำนวน 1,080.85 ล้านบาท และ 297.53 ล้านบาท เป็นเงินเพ่ีอ 
ใข้หมุบเวียนในกิจการเก่ียวกับการรับจำนำของแต่ละสถานธนาบฺเคราะห์ .( /ช ุ่^



5.2 ทรัพย์รับจ ำน ำ

เป็นส่ิงของท่ีรับจำนำเป็นประกันหน้ีเงินกู้ตามพระราชบัญญ้ตโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม ขี่งสำนักงานธนานุเคราะห์รับจำนำไว้ในอัตราที่เหมาะสมกับลภาวการณ์ของตลาดแต่ไม่เกินมูลค่าจริงของ 
ทรัพย์รับจำนำ ทรัพย์รับจำนำดังกล่าวหากเกิดการเสียหาย สำนักงานธนานุเคราะห์อาจต้องรับผิดขอบขดใข้ในราคาท่ี 
สูงกว่าราคารับจำน ำ

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และวันท่ี 30 กันยายน 2556 ทรัพย์รับจำนำ จำนวน 5,098.02 ล้านบาท 
และ 5,434.52 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท 
31 มีนาคม 2557 30 กันยายน 2556

จำนวนต๋ัว จำนวนเงิน จำนวนตั๋ว จำบวบเงิน
รับจ ำน ำ รับจ ำน ำ

ยอดต้นงวด 341,580 5,434.52 350,300 6,153.88
บวก ทรัพย์รับจำน ำ 579.571 8.988,92 1.224.083 20.490.05

921,151 14,423.44 1,574,383 26,643.93
หัก ไถ่ถอน (552,653) (8,619.29) (1,138,002) (19,382.03)

ทรัพย์หลุดจำน ำ (41,867) (706.13) (94,797) (1,827.16)
ทรัพย์อายัด . (4) (0.22)

ทรัพย์รับจำนำคง่เหลือ 1 5.098.02 341.580 5.434.52

5.3 ทรัพย์หลุดจำนำ ประกอบด้วย
หน่วย ะ ล้านบาท

31 มีนาคม 2557 30 กันยายน 2556
จำนวนต๋ัวรับ จำนวนเงิน จำนวนต๋ัว จำนวนเงิน

จำนำ รับจ ำน ำ

ยอดต้นงวด 51,936 1,116.12 3,186 45.64
บวก ทรัพย์หลุดจำนำระหว่างงวด 41.867 706.13 94,721. 1.827.15

93,803 1,822.25 97,983 1,872.79
หัก จำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำระหว่างงวด (67,755) (1,403.16) (46,047) (756.67)

ทรัพย์บริจาค (1) (0.04) .
ทรัพย์หลุดจำนำคงเหลือ 26.047 419.05 51.936 1,116.12
หัก ประมาณการสำรองเปล่ียนแปลงราคาทลงคำ (45.70)
ทรัพย์หลุดจำนำ -  สุทธิ 419.05 1.070.42

V



ต้ังแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นมา ราคาทองคำในตลาดเปลี่ยนแปลงปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก 

ทำให้ราคาทองคำรับจำนำที่สำนักงานธนานุเคราะห์รับจำนำไว้มีราคาสูงเกินกว่าราคาทองคำในตลาด ซ่ืงส่งผลให้ 
ผู้นำทรัพย์มาจำนำไม่ไถ่ถอนทรัพย์จำนำเม่ือครบกำหนด ปล่อยให้เป็นทรัพย์หลุดจำนำ ทำให้ทรัพย์หลุดจำนำมีจำนวน 

เพิ่มสูงขึ้นทั้งจำนวนและราคา สำนักงานธนานุเคราะห์จึงได้ประมาณการสำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำจาก 
ทรัพย์หลุดจำนำท่ีราคาทองคำรับจำนำสูงเกินกว่าราคาทองคำประเมินเพ่ือจำหน่าย จนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
รวมเป็นเงินจำนวน 112.00ล้านบาทโดยการประมาณการสำรองเปลี่ยนแปลงราคาทองคำถือตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับ 

อนุมัติตามมติคณะกรรมการอำนวยการสำนักงาบธนานุเคราะห์ เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 และบันทึกรับรู้เป็น 
ค่าใข้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาด'ทุนเบ็ดเสร็จและเป็นรายการหักจากทรัพย์หลุดจำนำในงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ทรัพย์หลุดจำนำมียอดคงเหลือ จำนวน 26,047 ราย ราคาทุนรับจำนำ 
จำนวน 419.05 ล้านบาท โดยลดลงท้ังจำนวนและราคา ข่ีงเป็นผลมาจากการนำทรัพย์หลุดจำนำออกจำหน่ายโดยวิธีประมูล 
และวิธีอ่ืนตามมติคณะกรรมการอำนวยการสำนักงาบธนานุเคราะห์กำหนด ตามระเบียบสำนักงานธนานุเคราะห์ ว่าด้วย 
การรับจำนำ การเกิบรักษาทรัพย์จำนำ การไถ่ และการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556ประกอบกับ 
สำนักงานธนานุเคราะห์เห็นว่าผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าจำนวนประมาณการ 
สำรองการเปล่ียนแปลงราคาทองคำท่ีได้ประมาณไว้ สำนักงานธนานุเคราะห์จึงทำการปรับปรุงลดบัญขีประมาณการ 
สำรองการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำออกทั้งจำบวน 112.00 ล้านบาท ตามรายงานผลการดำเนินงานในรายงาน 
การประขุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ คร้ังท่ี 11 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557

5.4 สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่  ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท
31 มีนาคม 2557 30 กันยายน 2556

ทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการ 1.74 1.74
วัสดุสำนักงาน 0.76 0.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนๆ 1 11 1.10

รวม 3.67 3.40

5.4.1 ทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการ จำนวน 1.74 ล้านบาท เป็นทรัพย์หลุดจำนำที่ขายทอดตลาด 
ไมใต้ติดต่อกัน 2 งวด ซ่ึงผู้รับจำนำต้องรับผิดขอบขดใข้เท่าราคาท่ีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์หลุดจำนำกำหนด 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมินขั้นต้น ประกอบด้วย ทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการที่สถานธนานุเคราะห์ 6 
จำนวน 11 รายการ ราคารับจำนำ 0.29 ล้านบาท และสถานธนานุเคราะห์ 7 จำนวน 42 รายการ ราคารับจ ำน ำ

1.45 ล้านบาท รายละเอียดดังน้ี . /



- 15-

- สถานธนานุเคราะห์ 6 มีทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการ จำนวน 11 รายการ ราคารับจ ำน ำ

0.29 ล้านบาท มีราคาประเมินขั้นต้น 0.34 ล้านบาท เป็นทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 
งวดปี 2553 แต่เนื่องจากผู้รับจำนำทรัพย์ดังกล่าวใต้ถูกใล่ออกแล้วดามคำสั่งที่ 141/2550 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 
สำนักงาบธนานุเคราะห์ จึงได้ทำหนังสือท่ี พม 5201/1165 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2553 แจ้งผู้รับผิดขอบให้มาซดใช้ 
(ตามข่วงระยะเวลาของทรัพย์หลุด) ป้จจุบันยังไมได้รับการขดใช้

1.45 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการตามกระบวนการของระเบียบแล้ว จำบวบ 32 รายการ 
มีผู้รับผิดขอบ จำนวน 2 คน สำน ักงานธนานุเคราะห ์ได ้ดำเน ินการทางวิน ัย โดยม ีคำส ั่งลงโทษไล ่ออก  
และแจ้งความต่อพนักงาบสอบสวบสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2551 สำนักงานธนานุเคราะห ์
ติดตามความคืบหน้าของคดีตามหนังสีอที่ พม 5201/1870 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2554 แต่ยังไม่ไต้รับการแจ้งผล 
ส่วนความรับผิดทางละเมิด กระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาเม่ือวับท่ี 20 กรกฎาคม 2554 ให้ผู้รับผิดขอบคบแรก 
รับผิดขดใช้ค่าเลียหาย จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 0.18 ล้านบาท ผู้รับผิดซอบคนท่ี 2 รับผิดซดใช้ค่าเสียหาย 
จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 0.66 ล้านบฺาท สำนักงานธนานุเคราะห์จึงได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ต้องรับผิดขอบซดใช้ 
ค่าเสียหายตามหนังสือที่ พม 5201/1440 และหนังสีอท่ี พม 5201/1441 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2554 ตามลำดับ 
ซ่ึงยังไมไต้รับการติดต่อขอขดใช้

จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 0.66 ล้านบาท บ้ัน สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ทำการตรวจสอบรายการทรัพย์ 
ใบความรับผิดขอบอีกครั้งพบว่า มีรายการจำบวบทรัพย์ที่ต้องรับผิดขอบขดใช้เพิ่มเติมอีก 4 รายการและมิการระบุ 
ราคาประเมินทรัพย์ผิด 1 ราย สำนักงานธนานุเคราะห์จึงดำเนินการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดเพิ่มเติม 
ซ่ึงกระทรวงการคลังไต้พิจารณาแล้วจึงมิหนังสือท่ี กค 0410.6/12141 ลงวับท่ี 2 เมษายน 2556 ให้ผู้รับผิดขอบคนท่ี 2 
รับผิดขอบขดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนท้ังส้ินจำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 0.81 ล้านบาท นอกจากที่แก้ไข ให้เป็นไป 
ตามหนังสือท่ี กค 0410.6/20824 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2554

ผ ู้รับผิดซอบคบท่ี 2 ซ่ึงมีจำนวนคนละ 0.20 ล้านบาท มาชดใช้ค่าเสียหาย ตามหนังสือท่ี พม 5201.72/1302 ลงวันท ี่

11 กันยายน 2557

- สถานธนานุเคราะห์ 7 มีทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการ จำนวน 42 รายการ ราคารับจ ำน ำ

กรณีทรัพย์หลุดจำนำรอดำเนินการชองผู้รับผิดขอบคนท่ี 2 ซึ่งต้องรับผิดชอบขดใช้ค่าเสียหาย

ปีจจุบัน สำนักงานธนานุเคราะห์ได้นำเงินประกันประจำตำแหน่งของผู้รับผิดชอบคนแรกและ

5.4.2 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนๆ ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท 
31 มีนาคม 2557 30 กันยายน 2556

เงินยืมทดรอง 
เงินรอเรียกคืน 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
เงินประกัน 0.01

0.10

0.99
0.07

0.01

0.99
0.10

รวม 1 4 2



เงินรอเรียกคืน จำนวน 0.99 ล้านบาท ได้แก่

(1) เงินรอเรียกคืนของสถานธนานุเคราะห์ 2 จำนวน 0.97 ล้านบาท เป็นเงินรอเรียกคืนซ่ึงเกิด
จากทรัพย์รับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ 2 ได้สูญหายไปจากห้องม่ันคง จำนวน 14 รายการ ราคารับจำนำ จำนวน 

0.63 ล้านบาท ซึ่งทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดขอบของพนักงานเก็บรัก'ษาของและผู้ข่วยพนักงานเก็บรักษาของ 

ของสำนักงาบธบานุเคราะห์ ต่อมาผู้จำนำได้มาทำการไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำไปท้ังหมด โดยสำนักงานธบานุเคราะห์ได้ 
ขดไข้ความเสียหายให้แก่ผู้จำนำไปในราคารับจำนำ จำนวน 0.63 ล้านบาท และรวมส่วนต่างราคาตลาด ณ วับไถ่ถอน 

จำนวน 0 .34 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 0 .97 ล ้านบาท ซึ่งได ้บ ันทึกบัญชีไว้เป ็นเงินรอเรียกคืนทั้งจำนวน  

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีอาญาและดำเนินการทางวินัยกับผู้รับผิดขอบโดยมีคำสั่ง 

ลงโทษไล่ออก ส่วนความรับผิดทางละเมิด กระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด เม่ือวันท่ี 

23 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้บุคคลทั้งสองขดใข้ค่าสินไหมทดแทนคืนให้แก่สำนักงานธนานุเคราะห์คนละก่ืงหนี่งของ 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เป็นเงิน 0.49 ล้านบาท แต่บุคคลท้ังสองได้ย่ืนอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และวันท่ี 30 มีนาคม 2554 ตามลำดับ ปีจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของบุคคลท้ังสอง

(2) เงินรอเรียกคืนอ่ืน *1 จำนวน 0.02 ล้านบาท

5.5 เงินฝากเงินบำเหน็จพนักงาน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และวันท่ี 30 กันยายน 2556 เงินฝากเงินบำเหน็จพนักงาน จำนวน 30.04 ล้านบาท 

และ 30.30 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นเงินบำเหน็จพนักงานท่ีนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขบ) สาขา สะพานขาว 

บัญข ีเลขท ี่ 0 2 1 -0 -1 5 8 1 7 -4  ป ระเภ ท ออม ท ร ัพ ย ์ โด ย เป ็น ภ าระผ ูก พ ัน ท ี่ส ำน ัก งาน ธ น าน ุเค ราะห ์ 
ต้องจ่ายให้แก่พนักงาบ และในงวดนี้ ได้เปิดบัญขีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) สาขา สะพานขาว 

เลขท่ี 021-6-05644-6 ประเภทกระแสรายวับ เพ่ือโอบเบิกจ่ายเข็คเงินบำเหน็จพนักงาน ซ่ึง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 

ไม่มียอดคงเหลือ

5.6 ลูกหนี้ขดใช้ความรับผิดทางละเมิด
หน่วย ะ ล้านบาท

31 มีนาคม 2557 30 กันยายน 2556

ลูกหบ้ีขดใข้ความรับผิดทางละเมิด

ชั& ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ขดใช้ความรับผิดทางละเมิด - สุทธิ

(31.70)

41.48

9.78

(31.70)

41.48



ลูกหนี้ซดใข้ความรับผิดทางละเมิด จำบวน 41.48  ล้านบาท เกิดจากลถานธนานุเคราะห์ 27 
มีทรัพย์หลุดจำนำที่จำหน่ายไม่ได้ตั้งแต่งวดบัญขีปี 2550 ซึ่งเป็นทรัพย์รับจำนำเกินมูลค่ารวม 1,105 รายการ 
ราคารับจำนำ 41.48 ล้านบาท ทำให้สำนักงานธนานุเคราะห์เสียหาย ทรัพย์รับจำนำเกินมูลค่าจำนวนดังกล่าวมีราคา 
รับจำนำสูงเกินมูลค่ากว่าสภาพของทรัพย์รับจำนำ ทำให้!ม่มีผู้ประมูลราคาในการขายทอดตลาด ซึ่งตามระเบียบ 
สำนักงานธนานุเคราะห์ว่าด้วยการรับจำนำ การเก็บรัก,ษาทรัพย์รับจำนำ การไถ่ และการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 
พ.ค. 2546 จะต้องดำเนินการขายทอดตลาด ถ้าทรัพย์หลุดจำนำขายทอดตลาดไม่ได้ติดต่อกัน 2 งวด ผู้รับจำนำต้อง 
รับผิดขอบขดใข้เท่าราคาที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์หลุดจำนำกำหนดแต่จะต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมีบ 
ข้ันต้น สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และแจ้งความดำเนินคดีกับ 
ผู้เก่ียวข้องแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการทางวินัยกับผู้รับผิดขอบ โดยมีคำสั่งลงโทษไล่ออก 'ปิจจุบันสำนักงาน ป.ป.ข. 
ขี่งเป็บผู้รับผิดขอบดำเนินคดีอยู่ระหว่างไต่สวบข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ สำหรับทรัพย์รับจำนำเกินมูลค่าดังกล่าว 
ยังไม่สามารถนำออกขายได้ เน่ืองจากต้องเก็บไว้เป็นพยานวัตถุในการดำเนินคดีอาญา

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสร็จแล้วบางส่วน 
จำนวน 789 รายการ มูลค่ารับจำนำ 30.50 ล้านบาท และได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาผลการสอบ 
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ขี่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วให้ผู้รับผิดชอบซดใข้ค่าเสียหายตามราคาที่ 
ร ับ จำน ำห ักด ้วยราค าท ี่ส ำน ักงาน ธน าน ุเคราะห ์กำห น ดห ล ัก เกณ ฑ ์การป ระเม ิน ราค าและร ับ จำน ำ  
สำนักงาบธนานุเคราะห์!ด้ประเมินราคาทรัพย์รับจำนำดังกล่าว เป็นเงิน 6.57 ล้านบาท ผลต่างท่ีผู้รับผิดขอบต้องขดใข้ 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23.93 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์แจ้งให้ผู้รับผิดขอบซดใข้ค่าเสียหายไปแล้ว 
จำนวน 2 คร้ัง ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2551 และวับท่ี 10 ตุลาคม 2551 ปีจจุบันงานนิติการยังคงติดตามสิบทรัพย์ 
เพ่ือบังคับซำระหน้ี

สำนักงาบธนานุเคราะห์คาดว่าลูกหนี้ซดใข้ความรับผิดทางละเมิด จำบวบ 23.93 ล้าบบาท 
จะเก็บเงิบไมใต้จึงได้ประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว สำหรับทรัพย์หลุดจำนำท่ียังจำหน่ายไม่ได ้
ส่วนท่ีเหลีออีกจำนวน 316 รายการ มูลค่ารับจำนำ 10.98 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวบความรับผิด 
ทางละเมิดซ่ึงยังไม่แล้วเสร็จ สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ประเมินราคาทรัพย์รับจำนำดังกล่าว เป็นเงิน 3.21 ล้านบาท 
ผลต่างท่ีผู้รับผิดซอบต้องซดใข้ เป็บจำนวนเงินท้ังส้ิน 7.77 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์คาดว่าจะเก็บเงิบไม่ได้ 
จึงได้ประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน รวมเป็นค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท้ังส้ิน จำนวน 31.70 ล้านบาท

5.7 ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญขี
หน่วย ะ ล้านบาท 

31 มีนาคม 2557 30 กันยายน 2556
สธ. 4 สธ. 23 รวม รวม

ลูกหน้ีทรัพย์รับจำนำขาดบัญขี 2.48 1.07 3.55 3.55
ชัฏ. ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2.28) (0.85) (3.13) (3.13)
ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญขี - สุทธิ 0.20 0.22 0.42 0*42 V



5.7.1 ลูกหน้ีทรัพย์รับจำนำขาดบัญขี สธ. 4 จำบวบ 2.48 ล้านบาท เกิดจากการทุจริตทรัพย์รับจำนำ 
ของสถานธบานุเคราะห์ 4 ในงวดบัญขีจ 2 5 3 9 โดยมีทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี รวม 305 รายการ คิดเป็นมูลค่า 
2.48 ล้านบาท ขี่งสำนักงานธบานุเคราะห์ได้ดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีทั้งทางคดีอาญาและคดีแพ่งกับ 
เจ้าหน้าที่ ผลทางคดีอาญา ศาลขั้นตับพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่ 1 และ 2 เป็นเวลารายละ 20 ปี จำเลยที่ 2 
ยื่นอุทธรณ์และฎีกา เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2544 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยให้จำคุก 
จำเลยที่ 2 เป็นเวลา 20 จแต่จำเลยที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมระหว่างจำคุก ดังน้ัน คดีแพ่ง พนักงานอัยการและทนายจำเลย 
ได้นัดสืบพยานและติดตามทายาทหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกของจำเลยที่ 2 มาเป็นคู่ความแทน สำหรับคดีแพ่ง 
ศาลข้ันตันมีคำพิพากษาเม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2547 ให้บุคคลท้ังสองร่วมกันขดใช้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสิบทรัพย์

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้บันทึกลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญขี จำนวน 2.48 ล้านบาท 
ไว้ท้ังจำนวน โดยเป็นลูกหนี้ที่คาดว่าจะได้รับเงินขดไข้ จำนวน 0.27 ล้านบาท และลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้
2.21 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์ทยอยรับรู้เป็นค่าใข้จ่ายโดยการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญภายในระยะเวลา 5 ปี 
ต้ังแต่งวดบัญขีปี 2540 โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และในงวดบัญชีปี 2544 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของ 
ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0.07 ล้านบาท รวมค่าเผ่ือหน้ีสงสัย 
จะสูญท้ังส้ิน จำนวน 2.28 ล้านบาท คงเหลือลูกหน้ีทรัพย์รับจำนำขาดบัญชีสุทธิ จำนวน 0.20 ล้านบาท

5.7.2  ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี สธ. 23 จำนวน 1.07 ล้านบาท เก ิดจากการทุจริต 
ทรัพย์รับจำนำของสถานธบานุเคราะห์ 23 ในงวดบัญชีจ 2552 พนักงาบเก็บรักษาของได้นำทรัพย์รับจำนำออกจาก 
ห้องมํ่นคงซ๋ิงเป็นของผู้มาใช้บริการและนำทรัพย์รับจำนำน้ันมาเวียนจำนำ โดยนำทรัพย์รับจำนำนั้นออกไปให้ผู้อื่น 
นำมาจำนำให้ แล้วนำเงินไปใช้ประโยขน์ส่วนตัว โดยมีทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี จำนวน 25 รายการ คิดเป็นมูลค่า
1.19 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการทางวินัยมีคำสั่งไล่ออกตามคำสั่งที่ 118/2554 ลงวันที ่
13 กันยายน 2554 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 ส่วนคดีอาญาได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถาน ี
ตำรวจภ ูธรปากเกร ็ดเม ื่อว ันท ี่ 17 ม ีนาคม 255 2  ข ื่งป ัจจ ุบ ันสถาน ีตำรวจภ ูธรปากเกร ็ดได ้ม ีหน ังส ือ  
ตข 0016.45/3781 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 แจ้งว่าได้ส่งเร่ืองให้สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีดำเนินการฟ้อง 
ต่อมาอัยการจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในอำนาจการพิจารณาไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการ 
ปัองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ (ป.ป.ข.) จ ึงได ้ส ่งเร ืองให ้ ป.ป.ข. ดำเน ินการตามหนังส ีอท ี่ 
ตข 0016.45/3616 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2555

กรณีความรับผิดทางแพ่งผู้รับผิดขอบได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552  
และได้ขดใช้ค่าเสียหายแล้ว รวมท้ังส้ิน 0.12 ล้านบาท คงเหลือเป็นลูกหน้ีทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี จำนวน 1.07 ล้านบาท 
เม่ือหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีทรัพย์รับจำนำขาดบัญชีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ จำนวน 0.85 ล้านบาทแล้ว 
คงเหลือลูกหน้ีทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี -  สุทธิ จำนวน 0.22 ล้าน'บาท ^6 ^เ3]^



5.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
หน่วย ะ สัาบบาท

รายการ ราคาทุน 

1 ต.ค. 56

เพ่ํม ลค ราคาทุน 

31 มี.ค.57

ค่าฟอม 

ราคาสะสม 

1 ต.ค. 56

เพม ลค

ค่า เส์ อม 

ราคาสะสม 

31 มี.ค.57

ราคาตาม 

บัญชี - สุทธิ 

31 มี.ค.57

ราคาตาม 

บัญชี - สุทธ ิ

30 ก.ย. 56

ทีดิน 55.98 0.06 - 56.04 - - - - 56.04 55.98

อาคาร 218.31 8.20 - 226.51 72.67 3.23 - 75.90 150.61 145.64

เคริองใข้สำนักงาน 68.52 0.04 (0.01) 68.55 41.83 3.00 (0.01) 44.82 23.73 26.69

อุปกรณ์ตามสัญญาเข่าการเงิน 15.85 - - 15.85 1.13 1.58 - 2.71 13.14 14.72

ยานทาVเบะ 1.13 - (1.13) - 0.84 - (0.84) - - 0.29

รวม 359.79 8.30 (1.14) 366.95 116.47 7.81 (0.85) 123.43 243.52 243.32

ค ่าเส ์อมราคาประจ ่างวด 7 .8 1  13 .00

ในงวดไตรมาสน้ี สำนักงานธน'านุเคราะห์1ด้ตกลง1ซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารพาณิชย์ จำนวน 2 คูหา อาคาร 
เลขที่ 625/48 - 49 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โฉนดที่ดิน เลขที่ 11094 และ 11045 
มีเบ้ีอท่ีดิน'รวม'โดย'ประมาณ 42.3 ตารางวา เป็นเงินรวมท้ังส้ิน 8.26 ล้านบาท ประกอบด้วย ท่ีดิน จำนวน 0.06 ล้านบาท 
และอาคาร จำนวน 8.20 ล้านบาท อาคารพาณิขย์พร้อมที่ดินดังกล่าว สำนักงานธนานุเคราะห์จะใข้เป็นที่ทำการ 
สถานธบานุเคราะห์ 35

ที่ดิน จำนวน 56.04 ล้านบาท สำนักงานธนานุเคราะห์เป็นผู้จ ัดซื้อแต่กรรมสิทธิ๋ในการถือ 
ครองที่ดินถีอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยให้โอนกรรมสิทธี้ในการถือครองที่ดิน 
เป็นของกระทรวงการคลังและขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ในกรณีที่มีการจำหน่ายที่ดินรายได  ้
จากการจำหน่ายที่ดิน สำนักงานธนานุเคราะห์ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเป็นหลักการให้นำมาลงทุน 
ขยายกิจการแห่งใหม่

สำหรับอาคารสถานธบานุเคราะห์ 21 (เดิม) ชึ่งได้ปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2555 
โดยมีสาเหตุจากโครงสร้างอาคารชำรุดและเสียหาย สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ย้ายสถานที่ตั้ง ไปสถานที่แห่งใหม่ 
ช่ีงอยู่อาคารเลขท่ี 295/9-10 ถนนข่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะกรรมการ 
ควบคุมโรงรับจำนำ ครั้งท่ี 9 /2555  เมื่อวับที่ 27 กันยายน 2555 ปิจจุบันได้เปิดดำเนินการแล้ว เมื่อวันที ่
20 พฤศจิกายน 2557 อาคารสถานธนานุเคราะห์ 21 (เดิม) จึงไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคา - อาคาร ปีจจุบัน 
สำนักงานธบานุเคราะห์อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการเก่ียวกับอาคารดังกล่าว^ /



5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท

รายการ ราคาท ุบ  

1 ต.ค. 56

เฬํ่ม ล* ราคาท ุบ  

31 มิ.ค.57

ค ่า ต ัค จ ำ ฟ า ย  

ละลม

1 ต.ค. 56

เพม ลด
ค ่าต ัดจำหน ่าย  

สะลม 

31 ม ี.ค.57

ราคาตาม  

บ ัญ ช ี - สุทธ ิ

31 ม ี.ค.57

ราคาตาม  

บ ัญ ช ี - สุทธิ 

3 0  ก.ย. 56

ส ิท ธ ิสัญญาฟา 0.40 - - 0.40 0.22 0.02 - 0.24 0.16 0.18

ระบบลารสVIIทศ 21 .79 1.47 - 23.26 10.38 2.27 - 12.65 10.61 11.41

งาบระหว่างหัตเบาๆ 1.47 - (1.47) - - - - - - 1.47

รวม 2 3 .6 6 1.47 (1 .47 ) 2 3 .6 6 10 .60 2 .29 - 12.89 10 .77 13 .06

ค ่าตัดจำหน ่ายประจำงวด 2 .2 9  4 .39

5.10 หลักทรัพย์คํ้าประกันตัวพนักงาน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และวันท่ี 30 กั่นยายน 2556 หลักทรัพย์คํ้าประกันตัวพนักงาน จำนวน 

30.63 ล้านบาท และ 30.53 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นหลักทรัพย์ที่พนักงานและลูกจ้างนำมาเป็นหลักประกันในการ 

ทำงาน ประกอบด้วย

5.10.1 โฉนดที่ดิน จำนวน 13.58 ล้านบาท และ 14.05 ล้านบาท ตามลำดับ และ บ.ส.3 

จำนวน 0.10 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งได้ทำการจดจำนองไว้กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ตามวงเงินท่ีพนักงานต้องนำมาเป็นหลักประกัน แต่ไม่๓นราคาประเมินของกรมท่ีดิน
5.10.2 เงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจำ 12 เดือน จำนวน 16.90 ล้านบาท และ 16.33 ล้านบาท 

ตามลำดับ ซึ่งฝากไว้ในนามของสำนักงาบธบานุเคราะห์โดยแยกบัญขีเงินฝากเป็นรายบุคคล ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น 

เป็นของพนักงานและลูกจ้าง โดยพนักงานและลูกจ้างสามารถขอถอนดอกเบ้ียได้ปีละคร้ัง

5.10.3 พันธบัตร จำนวน 0.05 ล้านบาท และ 0.05 ล้านบาท ตามลำดับ ซ่ึงรับไว้ตามมูลค่าท่ีตรา 

ไว้ของหลักทรัพย์น้ัน ๆ

5.11 หลักทรัพย์คํ้าประกันตัวผู้อำนวยการ

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ไม่มียอดคงเหลีอ เน่ืองจากสำนักงานธนานุเคราะห์ได้คืนหลักประกันการ
ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
(นายนิธิศ มบุญพร) เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 เน่ืองจากครบวาระตามสัญญาจ้าง V

ช ^
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5.12 สินทรัพย์อ่ืน ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท 

31 มีนาคม 2557 30 กันยายน 2556
ทรัพย์'Iเกอบรม 

ทรัพย์อายัด 

สินทรัพย์อ่ืน ๆ
สินทรัพย์อ่ืน - สุทธิ

0.26

0.54

0.03

0 . 8 3

0.26

0.54

0.03

0 . 8 3

ทรัพย์อายัด จำนวน 0.54 ล้านบาท เป็นทรัพย์ท่ีกลุ่มมิจฉาซีพนำทองรูปพรรณสอดไล้มาจำนำไว้กับ 

สถานธนานุเคราะห์ต่าง  ๆ รวม 23 รายการ ซี่งสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการแจ้งความกับสถานีตำรวจแล้ว 

รายละเอียดดังน ี้

(1) ทรัพย์อายัดที่รับจำนำมาตั้งแต่จ 2543 คงเหลือจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 0.01 ล้านบาท 

ซ่ีงศาลมีคำส่ังริบทรัพย์ของกลางและให้ผู้จำนำวางเงินขดใข้ {เจจุบันผู้จำนำยังไม่ได้วางเงินซดใช้จึงต้องติดดามบังคับ 

ตามคำพิพากษาของศาลต่อไป

(2) ทรัพย์อายัดรับจำนำตั้งแต่จ 2538 -  2551 จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 0.28 ล้านบาท 

ประกอบด้วยจำนวน 10 รายการเป็นเงิน0.16ล้านบาทอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือติดตามผลความคืบหน้า และ 

จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 0.12 ล้านบาท ได้ดำเนินคดีอาญาแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามจับตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี 

ฟ้จจุบันสำนักงานธนานุเคราะห์!ด้ถอนคำร้องทุกข์ผู้ต้องหา 1 ราย เนื่องจากยอมซดใข้ค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงินรวม 

0.03 ล้านบาท (ราคารับจำนำ 0.02 ล้านบาท และดอกเบี้ย 0.01 ล้านบาท)
(3) ทรัพย์อายัด สถานธนาน ุเคราะห ์ 25 จำนวน 2 รายการ เป ็นเง ิน 0 .0 3  ล ้านบาท  

สำนักงานธบานุเคราะห์ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีท่ีสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม 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 และไต้รับอนุญาต
ให้นำทรัพย์ไปประกอบการดำเนินคดี ปิจจุบันสำนักงาบธนานุเคราะห์ได้ถอนคำร้องทุกข์ผู้ต้องหา 1 ราย เน่ืองจาก

ยอมซดใข้ค่าเสียหาย เป็บจำนวนเงินรวม 0.05 ล้านบาท (ราคารับจำนำ 0.04 ล้านบาท และดอกเบ้ีย 0.01 ล้านบาท)6 ?



5.13 เงินเบิกเกินบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชี ณ วับท่ี 31 มีนาคม 2557 จำนวน 0.62 ล้านบาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชีตาม 

สัญญาลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2555 จากธนาคารออมสิน วงเงิน 500.00 ล้านบาท ชี่งเป็นการต่ออายุสัญญากู้เบิกเกินบัญช ี

ออกไปอีก 2 จ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 และเม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรี 

มีมติให้ต่ออายุสัญญากู้เบิกเกินบัญชีออกไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน
5.14 เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 25 5 7  เง ิน ก ู้ย ีม ระยะยาวคงเห ล ือ  จำนวน 3,401 .45  ล ้านบาท  

และเง ินก ู้ย ืมระยะยาวท ี่ถ ึงกำหนดขำระภายใน 1 ปี จำนวน 490.40 ล้านบาท ประกอบด ้วยเง ินก ู้จาก  

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

และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาขน) 2 สัญญา ดังน ี้

หน่วย ะ ล้านบาท

ลำ
คับ

ที

สัญญา 
ล งวันที วงเงิน5

เงิบกูยิม 
ระยะยาว 

ยกมา 
1 ต.ค. 56

เพ่ํม 
(ลด)

เงินภู้ยี11 
ระยะยาว 

ทั๊งสิบ 
31 มี.ค. 57

เงินกัขิมระยะ 
ยาวทีฅ็ง 

กำVIนคขำระ
ภายไน 1 จ

เงินกัขิม 
ระยะยาว 
คงเหลิอ 

31 มี.ค. 57

การขำระคิน 
เงินสัน

อัดราดอกเบี้ย
วับสินสุด 
ส ัญ ญ า/ 

การคาประกัน

1 14 มิ.ย. 2547 

ธ. ไทยา'!าณิชย่
400.00 50.00 (25.00) 25.00 25.00 16 งวด ๆ ละ 

25 ล้าน'บาท 

กำหนดขำระ 

ทุกงวด 6 เดิอบ 

(วับที 14 ธ.ค. 
และ 14 มิ.ย.) 
ปลอดเงิบสับ 2 จ 

โดยเรั๋มขำระ 

งวดแรก 

14 ธ.ค. 2549

เงิบฝากประจำ 

บุคคลธรรมดา 

6 เด็อบ เชลึ๋ย 5 
ธนาคารหาณิซย์ 
ขนาดใหญ่ บวก 

0.70 96 ค่อจ 

กำหนดขำระ 

ทุกงวด 6 เดิอบ 

(วับที 14 ธ.ค. 
และ 14 มิ.ย.) 
โดยเริมขำระ 

งวดแรก 
14 ธ.ค. 2547

13 มิ.ย. 2557/ 
(โม่มิผู้คํ้าประกับ 

และ 

โม่มิหสักทรัพย์ 

คํ้าประกับ)
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หน่วย ะ ล้านบาท

ลำ
คับ

ที

สัญญา 
ลงว้นที

วงเงินกู้

เงินกู้ยีม 
ระยะยาว 

ยกมา 
1 ต.ค. 56

เฟ้ม 
(ลค)

เงินกู้ยีน 
ระยะยาว 

ท๎งสิบ
31 มิ.ค. 57

เงินกู้ยิมระย: 
ยาวทีถึง 

กำทนคขำระ 
ภายใน1 จ

เงินกู้ยีม 
ระยะยาว 
คงเหลีอ 

31 มิ.ค. 57

กา'รขำระคีบ 
เงินค้น

อัตราคอกเบี้ย
วันสินอุค 
ส ัญ ญ า/ 

การคำประกัน

2 9 พ.ค. 2548 
ธ. ออมสิน

423.23 105.80 (26.45) 79.35 52.90 26.45 16 งวด งวดที 1 
ขำระเป็นเงิน 
26.465 ล้านบาท 
งวดที 2 - 16 
งวดละ
26.451 ล้านบาท 
กำหนดขำระ 
ทุกงวด 6 เดิอน 
(วันที 30 พ.ย. 
และ 31 พ.ค.) 
ปลอดเงินด้น 2 ปี 
โดยเริม'ขำระ 
งวดแรก 
30 พ.ย. 2550

เงินฝากประจำ 
บุคคลธรรมคา 
6 เดิอบ เฉลย 5 
ธนาคารพาณิชย์ 
ขนาคใหญ่ บวก 
1.2596 ต่อจ 
กำหนคขำระ 
ทุกงวด 6 เคีอบ 
(วันที 30 พ.ย. 
และ 31 พ.ค.) 
โดยเร่ํม'ขำระ 
งวดแรก 
30 พ.ย. 2548

8 พ.ค. 2558 /  
(ไม่มีผู้คํ้าประกับ 

และ 
ไม่มีหลักทรัพย์ 

คํ้าประกับ)

3 3 พ.ย. 2548 

ธ. ออมสิน

523.78 39.78 (39.78)

*

12 งวด งวดที 

1. -11 งวดละ 

44 ล้านบาท 

งวดที 1 2 ขำระ 

39.78 ล้านบาท 

กำหนดชำระ 

ทุกงวด 6 เดีอน 

(วันที 3 พ.ค. 
และ 3 พ.ย.) 
ปลอดเงินด้น 2 จ 

โดยเริมขำระ 

งวดแรก 

3 พ.ค. 2551

เงินฝากประจำ 

บุคคลธรรมดา 

6 เติอน เฉลย 5 
ธนาคารพาณิขย ์

ขนาคใหญ่ บวก 

1.25 96 ต่อปี 
กำหนดขำระ 

ทุกงวด 6 เติอบ 

(วับที 3 พ.ค. 
และ 3 พ.ย.) 
โดยเรม'ขำระ 

งวดแรก 

3 พ.ค. 2549

2 พ.ย. 2556/ 
(โม่มีผู้คํ้าประกับ 

และ 

ไม่มีหลักทรัพย์ 
คํ้าประกับ)
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หน่วย ะ ล้านบาท

ลำ
คับ

ท่

สัญญา 
ลทันที

วงเงินกู้

เงินกู้ยิม 
ไ!ะยะยาว 

ยกมา 
1 ด.ค. 56

เพ๋ัม
(ลค)

เงินกู้ยิม 
ระยะยาว 

ทั๊งสัน 
3 1 มี-ค.57

เงินกู้ยินระยะ 
ยาวทีถีง 

กำหนคขำระ 
กายใน 1 จ

เงินกู้ยีม 
ระยะยาว 
คง เหลิ อ

31 มี.ค. 57

การ,ชำระดิน 
เงิน#น

อัตราคอกเบี้ย
วันสันสุด 
ส ัญ ญ า/ 

การค้ํเาประกัน

4 26 ก.ย. 2550 

5. กรุงเทพ
900.00 506.25 (56.25) 450.00 11250 337.50 16 งวดๆ ละ 

56.25 ล้านบาท 

กำหนดชำระ 

ทุกงวด 6 เดีอน 

(วันที 28 ฌ.ย. 
และ 28 ด.ค.) 
ปลอดเงินด้น 2 จ  

โดยเรม'ชำระ 

งวดแรก 

28 เม.ย. 2553

เงินฝากประจำ 

บุคคลธรรมดา 

6 เดิอน เอลย 5 

ธนาคารหาณิชย์ 
ซนาดใหญ่ บวก 

1.00 96 ต่อปี 

กำทนดชำระ 

ทุกงวด 6 เด็อน 

(วันที 28 เม.ย. 
และ 28 ต.ค.) 
โดยเรั๋มชำระ 

งวดแรก
28 เม.ย. 2551

28 ด.ค. 2560/ 
(ไม่มิผู้ค้ําประกัน 

และ 

ไม่มิทสักทรัพย ์

คํ้าประกัน)

5 8 ค.ค. 2552 
ธ. กรุงไทย

500.00 406.25 (31.25) 375.00 62.50 312.50 16 งวดๆ ละ 

31.25 ล้านบาท 

กำทบดชำระ 

ทุกงวด 6 เดีอน 

(วันที 24 มิ.ย. 
และ 24 ฐ.ค.) 
ปลอดเงินด้น 2 ปี 

โดยเริมชำระ 

งวดแรก 

24 มิ.ย. 2555

เงินฝากประจำ 

บุคคลธรรมดา 

6 เดีอน เฉลย 5 
ธนาคารพาณิชย์ 
ขนาดใหญ่ บวก 

0.99 96 ต่อปี 
กำหนดขำระ 

ทุกงวด 6 เดิอน 
(วันที 24 มิ.ย. 
และ 24 ซ.ค.) 
โดยเรํ่มชำระ 

งวดแรก 

24 มิ.ย. 2553

23 ธ.ค. 2562/ 
(ไม่มิผู้คํ้าประกับ 

และ 
ไม่มิทสักทรัพย์ 

คํ้าประกัน)
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หน่วย ะ ล้านบาท

ล่า
คับ สัญญา 

ล-}วันทํ่

27 ส.ค. 2553 

ซ. ออมสิน

12 พ.ค. 2554 

ธ. ออมสิน

วงผินก้

400.00

1,000.00

ผิบกัขิม 
ระยะยาว 

ยกมา 
1 ต.ค. 56

350.00

1,000.00

เพม 
(สต)

(25.00)

(62.50)

ผิบกัขิม 
ระยะยาว 

ทํเงสิบ 
31 มิ.ค. 57

325.00

937.50

ผิบภู้ขิมระยะ 
ยาวทีถีง 

กำหนตขำระ 
ภายใบ1 จ

50.00

125.00

เงินกัขิม 
ระยะยาว 
คงเหลิ อ 

31 มิ.ค. 57

275.00 16 งวดๆ ละ เงินฝากประจำ
25.00 ล้าบบาท บุคคลธรรมคา

กำหบดขำระ 6 เดิอบ เฉลย 5
ทุกงวด 6 เดิอบ ธบาคารพาณิขย์
(วันที 28 ก.พ. ขนาดใหญ่ บวก

และ 31 ส.ค.) 0.98 96 ต่อปี

ปลอดเงินคัน 2 ปี กำหบดขำระ
โดยเรั๋มขำระ ทุกงวด 6 เด็อบ
งวดแรก (วับที 28 ก.พ.
28 ก.พ. 2556 และ 31 ส.ค.) 

โดยเริมขำระ 

งวดแรก 
28 ก.ท. 2554

812.50

การขำระคน 
เงินคับ

16 งวดๆ ละ 
6250 ล้าบบาท 

กำหนดขำระ 

ทุกงวด 6 เดีอน 

วับที 20 พ.ย.
และ 20 พ.ค.) 
ปลอดเงินคับ 2 จ 

โดยเรํ่มขำระ 

งวดแรก 

20 พ.ย. 2556

อัตราตอกเบี้ย

เงิบฝากประจำ 

บุคคลธรรมคา 

6 เดิอบ เฉลย5 

ธนาคารพาณิขย ์

ขนาดใหญ่ บวก 

1.43596 ต่อจ 

กำหนตขำระ 

ทุกงวด 6 เคิอน 

(วับที 20 พ.ย. 
และ 20 พ.ค.) 
โดยเร่ํมขำระ 

งวดแรก 
20 พ.ย.2554

วับสับสุด 
ส ัญ ญ า/

การคำประกับ

30 ส.ค. 2563/ 
(ไม่มิผู้ค็าประกับ 

และ
ไม่มิหสักทรัพย์ - 

คํ้าประกับ)

19 พ.ค.2564/ 
(ไม่มิผู้ค้ําประกับ 

และ 

ไม่มีหลักทรัพย ์

คํ้าประกับ))

I/
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หน่วย ะ ล้านบาท

ล่า 
ค้''บ

ท่ี

สัญญา 
ลงวันท่ี

วงเงินก้

เงินกู้ขิม 
ระยะยาว 

ยกมา 
1 ค.ค. 56

เพม 
(ลค)

เงินกู้ยิม 
ระยะยาว 

ท๊ังสัน
31 มี.ค. 57

เงินภ้ขิมระยะ
ยาวที่ถีง

กำหนคขำระ
ภายใน 1 จ

เงินกู้ยิม 
ระยะยาว 
คงเหลี อ 

31 มี.ค. 57

การขำระคิน 
เงินค้น

อัตราคอกเบี้ย
วันสันอุค 
ส ัญ ญ า/ 

การคำประกัน

1 มิ.ย.55 
ธ. กรุงใทย

1,000.00 1,000.00 1,000.00 62.50 937.50 16 งวดๆ ละ เงินฝากประจำ
62.50 ล้าบบาท บุคคลธรรมคา
กำหบดขำระ 6 เดิอน เฉลย 5
ทุกงวด 6 เดีอน ธนาคารพาณิชย์
วันที่ 7 ธ'.ค. ขนาคไหญ่ บวก
และ 7 มิ.ย.) 1.6096 ค่อจ
ปลอดเงินตับ 2 จ กำหนดขำระ
โดยเริมขำระ ทุกงวด 6 เคิอน
งวดแรก (วันท่ี 7 ธ.ค.
7 ธ.ค. 2557 และ 7 มี.ย.) 

โดยเร๋ัมชำระ 
งวดแรก 
7 ธ.ค. 2555

6 มิ.ย.2565/ 
(ไม่มิผู้คำประกับ 

และ 
ไม่มีหลักทรัพย ์

คำประกับ)

14 มี.ย. 2556 
ธ. กรุงเทพ

700.00 700.00 700.00 700.00 16 งวดๆ ละ 
43.75 ล้าบบาท 
กำหนดขำระ 
ทุกงวด 6 เดอน 
วันที่ 24 ธ.ค. 
และ 24 มิ.ย.) 
ปลอดเงินตับ 2 จ 
โดยเรํ่มขำระ 
งวดแรก 
24 ธ.ค.2558

เงินฝากประจำ 
บุคคลธรรมคา 
6 เดีอบ เฉลย 5 
ธนาคารพาณิชย์ 
ขบาดใหญ่ บวก 
2.2596 ค่อจ 
กำหบดขำระ 
ทุกงวด 6 เคิอบ 
(วับท่ี 24 ธ.ค. 
และ 24 มิ.ย.) 
โดยเร๋ัมขำระ 
งวดแรก 
24 ธ.ค. 2556

23 มิ.ย.2566 
(ไม่มีผู้คำประกับ 

และ 
ไม่มีหลักทรัพย ์

คำประกับ)

รวม 4,158.08 (266.23) 3,891.85 490.40 3,401.45

6?



5.15 หนสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หน้ีสินตามสัญญาเข่าการเงิน เกิดจากสำนักงานธนาบุเคราะห์ทำสัญญาเข่าสินทรัพย์จากบริษัทผู้รับจ้าง 

โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการและให้บริการตามสัญญาเข่าภายในระยะเวลาที่กำหนด เม่ือส้ินสุดสัญญาผู้รับจ้างจะส่งมอบ 
อุปกรณ์ที่ติดตั้งท้ังหมดให้เป็นกรรมสิทธของสำนักงานธนานุเคราะห์ และสำนักงานธนานุเคราะห์จะรับรู้อุปกรณ์ตาม 
สัญญาเข่าเป็นสิบทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเข่าการเงิน

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ทำสัญญาเข่าสิบทรัพย์ จำบวบ 2 สัญญา ได้แก่ (1) สัญญาเข่าระบบ 
รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดแบบศูนย์รวม กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาขน) วงเงิน 10.00 ล้านบาท กำหนด 
ระยะเวลาเข่า 12 เดือน (2) สัญญาเข่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์สนับสบุนการปฎิบัติงาน กับบริษัท ดับเบิลยูทีอีขี จำกัด วงเงิน 7.98 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาเข่า 36 เดีอบ 
โดยรับรู้อุปกรณ์สัญญาเข่าเป็นสินทรัพย์และหน้ีสิบตามสัญญาเข่าการเงิน จำนวน 13.72 ล้านบาท หน้ีสินตามสัญญา 
เข่าการเงินจำนวน 13.72 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเข่าการเงินกำหนดขำระภายใบ 1 ปี จำบวน
11.07 ล้านบาท และหน้ีสินตามสัญญาเข่าการเงิน จำนวน 2.65 ล้านบาท

หน้ีสินตามสัญญาเข่าการเงินกำหนดขำระภายใน 1 ปี จำนวน 11.07 ล้านบาท ได้ขำระแล้วไนงวดก่อน 
จำนวน 5.49 ล้านบาท คงเหลือยกมาต้นงวด จำนวน 5.58 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ยังไม่มีการขำระหนี้สินตาม 
สัญญาเข่าการเงินกำหนดขำระ 1 จ และหนี้สินตามสัญญาเข่าการเงิน ทำให้ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 หน้ีสิน 
ตามสัญญาเข่าการเงินกำหนดชำระ 1 ปี.และหนี้สินตามสัญญาเข่าการเงิน ยังคงค้างจำนวน 5.58 ล้านบาท และ 
2.65 ล้านบาท ตามลำดับ

5.16 เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง

ยอดต้นงวด
บวก สำรองเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง (เพ่ิมเติม)

ประมาณการเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังระหว่างงวด

140 เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังระหว่างงวด 
เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลังคงเหลือ

31 มีนาคม 2557
99.70

24,20
123.90

หน่วย ะ ล้านบาท 
30 กันยายน 2556

163.05 
3.88 

2210  
266.63 

(166.93) 
99.70

สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้บัน่ทึกด้างจ่ายประมาณการเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังในอัตราร้อยละ 35 
ของกำไรสุทธิ ก่อนหักประมาณการเงินโบนัสกรรมการและพนักงาน โดยใบงวดนี้ประมาณการเงินรายได้แผ่นดิน 
นำส่งคลังมีจำนวน 24.20 ล้านบาท เม่ือรวมยอดคงค้างต้นงวด จำนวน 99.70 ล้านบาท แล้ว เงินรายได้แผ่นดินค้าง 
นำส่งคลัง ณ 31 มีนาคม 2557 มีจำนวน 123.90 ล้านบาท6เ*



5.17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

(1) ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะส้ัน ได้แก่ วันหยุดพักผ่อนประจำปีละสม

หน่วย ะ ล้านบาท 
31 มีนาคม 2557 30 กันยายน 2556

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะส้ันต้นงวด 4.67 4.93
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงวด — ะ. (0.26)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะส้ันปลายงวด 4.67 4.67

(2) ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว ประกอบด้วย โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาบ 
โครงการผลประโยชน์กรณีทำงานนาน และโครงการผลประโยชน์สวัสดิการกองทุนบำเหน็จ

31 มีนาคม 2557
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวต้นงวด 135.43
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิม (ลด) ระหว่างงวด 4.28
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวปลายงวด 139.71

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานรับรู้รวมอยู่ใบค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงาน
5.18 กองทุนประกันภัย 

ณ วันที 31 มีนาคม 2557  และวันที่ 30 ก ันยายน 2556 กองทุนประกันภัย จำนวน
66.40 ล้านบาท และ 62.55 ล้านบาท ดามลำดับ เป็นกองทุนประกันภัยแบบประกันภัยตนเองเพ่ือประกันภัยเงินสด 
ในมีอและทรัพย์รับจำนำอันเนื่องมาจากถูกโจรกรรมหรือมีภัยพิบัติอื่น โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ต้องจัดสรร 
กำไรสะสมสมทบเช้ากองทุนประกันภัยตนเองใบอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิประจำปีที่ล่วงมาแล้ว 
โดยไม่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและไม่ได้มีการกันเงินสดและนำฝากธนาคารแยกไว้ต่างหากโดยเฉพาะ ใบงวดไตรมาสน้ี 
สำนักงาบธบานุเคราะห์จัดสรรกำไรสะสมสมทบกองทุบประกับภัยตนเอง จำนวน 3.85 ล้านบาท

5.19 รายได้จากการขายและการให้บริการ ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท 

สำหรับงวดสามเดือน สำหรับงวดหกเดือน
มค. 57  -  มีค. 57  มค. 56  -  มีค. 56  ตค. 56  -  มีค. 57  ตค. 55  -  มีค. 56

รายได้ดอกเบียรับจำนำ 119.96 196.33 243.50 393.75
กำไร (ขาดทุบ) จากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำน ำ (25.60) 22.17 (20.39) 54.74

รวม 94.36 218.50 222*11 448.49

หน่วย ะ ล้านบาท 
30 กันยายน 2556 

131.81
3.62

135.43
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5.20 รายได้อ่ืน ประกอบด้วย

รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
รายได้จากการบริจาค 
รายได้เบ็ดเตล็ด 

รวม

สำหรับงวดสามเดือน
นศ. 57 -  มคิ. 57 มค. 56 -  มิค. 56

0.68 0.17
0.01
0.08 0.06
0.77 0.23

หน่วย ะ ล้านบาท 
สำหรับงวดหกเดือน

แค. 56 -  มิค. 57 แค. 55 -  มิค. 56

1.06 0.56
0.01

0.18 0.12
1.25 0.68

5.21 ต้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วย

สำหรับงวดสามเดือน
หน่วย ะ ล้านบาท 

สำหรับงวดหกเดือน
นค. 57 -  มิค. 57 นค. 56 -  มิค. 56 ตค. 56 -  มิค. 57 แค. 55 -  มิค. 56

เงินเดือนและผลประโยขบ์ตอบแทบ 32.85 36.06 61.20 72.53
สวัสดิการทนักงาน เงินกองทุน  ๆและบำเหน็จพนักงานๆ 4.22 4.22 8.98 9.16
ค่าเบ้ียเล้ียงตำรวจและยาม 2.39 2.16 4.73 4.30
ค่าพาหนะ 0.11 0.13 0.25 0.29
ค่าสาธารณูปโภค 0.91 1.04 2.03 2.13
ค่าซ่อมแขม 0.23 0.20 0.41 0.45
ค่าเบ้ียประกันภัย 0.03 0.03 0.06 0.06
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 0.06 0.01 0.06 0.06
ค่าภาษีโรงเรือน 0.29 0.33 0.31 0.33
ค่าวัสดุ 0.35 0.34 0.74 0.80
ค่าใข้จ่ายพัฒนาบุคลากร 0.06 1.18 0.13 1.53
ค่าเข่าอาคาร และค่าเข่าท่ีดิน 0.01 0.04 0.04 0.08
ค่าใข้จ่ายในการเดินทาง 0.03 0.04 0.08 0.12
ค่าเส์อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2.18 2.11 4.32 4.23
ค่าจ้างทำความสะอาด 0.73 0.65 1.43 1.29
ค่า'ไ ข จ่้ายเบ็ดเตลด 0.04 0.03 0.07 0.06

รวม 44.49 48.57 84.84 2 2 4 2  -
6̂
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หน่วย ะ ล้านบาท 
สำหรับงวดสามเดือน สำหรับงวดหกเดีอน

5.22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย

ม*. 57 - มิค. 57 มค. 56 - มิค. 56 คค. 56 - มิค. 57 แค. 55 - มิค. 56
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 9.28 10.13 17.56 20.73
สวัสดิการพนักงาบ เงินกองทุนฯ และบำเหน็จพนักงานๆ 3.22 2.09 7.65 5.57
ค่าเบ้ียประขุมกรรมการและค่าตอบแทน 0.88 0.63 1.65 1.11
ค่าการกุศลและรับรองของสำนักงานกลางและประธาน 0.50 0.56 1.01 1.51
ค่าจ้างผู้อำนวยการ 0.07 0.58 0.27 1.15
ค่าเบีย้เลี้ยงตำรวจและยาม 0.11 0.11 0.21 0.21
ค่าพาหนะ 0.02 0.02 0.04 0.03
ค่ารับรอง 0.01 0.03 0.02 0.06
ค่าสาธารณูปโภค 4.24 1.12 5.31 2.25
ค่าช่อมแขม - 0.06 0.07 0.12
ค่าเบ้ียประกับภัย 0.01 0.01 0.01 0.01
ค่าสอบบัญขึ 0.20 0.05 0.33 0.10
ค่าวัสดุ 0.89 1.14 1.87 2.12
ค่าวารสารโฆษณาและประขาสัมพันธ์ 0.62 0.67 0.66 0.71
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (0.06) - 0.01 -
ค่าน้ํามันเข้ีอเพลิง 0.05 0.10 0.10 0.19
ค่าใข้จ่ายเก่ียวกับรถยนต์ - 0.01 - 0.02
ค่าใข้จ่ายพัฒนาบุคลากร 0.16 1.08 0.35 2.58
ค่าใข้จ่ายในการเดินทาง 0.02 0.03 0.04 0.06
ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจำหน่าย 3.04 2.14 5.78 4.27
ค่าจ้างท่ีปรึกบา 1.09 - 1.09 1.06
ค่าจ้างทำความสะอาด 0.12 0.12 0.24 0.24
ค่า'โช้จ่ายเบ็ดเตลด 0.08 0.05 0.12 0.14
ค่าบำรุงรักบา - 0.01 0.01 0.04
ค่าจ้างบริบัทเอกขบ 0.05 0.11 0.10 0.36
ค่าเข่าพ๋ีนท่ีสำรองข้อมูล 0.01 - 0.01 0.01
ค่าเข่ารถยนต์ 0.63 0.57 1.30 0.97
ขาดทุบจากการจำหน่ายทรัพย์สิน - 0.05 0.14 0.05
ขาดทุบจากการสำรองเปล่ียนแปลงราคาทองคำ (112.00) - (45.70) ------—

รวม (86.76) 21.47
*

0.25 45.67 ,



5.23 ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย

สำหรับงวดสามเดือน
หน่วย ะ ล้านบาท 

สำหรับงวดหกเดือน

ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชี 
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระยะยาว 

รวม

มค. 57 -  มีค. 57

1.37
35.55
36.92

มค. 56 -  มีค. 56

1.04 

2214 
33.78

ตค. 56 -  มีค. 57

2.18 

24^5  
76.93

ตค. 55 -  มีค. 56 

1.58 

& &  
70.27

5.24 การจัดประ๓ ทรายการใหม่

งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวับท่ี 31 มีนาคม 2556 สำนักงานธนานุเคราะห ์
ได้จัดประเภทรายการใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้รายการบัญขีที่นำมาเปรียบเทียบสอดคล้องกับรายการบัญขีใบงบการเงิน 

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 การจัดประเภทรายการใหม่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ 
งบการเงินท๋ึใด้รายงานไว้เดิม การจัดประเภทรายการใหม่ ประกอบด้วย

การแสดงรายการเดิม

งวดสามเดือน
หน่วย ะ บาท 

งวดหกเดือน
ม.ค. 57 - มี.ค. 57 ม.ค. 56 - มี.ค. 56 ต.ค. 56 - มี.ค. 57 ค.ค. 55 - มี.ค. 56

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ -

รายได้จากการขายและบริการ 94.36 218.50 223.11 448.49
รายได้อ่ืน 0.77 0.18 1 11 0.63

รวมรายได้ 95.13 218.68 224.77 449.17

ค่าใข้จ่าย
ต้นทุบขายและการให้บริการ 44.49 48.57 84.84 97.42
ค่าใข้จ่ายใบการบริหาร (86.76) 21.42 0.11 45.62
ตับทุบทางการเงิน 36.92 33.78 76,93 70.27

รวมค่าใข้จ่าย (5.35) 103.77 161.88 213.31 ^



การแสดงรายการใหม่
หน่วย ะ บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 
รายได้อ่ืน

รวมรายได้
ค่าใข้จ่าย

ต้นทุนขายและการให้บริการ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ต้นทุนทางการเงิน 

รวมค่าใช้จ่าย

งวดสามเดือน งวดหกเดือน
มี.*. 57 ม.ค. 56 - มี.ค. 56 ด.ค. 56 - มี.ค. 57 ด.ค. 55 - มี.ค. 56

94.36 218.50 223.11 448.49
0.77 0.23 1.25 0.68

95.13 218.73 224.36 449.17

44.49 48.57 84.84 97.42
(86.76) 21.47 0.25 45.67
26*22 76.93 70.27
(5-35) 103*82 162.02 213,26

5.25 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ สำนักงานธนานุเคราะห์ต่ออายุสัญญากู้เบิก 
เงินเกินบัญขีออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถีงวันท่ี 30 กันยายน 2559 โดยกระทรวงการคลัง 
ไม่คํ้าประกับ ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/23146 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำ 
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญขีกับธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท

5.26 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเสิอนส้ินสุดวันทิ 31 มีนาคม 2557 ของสำนักงานธนานุเคราะห์

ผ้บริหารของสำนักงานธนานุเคราะห์ อนุมัติให้ออกงบการเงิน เม่ือวับท่ี 8 มกราคม 2558
เ ^


