การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
1. การวิเคราะหฐานะการเงิน

ป 56

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย

ป 55

หนวย : ลบ.

2555 จํานวน 337.6 ลานบาท หรือรอยละ 2.8 ประกอบดวย

7,833.44

หรือรอยละ 6.1

8,346.17

เงินใหกูระยะยาว จํานวน 3,337.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 185.1 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 5.8 เนื่องจากมีการสนับสนุนสินเชื่อใหแกองคกรชุมชนเพิ่มขึ้น จํานวน 422.5 ลานบาท

6,000.00

สินทรัพยถาวรสุทธิ มีจํานวน 218.4 ลดลงจากป 2555 จํานวน 5.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.3
3,337.59

4,000.00

หนี้สินรวม

3,152.43

ณ 30 กันยายน 2556 สถาบัน มีหนี้สินรวม จํานวน 93.9 ลานบาท สวนใหญเปนรายไดรอ

2,000.00
-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 สถาบัน มีสินทรัพยรวมจํานวน 11,439.2 ลานบาท ลดลงจากป
เงินสดและเงินลงทุนอื่น จํานวน 7,833.4 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 512.7 ลานบาท

10,000.00
8,000.00

สินทรัพย

218.48

เงินสดและเงินลงทุนอื่น

เงินใหกูระยะยาว

223.66

สินทรัพยถาวร สุทธิ

49.74

สินทรัพยอื่น

54.66

การรับรู (เงินชดเชยสวนตางดอกเบี้ยสินเชื่อโครงการบานมั่นคง) ซึ่งลดลงจากป 2555 จํานวน 15.9
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 14.4 เนื่องจากรับรูรายไดประจําป จํานวน 10.2 ลานบาท

เงินกองทุน
ณ 30 กันยายน 2556 สถาบัน มีเงินกองทุนรวม 11,345.2 ลานบาท ลดลงจากป 2555
จํานวน 321.7 ลานบาท หรือรอยละ 2.7 เนื่องจากมี รายไดต่ํากวาคาใชจายจํานวน 321.7 ลานบาท
สวนเงินกองทุนหมุนเวียน ของสถาบัน มีจํานวน 6,659.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 270.8
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 เนื่องจากในป 2556 มีรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น

ภาระผูกพัน
ณ 30 กันยายน 2556 สถาบันมีภาระผูกพันในการจายเงินสนับสนุนองคกรชุมชน จํานวน
4,685.6 ลานบาท เนื่องจากองคกรชุมชนอยูระหวางพัฒนาโครงการ ซึ่งถือเปนภาระผูกพันที่กองทุนฯ
จะตองกันเงินไวเพื่อจายในปถัดไป เมื่อองคกรชุมชนไดดําเนินการตามแผนงานที่ระบุไวในโครงการ

2. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ในป 2556 สถาบันมีรายไดจากการดําเนินงานและคาใชจายจากการดําเนินงานดังนี้

หนวย : ลบ.

1,600
1,400

ดานรายได :

รายได

1) รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐ ป 2556 มีจํานวน 1,364.9 ลานบาท ประกอบดวย โครงการ

1,465.5

1,365.0

ที่สําคัญไดแก โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โครงการบานมั่นคงชนบทเพื่อผูยากจนและดอย
โอกาสในชนบท โครงการบานมั่นค โครงการเสริมสรางพื้นฐานเขมแข็งของชุมชน โครงการแกไขปญหา

1,200

ความเดือดรอนที่อยูอาศัยฯ 5 จว.ชายแดนใต และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการสภาองคกร

1,000

ชุมชน รายไดเงินอุดหนุนลดลงจากป 2555 จํานวน 100.5 ลานบาทหรือรอยละ 6.8
2) รายไดจากการดําเนินงาน ประกอบดวย

800
600
255.2

400

277.8
119.7

200
-

รายไดเงินอุดหนุน

รายไดจากการดําเนินงาน

ป 56

80.4

ดบ.สินเชื่อและรายไดอื่น

ป 55

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล และเงินลงทุนจํานวน 255.2 ลานบาท
ลดลงจากป 2555 จํานวน 22.5 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.1 เนื่องจากป 2556 อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนที่ไดรับในป 2556 เฉลี่ยรอยละ 3
รายไดจากสินเชื่อและรายไดอื่น มีจํานวน 119.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน
39.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.8 เนื่องจากในป 2556 สถาบันมีการสนับสนุนสินเชื่อใหแกองคกร
ชุมชนเพิ่มขึ้น และยังมีรายไดอื่นเพิ่มขึ้น จากการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารโลกใหดําเนินโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองเพื่อพัฒนาสภาพการอยูอาศัยและสรางรายไดใหกับ
ผูมีรายไดนอยที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยป 2554 เปนเงินจํานวน 16.1 ลานบาท

คาใชจาย

หนวย : ลบ.
2,000.00

ดานคาใชจาย :
สําหรับปงบประมาณ 2556 มีคาใชจายเงินอุดหนุน มีจํานวน 1,810.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น

1,810.61

จากป 2555 จํานวน 348.6 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 23.8 ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายเงินอุดหนุน

1,800.00
1,600.00

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โครงการบานมั่นคง โครงการโครงการเสริมสรางขีด

1,461.93

1,400.00

ความสามารถ และโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต

1,200.00

คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวย

1,000.00

คาใชจายบุคลากรมีจํานวน 114.7 ลานบาท ประกอบดวย เงินเดือน คาจางและคาใชจาย

800.00

สวัสดิการตาง ๆ เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 5.5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1

600.00

คาใชจายงบพัฒนา มีจํานวน 67.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 10.4 ลานบาท

400.00
200.00
-

114.78 109.20

67.27 56.81

42.52 43.57

26.59

46.80

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.4
คาใชจายในการดําเนินงาน มีจํานวน 42.5 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 1.0 ลาน

คชจ.เงินอุดหนุน

คชจ.บุคลากร

ป 56

คชจ.พัฒนา

คจช.ดําเนินงาน

ป 55

คาใชจายอื่น ๆ

บาทหรือลดลงรอยละ 2.4
คาใชจายอื่น ประกอบดวย คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายหนี้สงสัยจะสูญ และคาใชจาย
อื่น มีจํานวน 26.5 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 20.2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
43.1 เนื่องจากลูกหนี้สามารถฟนฟูและปรับโครงสรางหนี้หลายองคกร

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจาย

หนวย : ลบ.

คาใชจาย

2,500.00

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจาย

2,000.00

สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2556 สถาบันมีรายไดรวม จํานวน 1,739.9 ลานบาท ลดลงจากป 2555
จํานวน 83.7 ลานบาท หรือรอยละ 4.5 เนื่องจากรายไดเงินอุดหนุนลดลง คาใชจายรวม จํานวน 2,061.7 ลานบาท
สถาบันประสบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานบางโครงการ สถาบันจึงไดพัฒนาปรับปรุงระบบการเบิกจายใหมี
ความคลองตัวทําใหการเบิกจายเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้น) ทําใหในงวดบัญชีป 2556 สถาบัน มีรายไดต่ํากวาคาใชจาย

1,000.00

จํานวน 321.7 ลานบาท

ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข

500.00

-500.00

สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ

เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน343.4 ลานบาท หรือรอยละ 19.9 สวนใหญเปนคาใชจายเงินอุดหนุน (เนื่องจากที่ผานมา

1,500.00

-

รายได

การบริหารโครงการบางโครงการมีความลาชาและไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินงบประมาณและเปาหมาย
ปี 56

ปี 55

ที่กําหนด ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการเชนการบริหารจัดการของชุมชน กระบวนการพิจารณากลั่นกรองจากกลไก
องคกรชุมชนระดับจังหวัดและระดับภาคซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอน และบางโครงการไมสามารถดําเนิน
การไดตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑที่พอช.กําหนด ดังนั้นสถาบันจึงปรับปรุง พัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนิน
โครงการและระบบการเบิกจายใหมีความคลองตัวมากขึ้น โดยกระจายอํานาจการเบิกจายเงินสนับสนุนไปยังสํานักงาน

ภาคเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
2556**
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้
รายไดคางรับ - สุทธิ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูระยะยาว - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หนวย : บาท
2555

3,518,815,617.38
3,201,107.87
45,844,174.01
4,014,628,500.00
696,590.84
7,583,185,990.10

3,381,542,145.86
6,839,777.73
46,802,511.87
4,464,628,500.00
1,019,499.09
7,900,832,434.55

3,337,587,713.37
300,000,000.00
206,643,574.32
11,842,270.23
3,856,073,557.92
11,439,259,548.02

3,152,427,548.57
500,000,000.00
214,990,945.69
8,668,514.73
3,876,087,008.99
11,776,919,443.54

หนี้สินและทุน
หนี้สินหมุนเวียน
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรู
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

7,763,168.52
43,133.00
12,432,586.71
277,896.97
20,516,785.20

10,847,596.70
96,145.00
14,912,581.47
305,434.81
26,161,757.98

73,466,776.37
93,983,561.57
11,345,275,986.45

83,746,534.09
109,908,292.07
11,667,011,151.47

ทุน
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ

2,979,453,401.47
8,365,822,584.98
11,345,275,986.45

2,979,453,401.47
8,687,557,750.00
11,667,011,151.47

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไมไดผานการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
งบรายไดและคาใชจาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

2556**
รายได
รายไดจากรัฐบาล
รายไดจากเงินอุดหนุน
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน
รายไดอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายดานบุคลากร
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการพัฒนา
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
รวมคาใชจาย
รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไมไดผานการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

หนวย : บาท
2555

1,364,984,700.00
1,364,984,700.00

1,465,510,000.00
1,465,510,000.00

101,361,676.61
232,629,547.71
22,176,493.15
431,506.85
18,349,995.90
374,949,220.22
1,739,933,920.22

79,238,926.42
179,357,489.90
26,453,000.72
71,974,917.22
1,176,339.92
358,200,674.18
1,823,710,674.18

1,810,606,207.66

1,461,927,551.93

114,776,415.10
42,522,992.60
67,271,590.69

109,201,441.67
43,575,703.49
56,805,142.94

19,904,422.92

22,114,475.55

1,059,943.20

14,418,014.01

5,632,086.25

10,272,437.51

251,167,450.76
2,061,773,658.42

256,387,215.17
1,718,314,767.10

104,573.18

(7,859.19)

104,573.18

(7,859.19)
105,388,047.89

(321,735,165.02)

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
2556**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ
(321,735,165.02)
รายการปรับกระทบรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายและบริจาคสินทรัพย
(104,573.18)
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
19,904,422.92
หนี้สงสัยจะสูญ
2,788,031.61
รายไดเงินอุดหนุนสวนตางดอกเบี้ย
(10,279,757.72)
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
(309,427,041.39)
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้
3,638,669.86
รายไดคางรับ
958,337.86
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
322,908.25
เงินใหกูระยะยาว
(187,948,196.41)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาใชจายคางจาย
(3,084,428.18)
รายไดรับลวงหนา
(53,012.00)
เงินรับฝาก
(2,479,994.76)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(27,537.84)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
(498,100,294.61)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
117,920.00
จายจากการลงทุนในสินทรัพยถาวร
(9,256,153.87)
จายจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรที่ไมมีตัวตน
(5,488,000.00)
จายจากการลงทุนระยะสั้น
450,000,000.00
จายจากการลงทุนระยะยาว
200,000,000.00
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
635,373,766.13
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
137,273,471.52
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด
3,381,542,145.86
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
3,518,815,617.38
หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไมไดผานการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

หนวย : บาท
2555
105,388,047.89
7,859.19
22,114,475.55

18,055,301.53
(10,279,757.72 )
135,285,926.44
(1,545,095.81)
(16,046,841.60)
336,632.36
(303,322,645.32)

366,083.38
87,445.00
3,489,344.75
(44,558.01)
(181,393,708.81)
11,390.00
(15,655,444.63)
(2,935,446.48)
1,564,765,054.07
330,000,000.00
1,876,185,552.96
1,694,791,844.15
1,686,750,301.71
3,381,542,145.86

หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
งบการเงินสาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ของสถาบัน ได้รวมรายการบัญ ชีของหน่วยงาน
หรือโครงการตามกิจกรรมจานวน 2 หน่วยงานหรือโครงการ ได้แก่ โครงการบ้านมั่นคง (บมค.) และโครงการกองทุน
พัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน (สพช.)

2. การบันทึกบัญชี
ถือปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้าง

3. การรับรู้รายได้
3.1 รายได้เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจาปีงบประมาณประกอบด้วย
(1) เงินอุดหนุนที่เป็นงบบริหารจัดการและเงินอุดหนุนที่เป็นงบสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชน
รับ รู้เมื่อได้ รับอนุมั ติเงิ นจากกรมบัญ ชีกลาง ส าหรับ งบสนับ สนุ นการพั ฒนาองค์กรชุ มชน สถาบัน จะดาเนิ นการ
สนับสนุนพัฒนาองค์กรชุมชนทั้งหมดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อสถาบัน อนุมัติการจ่ายเงิ นให้แก่องค์กร
ชุมชนตามงวดที่ขอเบิก
(2) รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐชดเชยให้สถาบัน เนื่องจากสถาบันได้
ให้องค์กรชุมชนกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยสถาบัน คิดดอกเบี้ยเงินกู้จากองค์กรชุมชนในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงิน
สินเชื่อที่ได้รับ อนุมัติจากสถาบัน โดยสถาบันบันทึกเงินอุดหนุนที่ได้ รับจากรัฐบาลเป็น รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่าง
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า เมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อจะบันทึกเป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยรอรับรู้ในส่วนที่ได้รับอนุมัติ
สินเชื่อแล้ว และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัดส่วนการเบิกจ่ายจริงตลอดอายุของสัญญา
3.2 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ รับรู้รายได้ ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ แท้จริง
ยกเว้นดอกเบี้ยเงินให้กู้ที่ผิดนัดชาระเกิน 3 เดือน ติดต่อกัน รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
3.3 รายได้ค่าปรับรับรู้เมื่อรับชาระเงิน

4. วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

5. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กาหนดให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สาหรับยอดเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับส่วนที่เกินมูลค่าหลักทรัพย์
ที่นามาค้าประกัน ดังนี้

ระยะเวลาที่หนี้ค้างชาระ
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน
เกินกว่า 24 เดือน

อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
25
75
100

6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
แสดงตามราคาทุน ณ วันทีต่ รวจรับและอนุมัติให้ใช้งานหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์ที่มีราคาต่อ
หน่วย หรือชุดต่ากว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทัง้ จานวนในปีที่ได้มา และบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
ทุกรายการ

7. ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
คานวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งาน ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์
อาคารและส่วนประกอบ
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร และครุภัณฑ์ยานพาหนะเครื่องตกแต่งสานักงาน

อัตราร้อยละ
5
10-20
20

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับรู้ตามราคาทุน ตัดจาหน่ายภายใน 5 ปี

9. รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย
1. สินทรัพย์ได้รับบริจาค บันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้และตัดจาหน่ายตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น
2. รายได้เงินอุด หนุน ส่วนต่างดอกเบี้ย รอรับรู้ จะบันทึ กเมื่อสถาบันฯ ได้มี การอนุมัติสิน เชื่ อ แล้ว และ
ทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัดส่วนการเบิกจ่ายจริงตลอดอายุของสัญญา

