รายงานผลการดําเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ป 2562
--------------------------------------------สมาคมสถาบันการเงินของรัฐไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 มีผล
การดําเนินงานถึงสิ้นป 2562 ที่สําคัญดังนี้
1.

การจัดวางระบบการดําเนินงานภายในของสมาคม

1.1 จัดทําระเบียบคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ที่จําเปนตองใชใน
การดําเนินงานในระยะเริ่มแรก 2 ฉบับ ไดแก ระเบียบคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ฉบับที่ 1
วาดวย การบริหารงาน การเงิน การบัญชีและทรัพยสิน พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการสมาคมสถาบัน
การเงินของรัฐ ฉบับที่ 2 วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
1.2 จัดทําแบบฟอรมที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานของสมาคม ทั้งที่ใชกับหนวยงาน
ภายนอกและใชเปนเอกสารทางการเงินของสมาคม เชน ใบสมัครสมาชิก ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี ใบรับรองแทน
ใบเสร็จ ใบแจงหนี้ เปนตน
1.3

จัดวางระบบบัญชี และระบบการควบคุมเอกสารของสมาคม

2. สรรหาบุ ค ลากรที่ จํ า เปน ต อ งใช ใ นการดํ า เนิ น งานของสมาคม 2 ตํ า แหน ง ได แ ก
ตําแหนงเหรัญญิก และตําแหนงปฏิบัติการ
3. ประสานงานความรว มมื อ กับ หน ว ยงานภายนอก เช น ธนาคารแห ง ประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย กระทรวงการคลัง บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ เพื่อสงผูแทนเขารวมประชุมหารือการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่องตาง ๆ
4.

สงผูแทนเขารวมเปนคณะทํางานคณะตาง ๆ ไดแก

4.1 คณะที่ปรึกษาการดําเนินงานตามแผนกลยุทธระบบการชําระเงิน ฉบับที่ 4
โดยมีประธานกรรมการสมาคมเปนคณะที่ป รึกษา และคณะทํางาน 2 คณะ ไดแก คณะทํางานพัฒนาและ
สงเสริมการใช ISO 20022 โดยมีผูแทนธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห รวมเปนคณะทํางาน
และคณะทํางานผลักดันการบูรณาการขอมูลการชําระเงิน โดยมีผูแทนธนาคารออมสิน เปนคณะทํางาน

4.2 เขารวมเปน Steering Committee การจัดทํามาตรฐาน API สําหรับการ
ใหบริการทางการเงินดิจิทัล และคณะทํางาน 2 คณะ ไดแก ดาน Business and Compliance และดาน
Technical
4.3

คณะทํางานในการจัดทําคูมือการนําสงขอมูลเครดิต

4.4 เขารวมสังเกตการณการจัดทําคูมือปฏิบัติเรื่องมาตรฐานขอมูลสวนบุคคลภาค
ธนาคารของสมาคมธนาคารไทย
5. การจัดทําโครงการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ไดแก โครงการบานดีมีดาวนและ
โครงการสงเสริมผูประกอบการจัดทําบัญชีใหสอดคลองกับสภาพที่แทจริง
6. การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ ไดแก โครงการความ
รวมมือกับสมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทยในการจัดอบรมดานการจัดซื้อจัดจาง และโครงการขอเงิน
จากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาบุคลากรของสมาชิกรวมกัน
8.

ผลการดําเนินงานดานการเงิน

8.1 สมาคมไดรับเงินบริจาคจากธนาคารอาคารสงเคราะห จํานวน 600,000 บาท
เพื่อใชเปนคาจางบุคลากร และมีรายไดดอกเบี้ยรับเงินฝากเปนเงิน 1,871.93 บาท รวมเปนรายรับทั้งสิ้น
601,871.93 บาท
8.2 สมาคมมีรายจายในการดําเนินงานรวม 316,607.84 บาท ซึ่งสวนใหญเป น
คาใชจายบุคลากรเปนเงิน 304,354.84 บาท คาสอบบัญชี 10,000 บาท คาธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้ง
สมาคมและอื่นๆ 2,253 บาท จึงมีรายรับมากกวารายจายเปนเงิน 285,264.09 บาท
9.

ผลการดําเนินงานของชมรมภายใตสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ป 2562
9.1

ชมรมผูตรวจสอบภายใน

กรรมการบริหารชมรม : มีผูแทนธนาคารออมสินเปนประธาน และธนาคาร
อาคารสงเคราะหเปนเลขานุการ จัดประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง
มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการทางวิช าการ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของธนาคารสมาชิก ดานการตรวจสอบภายใน ปจจุบันมีอนุกรรมการ 3 ดาน ไดแก
(1) คณะอนุกรรมการดานสินเชื่อ
(2) คณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) คณะอนุกรรมการดานเกณฑกํากับดูแล
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ผลการดําเนินงานของชมรมมีดังนี้
1. จัดทําขอบังคับของชมรมผูตรวจสอบภายในสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
2. การบรรยายใหความรูกับธนาคารสมาชิก 5 เรื่อง ไดแก
2.1 การตรวจสอบ Data Privacy โดย บ. PWC
2.2 ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบของธนาคารอาคาร
สงเคราะห (ระบบ A2S)
2.3 ระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อการตรวจสอบ (ระบบ TRIA) ของธนาคารออมสิน
2.4 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตามขอกําหนด
ของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สําหรับการบริหารงานตรวจสอบ โดยรองศาสตราจารย ดร. พงษพิสิฐ วุฒิดาฐโชติ
2.5 Composite Rating โดยธนาคารแหงประเทศไทย
แผนการดําเนินงานป 2563
1. จัดงานสัมมนาวิชาการประจําป
2. เชิญธนาคารแหงประเทศไทยบรรยายเรื่อง
2.1 แนวทางการตรวจสอบดาน Market Conduct
2.2 เกณฑกํากับดูแลดานตรวจสอบภายใน
3. แผนงานยกระดับการตรวจสอบ พัฒนาแนวทางการตรวจสอบ (Audit
Program) การตรวจสอบธุรกรรมใหมๆ รวมกัน เชน ดาน Data Privacy ดาน Cyber Security เปนตน
9.2

ชมรมผูสอบทานสินเชื่อ

การบริหารชมรม : มีผูแทนธนาคารอาคารสงเคราะหเปนประธานชมรม และ
ผูอํานวยการฝายสอบทานสินเชื่อของแตละหนวยงานเปนคณะทํางาน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของชมรม ในป
2562 มีการประชุม 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ที่ธ นาคารออมสิน มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการสอบทานสินเชื่อ ไดแก
- สาเหตุการเปน NPL ขอพึงระวังในการจายเช็ค และการประเมินราคา
หลักประกันที่ถูกตอง
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ครั้งที่ 2/2562 วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร มีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการสอบทานสินเชื่อ ไดแก
- การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ของฝายสอบทานสินเชื่อ โดยธนาคารสวนใหญ
กําหนดตัวชี้วัดตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การแกไข
ประเด็นขอผิดพลาดที่พบ
- การวัดประสิทธิผลของงานสอบทานสินเชื่อ ไดแก คุณภาพสินเชื่อของ
ธนาคาร / ขอสังเกตที่ผิดซ้ําลดลง / กระบวนการอํานวยสินเชื่อมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ยอมรับได
ครั้งที่ 3/2562 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย
- เสวนาความรูเรื่อง “การสอบทานธุรกรรมดานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ”
โดยฝายกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู มุมมอง
และความคาดหวังจากธนาคารแหงประเทศไทยที่มีตองานสอบทานสินเชื่อสถาบันการเงินของรัฐ
9.3 ชมรมกํากับการปฏิบัติงานสถาบันการเงินของรัฐ
การบริหารชมรม : มีผูแทนธนาคารอาคารสงเคราะหเปนประธานชมรม
ในป 2562 มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ธนาคารเพื่อ การสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย โดยมีหัวขอการประชุม ดังนี้
- ประกาศธนาคารแหง ประเทศไทย เรื่อ ง การปรับ ปรุง หลัก เกณฑก าร
กํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (LTV)
- หลักเกณฑดาน Market Conduct
- การจั ด ทํ า หนั ง สื อ ไม ยิ น ยอมให ส ง ข อ มู ล ตามประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร ฉบับที่ 346
- การพิจารณาราง พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู
อาศัย โดยมีหัวขอการประชุม ดังนี้
- แนวทางปฏิบัติในการนําสงเงินฝากของลูกหนี้ลมละลายตอกรมบังคับคดี
- แนวทางการจัดทํานโยบาย Business Facilitator
- พิจารณารางประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การบริหารจัดการ
ดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct)
- การดําเนินการตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องการรายงาน
ขอมูลคุณภาพการใหบริการ
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