รายงานผลการดําเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ป 2563
--------------------------------------------ในป 2563 เปนปที่เกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผล
กระทบตอการดําเนินธุรกิจ และการจางแรงงาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว สถาบั น
การเงินของรัฐตองเตรียมความพรอมในการดําเนินการในภาวะฉุกเฉินเพื่อความตอเนื่องทางธุรกิจ ใหลูกคา
และประชาชนทั่วไปสามารถใชบริการทางการเงินที่สําคัญไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการออกมาตรการ
ดานการเงินเพื่อใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบทั้งผูประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป เพื่อให
สามารถผานพนวิกฤตการณในครั้งนี้ไปได
สําหรับผลการดําเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในภาพรวมที่สําคัญมีดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการสมาคม
จากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในป 2563 จึงไมได
มีการประชุมในเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563 อยางไรก็ดี เมื่อสถานการณเริ่มคลี่คลาย ไดมีการจัดประชุม
คณะกรรมการสมาคมรวม 4 ครั้ง สรุปไดดังนี้
1.1 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 โดยมี
ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มแห ง ประเทศไทย เป น เจ า ภาพจั ด การประชุ ม
สรุ ป สาระสํา คัญ มีก ารใหขอเสนอแนะในการปรับรูป แบบ
เครื่องหมายของสมาคมใหมีความทันสมัย โดยใหใชสีสัญลักษณ
ของทุกสถาบันการเงินรวมอยูในโลโกแสดงใหเห็นถึงความรวมมือ
ระหวางสมาชิก ใหเรียกประชุมใหญสามัญประจําป 2563 พรอม
ระเบียบวาระการประชุมที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับ
สมาคม และเห็นชอบใหแกไขชื่อตําแหนง “เลขานุการสมาคม” เปน “เลขาธิการสมาคม” เพื่อใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ
1.2 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้ง
ที่ 2/2563 วั น พุ ธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยมี ธ นาคารอาคาร
สงเคราะห เปนเจาภาพจัดการประชุม สรุปสาระสําคัญ ใหสมาคม
เชาพื้นที่ชั้น 9 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ
เป น ที่ ทํ า การสมาคม ระยะเวลาเช า 3 ป ให แ ก ไ ขระเบี ย บ
คณะกรรมการสมาคมวาดวยการบริหารงานบุคคล โดยเพิ่มอํานาจ

การอนุ มั ติ จ า งพนั ก งานของสมาคม กรณี ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
งบประมาณเรี ย บร อ ยแล ว ให อ ยู ใ นอํ า นาจของประธาน
กรรมการสมาคม เพื่ อ ให เ กิ ด ความล อ งตั ว ในการสรรหา
บุ ค ลากร และเห็ น ชอบให นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ
ประจําป 2563 เพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับ-รายจา ย
ของสมาคม ป 2562 แตงตั้งผูสอบบัญชีของสมาคม ป 2563
และใหแกไขขอบังคับสมาคม ในสวนที่เกี่ยวของกับเครื่องหมายของสมาคมและชื่อตําแหนงของเลขาธิการสมาคม
1.3 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้ง ที่ 3/2563 วันพุธที่ 3 กันยายน 2563
โดยมีธ นาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
เปนเจาภาพจัดการประชุม สรุปสาระสําคัญ กําหนดใหใช
เครื่องหมายของสมาคมใหมและใชชื่อตําแหนงเลขาธิการ
สมาคมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป เห็นชอบราง
บันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุใหแกบุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ ใหธนาคารของรัฐใหการสนับสนุน
ยกเวนคาธรรมเนียมการใหบริการรับชําระคาภาษีอากรผานชองทาง Bank Counter ตามที่กรมสรรพากรขอ
ความรวมมือ และใหขอจัดสรรโควตาเพื่อสงผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินของรัฐเขาศึกษาอบรมในหลัก
สูตที่สําคัญและเปนประโยชนตอสมาชิก จํานวน 8 หลักสูตร
1.4 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม เปนเจาภาพจัดการประชุม สรุปสาระสําคัญ มีการอนุมัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2564 เปนเงิน 2.69 ลานบาท
และโครงการที่จะดําเนินการในป 2564 จํานวน 3 โครงการ
พรอมงบประมาณ 150,000 บาท ไดแก โครงการฝกอบรม/
ดูงาน โครงการรับสงขอมูลลูกคาสินเชื่อผานชองทาง Digital
และโครงการยกระดั บ การสื่ อ สาร/ประชาสั ม พั น ธ ข อง
สมาคม และใหสถาบันการเงินของรัฐที่เปนสมาชิกนําสงเงิน
สมทบเพิ่ ม นอกเหนื อ จากค า บํ า รุ ง รายป เพื่ อ รองรั บ
คาใชจายดําเนินงานของสมาคมในป 2564
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2. การประชุมใหญสามัญประจําป 2563

ตามขอบังคับสมาคม ขอ 27 ตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ภายใน 120 วัน
นับแตวัน ที่สิ้นปการบัญชีของสมาคม แตเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงไม
สามารถจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ภายในกําหนดได อยางไรก็ตาม ไดมีการจัดประชุมหลังจาก
สถานการณคลี่คลายลงเมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่หองประชุมธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ
โดยมีสมาชิกสามัญทั้งประเภทสถาบันการเงินของรัฐและประเภทบุคคลธรรมดา เขารวมประชุมรวม 27 เสียง
ครบองคประชุม และมีวาระที่ตองดําเนินการในการประชุมใหญสามัญประจําป สรุปสาระสําคัญดังนี้
2.1 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของสมาคม ป 2562 โดยที่ประชุมใหญมีมติ
รับทราบผลการดําเนินงาน ไดแก การจัดวางระบบการดําเนินงานภายในของสมาคม การสรรหาบุคลากรที่
จําเปน การประสานงานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก การสงผูแทนเขารวมเปนคณะทํางานตางๆ การ
จัดทําโครงการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ผลการดําเนินงานดานการเงิน และผลการดําเนินงานของ
ชมรมภายใตสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
2.2 อนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับและรายจายของสมาคม ป 2562
2.3 อนุมัติแตงตั้งใหนางสาวเนตรภา เมตมันกุล เปนผูลงนามในการตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินของสมาคม ประจําป 2563
2.4 อนุมัติใหแตงตั้งนายวิทัย รัตนากร ผูอํานวยการธนาคารออมสิน นางสาวนารถนารี
รัฐปตย กรรมการผูจัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และนายกรพล
ชินพัฒน รักษาการผูจัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย เปนกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
แทนผูบริหารทานเดิมที่พนจากตําแหนง โดยไดรับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร
ทะเบียนเลขที่ 5797/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2.5 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมให ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ในวันที่ 16 เมษายน
2564 ที่ประชุมจึงมีมติใหคณะกรรมการชุดเดิมดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระโดยยังไมเลือกตั้งใหม
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2.6 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับสมาคม หมวดที่ 1 ความทั่วไป ขอ 2 เครื่องหมายของ
สมาคม และแกไขชื่อตําแหนง “เลขานุการสมาคม” เปน “เลขาธิการสมาคม” โดยสมาคมไดยื่นจดทะเบียน
แก ไ ขข อ บั ง คั บ เรี ย บร อ ยแล ว ตามทะเบี ย นเลขที่ จ.5797/2563 เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2563 และ
คณะกรรมการสมาคมไดมีมติใหเริ่มใชเครื่องหมายสมาคมใหม และชื่อตําแหนงเลขาธิการสมาคม ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2563 เปนตนไป
3. การชวยเหลือผูไ ดรับผลกระทบจากการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากการที่ไดเกิดสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต
ชวงตนป 2563 เปนตนมา สงผลทําใหประชาชนรวมถึงลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐไดรับผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจและสภาพคลอง สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แหง ไดมีมาตรการบรรเทาความเดือดรอนและ
ชวยเหลือลูกหนี้ในหลายมาตรการ โดยมีการพัก/ลด/ขยายระยะเวลากูใหแกลูกหนี้เดิม เติมสินเชื่อใหกับลูกหนี้
ทั้งรายเดิมและรายใหม และการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อใหสามารถเขาถึงแหลงเงินกูไดงายขึ้น
ในป 2563 ไดชวยเหลือลูกหนี้โดยการพักชําระหนี้ ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผอนชําระ
และขยายระยะเวลากูไปแลวจํานวน 7.76 ลานราย วงเงิน 3.18 ลานลานบาท และใหสินเชื่อเพิ่มเติมแกลูกหนี้
2.88 ลา นราย เปนเงิน 258.22 ลา นบาท นอกจากนี้ มีการค้ํา ประกันสิน เชื่อและผอนปรนเงื่อนไขการค้ํ า
ประกันใหแกลูกหนี้ 249,955 ราย เปนเงิน 211.69 ลานบาท รวมผูไดรับความชวยเหลือทั้งสิ้น 10.89 ลาน
ราย วงเงินสินเชื่อ 3.65 ลานลานบาท

นอกจากนี้สมาคมโดยความรว มมือและสนับ สนุน จากธนาคารอาคารสงเคราะห ได
พัฒนาเว็บไซตมาตรการดานการเงิน เปนการรวบรวมทุกมาตรการชวยเหลือไวดวยกันเพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกให กับผูป ระกอบการและประชาชนที่ตองการความชวยเหลือ สามารถเขามาดูม าตรการบน
เว็บไซต เลือกตามกลุมผูตองการความชวยเหลือ หรือเลือกตามกลุมสถาบันการเงินได และมี Web Link
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เชื่อมโยงไปยังสถาบันการเงินที่ออกมาตรการโดยตรงหากตองการทราบรายละเอียดหรือติดตอขอรับบริการ
โดยไดมีการเปดตัวเว็บไซตมาตรการดานการเงินอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
4. โครงการความรวมมือกับหนวยงานอื่น
4.1 โครงการโปรดีบัญชีเดียว เปนมาตรการที่ใหสิทธิประโยชนพิเศษทางการเงินแก
ผูประกอบการและเจาของธุรกิจ SMEs ที่ทําบัญชีชุดเดียว และทําการปรับปรุงงบการเงินตามเงื่อนไขของ
กรมสรรพากร เพื่อชวยใหผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น โดยสถาบันการเงินของรัฐไดจัด
โปรแกรมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษใหกับผูประกอบการที่เขารวมโครงการ และมีการลงนามบันทึกขอตกลง
รวมกับกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ หองพระอุเทน 1 กรมสรรพากร

4.2 โครงการความรวมมือในการรับ-สงขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผูประกันตนใน
คดีอาญาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ระหวาง สํานักงานศาลยุติธรรมกับธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานระหวางองคกรและการปฏิบัติภารกิจดานตางๆ ของสํานักงานศาลยุติธรรม
ภายใตขอบเขตอํานาจตามกฎหมาย โดยมีสถาบันการเงินของรัฐรวม 6 แหง เขารวมโครงการ และลงนาม
บันทึกขอตกลงเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมใหญ อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
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4.3 โครงการ DR BIZ การเงินรวมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง เพื่อชวยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มี
เจ าหนี้ส ถาบันการเงินหลายราย ใหไดรับ การบรรเทาภาระหนี้แ ละใหมีก ลไกในการจัดการหนี้กับ สถาบั น
การเงินทุกแหงไดอยางบูรณาการ ซึ่งจะชวยลดเวลาใหสามารถดําเนินการไดเร็วขึ้น โดยไดมีการลงนามบันทึก
ขอตกลงรวมกับธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2563 ณ หองภัทรรวมใจ ธนาคารแหงประเทศไทย

4.4 โครงการพั ฒ นาระบบการพิ สู จ น แ ละยื น ยัน ตั ว ตนทางดิ จิ ทัล ภาครั ฐ ร ว มกั บ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด สมาคมธนาคารไทย และ
หนวยงานภาครัฐผูใชบ ริการอีก 5 แหง เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใชกับการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวกใหประชาชนทํา
ธุรกรรมออนไลนกับภาครัฐไดอยางรวดเร็ว ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐจะ
ใหการสนับสนุนธนาคารของรัฐเขารวมโครงการเพื่อใหบริการเปน Identity provider หรือทําหนาที่พิสูจน
ยืนยันตัวตนและรับลงทะเบียนยืนยันการพิสูจนตัวตนใหกับผูที่จ ะขอใชขอมูลตอไป โดยไดมีการลงนามใน
บันทึกขอตกลงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ หองจามจุรี 1 – 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
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5. การจัดอบรมใหกับบุคลากรของสมาชิก
สมาคมไดจัดทําโครงการรวมกับสมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย เพื่อจัดอบรม
ความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ใหแกผูปฏิบัติงานของสถาบันการเงินของรัฐ โดยไดมีการ
ลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และจัดอบรมใหกับสมาชิกไปแลว 2 หลักสูตร โดย
ธนาคารออมสินใหความอนุเคราะหสถานที่ในการจัดอบรม ดังนี้
5.1 หลักสูตรการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตางๆ ตาม พรบ. การ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 โดยได รั บ เกี ย รติ จ ากนางสุ ธิ ษ า จารุ เ มธาวิ ท ย
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการ ระเบียบกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เปนวิทยากร มีผูเขารวมอบรม
จากสถาบันการเงินของรัฐสมาชิก รวม 100 คน

5.2 หลักสูตรการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) และการเตรียมเอกสารเพื่อดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางวิธีตางๆ โดยไดรับ เกียรติจากนายสามารถ แสงรินทร นิติกรปฏิบัติการ กองการพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง เปนวิทยากร มีผูเขารวมอบรมจากสถาบันการเงินของรัฐสมาชิก รวม 98 คน
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6. ผลการดําเนินงานของชมรมภายใตการกํากับดูแลของสมาคม
ปจจุบันสมาคมมีชมรมภายใตการกํากับดูแล 3 ชมรม ไดแก ชมรมผูตรวจสอบภายใน
ชมรมผูสอบทานสินเชื่อ และชมรมกํากับ การปฏิบัติงานสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อเปนการประสานความ
รวมมือระหวางสถาบันการเงินของรัฐ ในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน โดยใน
ป 2563 ผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงมีผลการดําเนินงานเฉพาะ 2 ชมรม ดังนี้
6.1 ชมรมผูตรวจสอบภายใน
ในป 2563 เนื่อ งจากการประสบป ญหาในเรื่อ งการแพรร ะบาดของ COVID
สถาบันการเงินแตละแหงตองปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการรักษาระยะหาง จึงมีการประชุมเพียง 1 ครั้ง ในเดือน
กันยายน 2563 โดยมีประเด็นที่มีการประชุมหารือรวมกัน ไดแก
 การแลกเปลี่ยนองคความรูในบทบาทหนาที่ของผูตรวจสอบภายในตามที่
เกณฑประเมินผลกําหนดใหมีหนาที่ในการสอบทานกระบวนการดําเนินการของอีก 7 Enablers และบทบาท
หนาที่ของหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินผลดานการตรวจสอบภายในของแตละ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 หารือเรื่องการจัดเก็บคาสมาชิกชมรมผูตรวจสอบภายใน แตยังติดขัดปญหา
ที่ช มรมไมสามารถออกหลักฐานการรับ เงินได สงผลใหแตละสถาบันการเงินไมมีหลักฐานไปประกอบการ
เบิกจาย
6.2 ชมรมผูสอบทานสินเชื่อ
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งสุดทายของป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2562
ที่ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ไดมีการเสวนาความรูเรื่อง “การสอบทานธุรกรรมดาน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ” โดยฝายกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู มุมมอง และความคาดหวังจาก ธปท. ที่มีตองานสอบทานสินเชื่อและการกํากับ
ดูแลสถาบันการเงินของรัฐ รวมทั้งประเด็นขอหารือจากชมรม และความเห็นของ ธปท.
โดยหลังจากจบการประชุม ชมรมไดมีการกําหนดหัวขอ “การแลกเปลี่ยนความรู
/ มุมมอง จากผลการตรวจของ ธปท.” ในวาระการประชุมครั้งตอไปในป 2563 แตไดเกิดสถานการณการแพร
ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งกระทบตอการปฏิบัติงานปกติ ทางสถาบันการเงินของรัฐแตละแหงตองเตรียม
ความพรอมในการปฏิบัติงานที่บาน (Work from home) ทําใหไมสามารถจัดการประชุมดังกลาวได และได
เลื่อนไปดําเนินการในป 2564 ตอไป
7. สถานะการเงินและผลการดําเนินงานดานการเงิน
7.1 การใชงบประมาณ ประจําป 2563
คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวัน
ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ไดมีมติอนุมัติงบประมาณประจําป 2563 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานและ
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งบลงทุน จํานวน 1,712,050 บาท และงบสํารองกรณีมีความจําเปนเรงดวนอีกจํานวน 86,000 บาท รวมเปน
งบประมาณที่อนุมัติทั้งสิ้น 1,798,050 บาท มีการใชงบประมาณเปนเงิน 1,359,148 บาท สวนใหญเปน
คาใชจายบุคลากร และคาเชาสถานที่ตั้งสํานักงานสมาคม งบประมาณคงเหลือ 438,902 บาท โดยไมมีการใช
งบสํารอง สรุปงบประมาณเปรียบเทียบคาใชจายและงบลงทุน ดังนี้
จํานวนเงิน : บาท
1.
2.
3.
4.

รายการ
คาใชจายบุคลากร
คาใชจายดําเนินงานอื่น
งบลงทุน
งบสํารอง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
1,130,550
501,500
80,000
86,000
1,798,050

ใชไป
779.702
543,876
35,570
1,359,148

คงเหลือ
350,848
(42,376)
44,430
438,902

หมายเหตุ คาใชจายดําเนินงานอื่นสวนที่เกินจากงบประมาณเปนคาเชาที่ทําการสมาคม โดยมีการบริหาร
จัดการนํางบประมาณคงเหลือจากหมวดอื่นมารองรับใหเพียงพอ
7.2 งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จํานวนเงิน : บาท
รายการ

สินทรัพย
- สินทรัพยหมุนเวียน
- สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุนสะสม
- หนี้สินหมุนเวียน
- ทุนสะสม
ยอดยกมา
รายรับมากกวารายจาย
รวมทุนสะสม
รวมหนี้สินและทุนสะสม

ป 2563

ป 2562

เพิ่ม (ลด)

792,495.71
24,800.95
817,296.66

705,735.09
705,735.09

86,760.62
24,800.95
111,561.57

14,777.22

420,658.19

(405,880.97)

285,076.90
517,442.54
802,519.44
817,296.66

285,076.90
285,076.90
705,735.09

285,076.90
232,365.64
517,442.54
111,561.57

สมาคมมีสินทรัพยรวม 0.82 ลานบาท สวนใหญเปนเงินที่ไดรับจากสมาชิกเปน
คาธรรมเนียมและคาบํารุงรายปที่นําฝากธนาคารไว เพื่อทยอยเบิกเปนคาใชจายตามความจําเปน
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7.3 งบรายรับและรายจาย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จํานวนเงิน : บาท
รายการ

รายรับ
- จากการรับบริจาค
- คาจดทะเบียนและคาบํารุงรายป
- จากการจัดอบรมสัมมนา
- ดอกเบี้ยรับ
รวมรายรับ
รายจาย
- คาใชจายบุคลากร
- คาใชจายในการจัดอบรม
- คาใชจายดําเนินงานอื่น
รวมรายจาย
รายรับมากกวา (นอยกวา) รายจาย
ภาษีเงินได
รายรับมากกวา (นอยกวา) รายจายสุทธิ

ป 2563

17 เม.ย. – 31 ธ.ค. 62

เพิ่ม (ลด)

1,836,000.00
128,700.00
8,287.51
1,972,987.51

600,000.00
1,871.93
601,871.93

(600,000.00)
1,836,000.00
128,700.00
6,415.58
1,371,115.58

779,702.19
119,800.00
552,640.03
1,452,142.22
520,845.29
(3,402.75)
517,442.54

304,602.84
12,005.00
316,607.84
285,264.09
(187.09)
285,076.90

475,099.35
119,800.00
540,635.03
1,135,534.38
235,581.20
3,215.66
232,365.64

ป 2563 เปนปแรกที่สมาคมเริ่มเก็บคาจดทะเบียนการเปนสมาชิกและคาบํารุง
รายป เพื่อนํามาเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสมาคม โดยมีคาใชจายที่สําคัญ ไดแก คาใชจายบุคลากร
และคาเชาที่ทําการสมาคม สวนคาใชจายในการจัดอบรมเปนหลักสูตรที่สมาคมจัดอบรมใหกับพนักงานของ
สมาชิก โดยสมาคมสํารองคาใชจายไปกอนและสมาชิกจายคาอบรมตามจํานวนคนที่เขาอบรม และมีรายรับ
มากกวารายจายเปนเงิน 517,442.54 บาท ซึ่งจะเก็บสํารองไวใชในปตอๆ ไปตามความจําเปน
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