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สารจากประธานกรรมการสมาคม  
 
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของสถาบัน

การเงินของรัฐที่เห็นความส าคัญของการประสานความร่วมมือกันเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่          
17 เมษายน 2562 ปัจจุบันมีสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 8 แห่ง      
มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่ส าคัญเพ่ือร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้วยเครื่องมือต่าง  ๆ และส่งเสริมให้มี        
การอบรม ให้ความรู้ พัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการท างานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ปี 2564 ภาพรวมระบบเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบัน
การเงินของรัฐได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้สามารถผ่านพ้น
วิกฤตไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันการเงินของรัฐได้จัดท ามาตรการพร้อมผลิตภัณฑ์ให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบการ และ
ลูกหนี้มากกว่า 130 รายการ ทั้งมาตรการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายภาครัฐด้วยการเพ่ิม
สินเชื่อใหม่เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กับทั้งลูกหนี้เดิมและลูกหนี้รายใหม่เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและให้สามารถพลิกฟ้ืนธุรกิจได้ 
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลง จากมาตรการต่างๆ  ที่ออกมาในปี 2564 สถาบันการเงินของรัฐสามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ลูกหนี้ และผู้ประกอบการ ได้มากกว่า 8.23 ล้านราย วงเงินสินเชื่อรวม 1,842.86 ล้านล้านบาท นอกจากนี้สถาบันการเงิน
สมาชิกยังให้การสนับสนุนภาครัฐในการจัดท าระบบงานเพ่ือรองรับมาตรการให้ความชว่ยเหลอืประชาชนในการบรรเทาภาระค่าครองชพี
หลายโครงการ เช่น โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง เป็นต้น จากผลการด าเนินการที่กล่าวมา ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจ    
เริ่มมีสัญญาณการฟ้ืนตัวได้ในป ี2565  

ส าหรับการด าเนินงานในปี 2565 คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนให้สถาบัน
การเงินสมาชิกน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการเข้าถึงบริการ
ของสถาบันการเงินของรัฐได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ (Synergy) การใช้ทรัพยากร
อ่ืน  ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดต้นทุนในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการอ านวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ให้กับประชาชน โดยในปี 2565 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการครอบคลุมงานที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิดการท างานประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการเงินสมาชิกและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      

ในนามของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขอขอบคุณสถาบันการเงินสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับสมาคมเป็นอย่างดี ท าให้การด าเนินงานที่ผ่านมาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์   
ในการด าเนินงานของสมาคม และเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป  

 

  
(นายฉัตรชัย ศิริไล)  

     กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
        ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  
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สมาชิกสมาคม 
 

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
 

 สมาชิกสามัญ ประกอบด้วย 
(1) สถาบันการเงินของรัฐ หรือนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังถือหุ้น หรือนิติบุคคลสถาบันภายใต้การกํากับ

ดูแลของกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐรวม 8 แห่ง ได้แก่ 
 

1.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   
2.  ธนาคารออมสิน  
3.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
5.  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย   
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
8.  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 

 (2) บุคคลธรรมดาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการเงินของรัฐ สถาบันการเงินละ 2 คน 
 

สมาชิกกิตติมศักดิ์  
บุคคลใดๆ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม ได้แก่  

 ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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 คณะกรรมการสมาคมและเลขาธิการ 
 

 

 

 

 

นายฉัตรชัย ศิริไล 
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ประธานกรรมการ 

 

 

นายวิทัย รัตนากร 
ผู้อ านวยการ  
ธนาคารออมสิน 

รองประธานกรรมการ 

 

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ 
ผู้จัดการ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

รองประธานกรรมการ 

    

 

นายผยง ศรีวณิช 

กรรมการผู้จัดการใหญ ่

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
กรรมการ 

 

นายรักษ์  วรกิจโภคาทร 

กรรมการผู้จัดการ 

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ 

    

 

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ 
กรรมการผู้จัดการ  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง  
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

กรรมการ 
 

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย 

กรรมการและผู้จัดการ  
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

    

 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ 
รองผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส  
รักษาการแทนผู้จัดการท่ัวไป 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
กรรมการ 

 

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม 

เลขาธิการ 
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คณะอนุกรรมการของสมาคม 
 
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ในระยะแรกของการจัดตั้ง

สมาคมมีชมรมเพ่ือขับเคลื่อนงานตามนโยบายของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวม 3 ชมรม 
ประกอบด้วย ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน  ชมรมก ากับการปฏิบัติงาน และชมรมผู้สอบทานสินเชื่อ  
 

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้ยกระดับ
ฐานะของชมรมให้เป็นอนุกรรมการของสมาคม โดยคณะกรรมการสมาคมเห็นว่าปัจจุบันสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงานและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากและความเสี่ยงมีเพ่ิมขึ้น การสร้างเครือข่ายให้มีการร่วมมือกัน มีการ
แลกเปลี่ยนและมีการสื่อสารระหว่างกันจึงมีความส าคัญ จึงมีมติให้จัดตั้งอนุกรรมการเพ่ิมเติมอีก 3 ด้าน ประกอบด้วย 
อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการด้านบริหารความสี่ยง และอนุกรรมการด้านพัฒนาบุคลากร  
 

ปัจจุบันสมาคมมีอนุกรรมการ รวม  6 ด้าน โดยมีสถาบันการเงินที่รับผิดขอบในฐานะประธานอนุกรรมการ
แต่ละด้าน ดังนี้ 

คณะอนุกรรมการ ประธานอนุกรรมการ 

1.  ด้านตรวจสอบภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2.  ด้านก ากบัการปฏิบัติงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

3.  ด้านสอบทานสินเชื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

4.  ด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน 

6.  ด้านพัฒนาบุคลากร ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

  
อนุกรรมการทั้ง 6 ด้านมีผู้บริหารของแต่ละสถาบันการเงินเป็นกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.  ระดมความเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  2.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน 
  3.  เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
  4.  จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการของสมาคม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
  5.  รายงานผลด าเนินงานให้คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐทราบรายไตรมาส 
  6.  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีสมาคมมอบหมาย 
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รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2564 

 

ปี 2564  เป็นอีก 1 ปีที่เศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สถาบันการเงินของรัฐได้เร่งจัดท ามาตรการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ลูกหนี้รายย่อย และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564    
มีการออกมาตรการช่วยเหลือรวมมากกว่า 130 มาตรการ ซึ่งเป็นมาตรการเพ่ือการแก้ไขหนี้ เพ่ือลดภาระ     
การช าระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสภาพคล่องให้กับ
ลูกหนี้เดิมและลูกหนี้ใหมต่ามนโยบายภาครัฐ รวมทั้งมาตรการการค้ าประกันสินเชื่อเพ่ือให้ลูกหนี้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน  นอกจากนี้เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ได้ผ่อนคลายลงในระยะต่อไป สมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ทั้ง 7 แห่ง 
จัดท าแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ SFIs ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในระยะถัดไปให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้โดยที่ลูกหนี้ยังสามารถ
ด าเนินธุรกิจและหรือใช้ชีวิตประจ าวันต่อไปได้ตามปกติ โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกันเพ่ือด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และมีผลบังคับใช้พร้อมกับประกาศ
หนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องเดียวกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่า
มาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้  

 

ส าหรับผลด าเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในภาพรวมที่ส าคัญ มีดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการสมาคม 

ในปี 2564 สมาคมได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมรวม 7 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดความเสี่ยงและด าเนินการตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ยกเว้นการประชุมครั้งที่ 2/2564 ที่มีการจัดประชุมที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านักงานใหญ่ พร้อมกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวสถานการณ์การแพร่
ระบาดได้คลี่คลายลง โดยได้มีการพิจารณาวาระที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
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1.1 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ไตรมาสที่ 1/2564 มีการประชุม 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม
และเดือนมีนาคม 2564 สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 (1)  เห็นชอบให้สถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก ให้การสนับสนุนการด าเนินมาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  
และมาตรการอ่ืนๆ ของกระทรวงการคลัง ในการสนับสนุนเงินบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เช่น 
การจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน  
“เป๋าตัง” หรือบัญชีพร้อมเพย์ เป็นต้น  

(2) อนุมัติการลาออกจากการเป็นสมาชิกสามัญประเภทสถาบันการเงินของรัฐ และ
กรรมการสมาคมของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เนื่องจากมีการตราพระราชบัญญัติยุบเลิก
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 โดย บตท. ต้องโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน       
ทุน และภาระผูกพันของ บตท. ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ บตท.      
จึงสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกสมาคม 

(3) ให้เรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 พร้อมระเบียบวาระการประชุมที่ต้องน าเสนอ 
ที่ประชุมพิจารณาตามข้อบังคับสมาคม ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านักงานใหญ่ 

(4) เห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการที่จะด าเนินการในปี 2564 จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการฝึกอบรม/ดูงาน เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรร่วมกัน โครงการรับส่งข้อมูลลูกค้าสินเชื่อ
ผ่านช่องทางดิจิทัลเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ และโครงการยกระดับการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
ของสมาคม เพ่ือให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ถึง Core Business ของสถาบันการเงินสมาชิกที่มีพันธกิจที่
แตกต่างกัน และน าไปสู่การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสมาชิกและสมาคมให้เป็นที่รู้จักท่ัวไป 

(5) ให้แต่งตั้งผู้แทนของสถาบันการเงินของรัฐเข้าร่วมเป็นคณะท างานย่อย ในคณะที่ปรึกษา
การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ระบบการช าระเงิน ฉบับที่ 4 ของ ธปท. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital ตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละสถาบันการเงิน 
 (6) เห็นชอบงบดุลและบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมาคม ปี 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ต่อไป 
 (7) เห็นชอบให้จ้างบริษัท ส านักตรวจสอบบัญชี สยาม จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินของสมาคม โดยมีนางสาวเนตรนภา เมตมันกุล เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคม และให้น าเสนอที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2564 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปี 2564 ต่อไป 
 (8) เห็นชอบแนวทางการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 16 เมษายน 2564  โดยให้เลือกตั้งจากผู้แทนสถาบันการเงินสมาชิก
ทั้ง 8 แห่ง ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 1 คน รองประธานกรรมการ 2 คน และกรรมการอ่ืน 5 คน และ
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 พิจารณาต่อไป 

1.2 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ไตรมาสที่ 2/2564 มีการประชุม 1 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 
2564 สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
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 (1) เห็นชอบการให้สถาบันการเงินสมาชิกให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินมาตรการรักษาระดับ
การบริโภคภายในประเทศ ปี 2564 ของกระทรวงการคลัง ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการ
จากการแพร่ระบาดของโรค  ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงมาตรการภายหลังสถานการณ์การระบาดคลี่คลายลง รวม 4 
โครงการ  ได้แก่ โครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3  โครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”  
 (2) รับทราบการเลื่อนเวลาให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี IFRS9 
ออกไป 5 ปี จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันที่ 1 มกราคม 2568 ตามประกาศ ธปท. ที่ สกส 2.7/2564 
เรื่อง การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินส าหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยในระหว่างการปฏิบัติตามประกาศ
ดังกล่าว ให้แต่ละสถาบันการเงินเฉพาะกิจทบทวนแผนปฏิบัติงานเดิมในการพัฒนาระบบ IFRS9 ว่าจะมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่  พร้อมให้รายงานความคืบหน้าตลอดจนปัญหาและอุปสรรคให้ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบ เพ่ือน าไปพิจารณาในระดับนโยบายต่อไป 

    
 

1.3 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ไตรมาสที่ 3/2564 มีการประชุม 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 
และเดือนกันยายน 2564 สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 (1) เห็นชอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของสมาคมและให้น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สมาคม เพ่ือรองรับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้เต็ม
รูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

 (2) อนุมัติให้แก้ไขระเบียบคณะกรรมการ
สมาคม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยให้สมาคมสามารถจ้างบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันการเงินของรัฐ รวมทั้งผู้ที่เกษียณแล้วให้มาเป็นลูกจ้างของสมาคมได้  
 (3) อนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ือพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ให้กับ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) รวมถึงหน่วยงานผู้ขอใช้บริการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐที่จะมาใช้บริการ โดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมให้ตั้งแต่เริ่มใช้งานได้จริงจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2565 และกรณีที่เป็นหน่วยงานภาครัฐใหม่เข้ามา
ใช้บริการหลังปี 2565 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ 3 เดือน 
 (4) เห็นชอบให้มีการกระจายหุ้น บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ ากัด ที่ธนาคารออมสินถือ 
ในนามสมาคมไว้จ านวน 525,000 หุ้น ให้กับสถาบันการเงินสมาชิก (ไม่รวมธนาคารกรุงไทย) โดยจัดสรรตาม
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ขนาดสินทรัพย์ (Asset Size) ของแต่ละสถาบันการเงิน รวมทั้งให้ส่งผู้แทนจากสมาชิกที่มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ 
มากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ระยะเวลา 
2 ปี หลังจากนั้นให้ทบทวนหลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนใหม่ 

1.4 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ไตรมาสที่  4/2564 มีการประชุม 2 ครั้ง ในเดือน
พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2564 สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 (1) เห็นชอบการทบทวนองค์ประกอบ และ
อ านาจหน้าที่ของชมรมภายใต้สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ตาม
ภารกิจที่ เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันและรองรับงานตามที่ ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือร่วมด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของสถาบันการเงินของรัฐ โดยให้ยกระดับ
สถานะของชมรมที่ปัจจุบันมี 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้ตรวจสอบ

ภายใน ชมรมก ากับการปฏิบัติงาน และชมรมผู้สอบทานสินเชื่อ ให้เป็นอนุกรรมการของสมาคม พร้อมทั้งให้เพ่ิม
อนุกรรมการด้านที่มีความส าคัญอีก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านบริหารความเสี่ยง และด้านพัฒนา
บุคลากร เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของสมาคมและสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์ ให้ทันกับสถานการณ์และกฎเกณฑ์การก ากับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
 (2) อนุมัติแผนงานโครงการปี 2565 จ านวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนการส่งเสริมให้มีการ
อบรมให้ความรู้ พัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน และแผนการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือความสามัคคีระหว่างสมาชิก พร้อมงบประมาณจ านวน 960,000 บาท และอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 จ านวน 2 ,855,529 บาท นอกจากนี้ให้สมาชิกสมทบเงินเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากค่าบ ารุงสมาชิกรายปี เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสมาคม 
 (3) เห็นชอบให้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เป็นหน่วยงานในการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนของผู้ลงทะเบียนภายใต้โครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ของกระทรวงการคลัง รวมทั้งให้สถาบันการเงินของรัฐร่วมประชาสัมพันธ์
โครงการ รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีรายได้น้อยและประเทศ  

2. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 

ตามข้อบังคับสมาคม ข้อ 27 ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 120 วันนับแต่วันที่
สิ้นปีการบัญชีของสมาคม โดยคณะกรรมการสมาคมในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564  
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มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่  โดยมีวาระทีน่ าเสนอในการประชุมสรุปสาระส าคัญดังนี้  

2.1 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของสมาคม ปี 2563 โดยที่ประชุมใหญ่มีมติรับทราบ 
ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ 7 ด้าน ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการสมาคม การประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี การช่วยเหลือผู ้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น การจัดอบรมให้บุคลากรของสมาชิก ผลการด าเนินงานของชมรม
ภายใต้การก ากับดูแลของสมาคม สถานะการเงินและผลการด าเนินงานด้านการเงินของสมาคม ปี 2563  

2.2 อนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับรายจ่ายของสมาคม ปี 2563 โดยสมาคมมีสินทรัพย์รวม 
817,296.66 บาท หนี้สินรวม 14,777.22 บาท ทุนสะสม 802,519.44 บาท และมีรายรับมากกว่ารายจ่าย    
เป็นเงิน 517,442.54 บาท 

2.3 อนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวเนตรนภา เมตมันกุล เป็นผู้ลงนามในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง 
งบการเงินของสมาคม พร้อมทั้งก าหนดค่าสอบบัญชีของสมาคม ปี 2564 

2.4 เนื่องจากคณะกรรมการสมาคมชุดเดิมครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 16 เมษายน 2564  
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ แต่งตั้งนายวิทัย รัตนากร ผู้อ านวยการ ธนาคารออมสิน ด ารงต าแหน่ง
รองประธานกรรมการ ล าดับที่ 1 และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ ล าดับที่ 2 และให้ผู้แทนสมาชิกสามัญประเภทสถาบันการเงินของรัฐ 
ที่เหลือ 5 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ ทะเบียนเลขที่ 
จ.5797/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  

        
3. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป สมาคมสถาบัน
การเงินของรัฐและสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือลูกหนี ้รายย่อยและ
ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยได้ร่วมกันออกมาตรการต่างๆ มาช่วยเหลือ
ลูกหนี ้ทั ้งมาตรการที่ด าเนินการเอง และมาตรการที่ด าเนินการผ่านมาตรการของ ธปท.  สรุปผลการ
ด าเนินงานได้ ดังนี้   

3.1   การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของ ธปท. 
(1)   โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (soft loan)  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงิน

สินเชื่อคงค้างไม่เกิน 500 ล้านบาท เพ่ือกระจายความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง โดยมีวงเงินสินเชื่อตามโครงการ
รวม 500,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่เริ่มด าเนินการเมื่อปี 2563 โดยสถาบันการเงินต้องยื่นขอ
สินเชื่อให้ ธปท. อนุมัติก่อนวันที่ 18 เมษายน 2564  มีผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้เดิมของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ได้รับอนุมัติสินเชื่อรวม 14,172 ราย วงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น 12,129 ล้านบาท 
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 (2) โครงการสินเชื่อฟ้ืนฟู เพ่ือช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ    

แตไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือน าไปใช้ประกอบธุรกิจต่อไปไดท้ั้งลูกหนี้เดิมของสถาบันการเงิน
และลูกหนี้ใหม่ โดยมีวงเงินสินเชื่อตามโครงการรวม 250,000 ล้านบาท สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถอนุมัติ
สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้จ านวนทั้งสิ้น 10,797 ราย วงเงินสินเชื่อ          
รวม 24,931 ล้านบาท 

               
 

 (3)   โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การฟ้ืนตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 และต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินกับสถาบัน
การเงินเดิม เพ่ือสามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติในอนาคต โดย ธปท. ให้กู้เงินแก่สถาบันการเงินเพ่ือรับ
โอนทรัพย์หลักประกันเพ่ือช าระหนี้ที่ค้างอยู่กับสถาบันการเงิน และเปิดโอกาสให้ซื้อคืนทรัพย์นั้นกลับไปประกอบ
ธุรกิจได้ โดยในปี 2564 มีผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามโครงการนี้ 22 ราย 
ยอดภาระหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือรวม 2,239 ล้านบาท  

           
 

3.2   การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ออกมาเพ่ือ
ช่วยเหลือลูกหนี้เดิมที่ได้รับผลกระทบทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบธุรกิจ  เพ่ือช่วยเหลือให้ลูกหนี้ด าเนินธุรกิจภายใต้

ข้อมูล ณ วันที ่12 เม.ย. 2564 

ข้อมูล ณ วันที ่27 ธ.ค. 2564 

ข้อมูล ณ วันที ่27 ธ.ค. 2564 

ธอท 0.5% ธอท 1.30% 
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ความสามารถในการช าระหนี้ที่ลดลง ด้วยมาตรการแก้ไขหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการพักช าระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย 
ลดเงินงวดผ่อนช าระ ขยายระยะเวลาการกู้ และผ่อนผันการช าระหนี้คืนแบบขั้นบันไดตามความสามารถลูกหนี้  เป็นต้น      
รวมกว่า 100 มาตรการ ส่งผลในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและประคองให้ลูกหนี้ยังคงอยู่รอดผ่านวิกฤติและกลับฟ้ืนตัว
มาประกอบธุรกิจได้ในภายหลังที่ภาวะเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2564 มีลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
สถาบันการเงินเฉพาะกิจจ านวนทั้งสิ้น 3,858,084 บัญชี ยอดภาระหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 1,498,374 ล้านบาท   

  
            

 
 
 

3.3   การให้สินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นอกจากมาตรการช่วยเหลือเพ่ือลด
ภาระการผ่อนช าระหนี้รายเดือนลงแล้ว สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพ่ือให้ลูกหนี้น าไปใช้เป็น
ทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจเพ่ือเสริมสภาพคล่องและฟ้ืนฟูธุรกิจ โดยมีผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อในปี 2564 เป็นสินเชื่อ
ธุรกิจ 77,714 ราย วงเงินอนุมัติ 246,048 ล้านบาท และสินเชื่อรายย่อยจ านวน 4,270,779 ราย วงเงินอนุมัติ 59,140 ล้านบาท 
รวมจ านวนผู้ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 4,348,493 ราย วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งสิ้น 305,188 ล้านบาท  

 

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่31 ธ.ค. 2564 

ข้อมูล ณ วันที ่31 ธ.ค. 2564 
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3.4   นอกจากนี้สถาบันการเงินของรัฐยังท าหน้าที่ในการค้ าประกันสินเชื่อให้กับลูกหนี้ทั้งของธนาคาร
ของรัฐและธนาคารพาณิชย์ เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยง
ให้กับสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อได้อีกทางหนึ่ง โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้เข้าไปมี
บทบาทในการค้ าประกันทั้งสินเชื่อตามมาตรการของ ธปท. รวมทั้งสินเชื่อของสถาบันการเงินของรัฐและธนาคาร
พาณิชย์รวมกันกว่า 125,000 ล้านบาท 

จากมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ที่กล่าวมา มีลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อย 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 8,231,568 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวม 1,842,861 ล้านบาท รวมทั้งได้รับค าแนะน าปรึกษาในการแก้ไขหนี้ 
ส่งผลให้ลูกหนี้จ านวนมากสามารถผ่านพ้นวิกฤติเริ่มกลับมาพลิกฟ้ืนธุรกิจได้ และส่งผลให้ภาระเศรษฐกิจเริ่มมีการ
ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนให้เห็นได้จาก GDP ปี 2563 ที่มีการหดตัว -6.1% กลับมาเป็นบวกที่ 1.6% ในปี 2564 

 
4. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 

 ในปี 2564 สมาคมได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือการสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชน/ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและหรืออ านวยความสะดวกต่อประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ  ในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย ที่ส าคัญ  ๆรวม 10 โครงการ ดังนี้ 

4.1    การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID19)  

(1) การให้ความร่วมมือจัดท าระบบเพ่ือรองรับการด าเนินมาตรการช่วยเหลือส าหรับประชาชน
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ระลอกใหม่ และมาตรการอ่ืนๆ ของ
กระทรวงการคลัง ในการจัดท าระบบฐานข้อมูล ระบบการรับลงทะเบียน การคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลต่างๆ ด้านการโอนและรับเงิน ด้านการรับเรื่องร้องเรียน การทบทวนสิทธิ์ การตรวจสอบย้อนหลัง (Post 
Audit) และการด าเนินการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้ระบบเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือของภาครัฐ รวมทั้งความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนการดูแลอ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าต่อประชาชนในการลงทะเบียนตามมาตรการดังกล่าว 

(2)  เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ม33 เรารักกัน ของ
ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยธนาคารของรัฐ 4 แห่ง 
ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย      
เข้าร่วมตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
ให้เป็นไปตามคุณสมบัติของโครงการ และให้สามารถด าเนินการเบิก
จ่ายเงินจากกระทรวงการคลังในการเยียวยาให้กับผู้ประกันตนผ่าน
พร้อมเพย์เพ่ือช่วยสนับสนุนการด ารงชีพและช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)   
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 (3)   การให้ความร่วมมือสนับสนุนการให้บริการด้าน Call Center ของศูนย์ประสานงานข้อมูล     
หมอพร้อม กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 7 แห่ง ให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมทีม Call Center ให้กับ
ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม รวม 49 คู่สาย เพ่ือให้ข้อมูลส าหรับประชาชนที่พบปัญหาหรืออุปสรรคจากการจองฉีด
วัคซีนโควิด 19 ผ่าน Line Official Account และ Application หมอพร้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา    
ให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และช่วยในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ 

 

 4.2   การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 (1)  เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย 
ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 157/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์และจัดท า
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อยอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ าในระยะยาวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

(2)   เข้าร่วมเป็นคณะท างานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้
โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ร่วมกับกรมการค้าภายใน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับ
ซื้อผลไม้ ลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มเปูาหมายที่เป็นผู้รวบรวมรับซื้อผลไม้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถทางการค้าในการดูดซับอุปทานผลไม้ส่วนเกินของเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุก
ตัวมาก เป็นการรักษาและยกระดับราคาผลไม้ท่ีเกษตรกรขายได้ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น 

(3)   การให้ความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพ่ือใช้ช่องทางของธนาคารของรัฐ 
4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
ธนาคารกรุงไทย ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการออม
เงินกับ กอช. ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Line official และ 
Facebook เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
ตุ ลาคม 2564 เ พ่ื อ เป็ นกา รปร ะชาสั ม พันธ์ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเปูาหมาย ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีเงินออม และสร้าง
ความมัน่คงให้กับชีวิตหลังอายุ 60 ปี  
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4.3    การสนับสนุน/ส่งเสริมการแก้ไขภาระหนี้สินของลูกหนี้อย่างยั่งยืน 

           (1)   เข้าร่วมโครงการหมอหนี้เพ่ือประชาชน เป็นความร่วมมือการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืน
ระหว่าง ธปท. กระทรวงการคลัง สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสมาคมธนาคารไทย โดยสถาบันการเงินของรัฐจัดส่ง
บุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการแก้ไขหนี้จ านวน 130 คน เป็นหมอหนี้ในคลินิกแก้หนี้ของ ธปท. เพ่ือให้
ค าแนะน า/ปรึกษาให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับลูกหนี้ของสถาบันการเงินอย่างครบ
วงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานะหนี้ ความสามารถในการช าระหนี้ การเตรียมตัวเจรจาแก้ไขหนี้กับสถาบันการเงิน 
การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมตัวเพ่ือขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องหรือลงทุนปรับปรุงกิจการ โดยมีลูกหนี้เข้า
ร่วมโครงการขอรับค าปรึกษารวม 1,354 ราย ภาระหนี้รวมประมาณ 8,700 ล้านบาท  

 

(2)   การจัดท าแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
อย่างยั ่งยืน ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  7 แห่ง เพื ่อใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ให้
สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้  ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่อนคลายในระยะต่อไป เพื่อให้ลูกหนี้สามารถด าเนินธุรกิจหรือใช้ชีวิตประจ าวันต่อไป
ได้ในสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว  โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน
เพื ่อด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวเมื ่อว ันที ่ 1 ธันวาคม 2564 และมีผลบังคับใ ช้พร้อมกับประกาศ
หนังสือเวียนของ ธปท. ในเรื่องเดียวกันนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะน า
แนวทางนี้มาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป  

4.4   การพัฒนาและใช้มาตรฐานข้อมูลดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการให้บริการทางการเงิน 

(1)    การร่วมพัฒนามาตรฐานและใช้มาตรฐานข้อมูลดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการให้บริการทาง
การเงินและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลของภาคการเงิน
ระหว่างสถาบันการเงิน ผ่าน Application Programming 
Interface หรือ API เป็นความร่วมมือระหว่าง ธปท. 
สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สมาคม
ธนาคารนานาชาติ และธนาคารสมาชิกของทั้ง 3 สมาคม 
ในการใช ้ระบบนิเวศที ่เป ิดกว ้างในการแบ่งป ันข้อมูล 
(Open data ecosystem) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการ
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เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าสถาบันการเงิน ในฐานะผู้ใช้บริการที่จะ
ได้รับบริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย  และผู้ให้บริการทางการเงินที่
จะใช้มาตรฐานเดียวกันในการเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตก
ความร่วมมือเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  

(2)  การให้ความร่วมมือการเก็บหรือท าลายต้นฉบับเอกสารในระบบ ICAS ระหว่างธนาคาร
สมาชิกของสมาคมธนาคารไทย  สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพ่ือให้ธนาคาร
สมาชิกเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บหรือท าลายเอกสารการเรียกเก็บเงินผ่านระบบ ICAS ทั้งของธนาคารผู้ส่ง
เรียกเก็บ (Sending Bank) และธนาคารผู้จ่าย (Paying Bank) ให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในการจัดเก็บเอกสาร
หรือท าลายเอกสารเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลการจัดเก็บเอกสาร โดยได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

5.    การจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการขอสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพ
คล่องและฟ้ืนฟูกิจการนับเป็นสิ่งส าคัญ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจัดสัมมนาเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สถาบันการเงินของรัฐได้ออกมาเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 
รวมทั้งให้ค าแนะน ามาตรการช่วยเหลือต่างๆ และเป็นช่องทางให้ผู้ฟังสัมมนาสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้
บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐที่สนใจ เพ่ือให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งติดต่อผู้ประกอบการในการอ านวย
ความสะดวกให้สามารถได้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็ว โดยได้มีการจัดสัมมนา 2 ครั้ง ดังนี้ 

5.1 จัดงานสัมมนาออนไลน์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย   
ในหัวข้อ "SMEs ไทยไปต่ออย่างไร...ด้วยกลไกความช่วยเหลือของ ธปท.- แบงก์รัฐ " เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
เพ่ือให้ความรู้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และประชาชนทั่วไป ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้  
มาตรการสินเชื่อฟ้ืนฟู  สินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องของสถาบันการเงินของรัฐ และทางรอดของ  SMEs           
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยมีวิทยากรจาก ธปท. และสถาบันการเงินของรัฐ 7 แห่ง เข้าร่วม
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้และแนะน าผลิตภัณฑ์สินเชื่อ รวมทั้งวิธีการ       
ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาประมาณ 1,000 คน และมีผู้ประกอบการ 
SMEs แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐจ านวนกว่า 250 ราย  
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5.2 จัดงานสัมมนาออนไลน์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และหอการค้าไทยและ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ธปท.-แบงก์รัฐเดินหน้าฟ้ืนฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID-19” เมื่อวันที่ 
9 ธันวาคม 2564 หัวข้อสัมมนาประกอบด้วย โครงการหมอหนี้เพ่ือประชาชนจาก ธปท. การเตรียมตัวเพ่ือพลิกฟ้ืน
ธุรกิจภายหลังสถานการณ์ COVID และสินเชื่อเพ่ือพลิกฟ้ืนธุรกิจจากสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีวิทยากรจาก 
ธปท. และสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือ
ลูกหนี้และวิธีการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนารวมกว่า 500 คน และ         
มีผู้ประกอบการ SMEs แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐจ านวนกว่า 100 ราย  

 

 
 

6. การจัดอบรมให้กับบุคลากรของสถาบันการเงินสมาชิก 

การพัฒนาอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ  รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสถาบันการเงินสมาชิก ถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่จะช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สูงขึ้นส่งผลให้สามารถด าเนินการในการตอบสนอง
ความต้องการของภาครัฐและประชาชนทั่วไปได้ดีขึ้น ในปี 2564 สมาคมได้จัดสัมมนา อบรมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณแ์บบออนไลน์ รวม 6 หลักสูตร เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานที่ส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้  

6.1   การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวทางก ากับดูแลของ ธปท. 

                     (1)   การเสวนาในหัวข้อ Oversight Functions กับบทบาทของ Second line และ Third 
Line  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐร่วมกับ ธปท. จัดเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แนวคิดและมุมมองในมิติต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการด าเนินงานของผู้บริหารระดับกลุ่มงาน/สายงานที่
ก ากับดูแล ฝุาย/หน่วยงานด้าน Second line และ Third Line ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา
รวม 68 คน ซึ่งสามารถน าแนวคิดและมุมมองไปปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น      

                     (2)   การอบรมหลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เมื่อวันที่  
16 มิถุนายน 2564 โดยวิทยากรจาก ธปท. เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ก ากับ
ดูแลที่ออกโดย ธปท. และหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ มีผู้เข้าร่วม
อบรมจากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 8 แห่ง รวม 200 คน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ที่มุ ่งให้ความส าคัญกับ
การให้บริการที่เป็นธรรมกับลูกค้า และน าไปปรับใช้ในองค์กร
ต่อไปได้ 
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(3)    การบรรยาย หัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2564 เนื้อหาประกอบด้วยสาระส าคัญของร่างกฎหมายล าดับรอง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล        
ส่วนบุคคลและการเตรียมความพร้อมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบรรยาย โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาววริศรา มั่นสกุล            
รองผู้อ านวยการ ฝุายนโยบายระบบการช าระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารและพนักงานของสมาชิกสมาคม
สถาบันการเงินของรัฐ 8 แห่ง เข้าร่วมฟังการบรรยายที่ห้องประชุม ธอส. และผ่านระบบออนไลน์ รวม 207 คน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการเตรียมความพร้อมน าไปก าหนดวิธีปฏิบัติก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้  

 
 

(4) การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการท า Stress Test เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2564 โดยวิทยากรจากสถาบันการเงินของรัฐทีเ่ข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 7 แห่ง รวม 154 คน ท าให้สามารถน าแนวคิด มุมมอง แนวปฏิบัติไป
ปรับใช้ในแต่ละสถาบันการเงินได ้

     

    

6.2 การบริหารจัดการกระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยความร่วมมือกับสมาคมนักบริหาร
พัสดุแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร เรื่อง แนวปฏิบัติใหม่ตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ 
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จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และการบริหารสัญญา ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19     
แพร่ระบาด ในวันที่ 6 กันยายน 2564  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลางมาชี้แจงแนวปฏิบัติใหม่ตาม
ระเบียบที่ออกมา พร้อมตอบข้อซักถามให้แก่ผู้ปฏิบัติให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 177 คน 

  

6.3 การประเมินผลองค์กร เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ เรียกว่า State Enterprise Assessment Model หรือ
ระบบ SE-AM เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  มีบทบาทส าคัญในการช่วย
ขับเคลื่อนให้ฝุายงานต่างๆ ในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมจึงได้จัดบรรยายหลักสูตร 
“บทบาทของคณะกรรมการ SFIs กับการขับเคลื่อน Core Business Enablers” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ (IRDP) มาบรรยายให้คณะกรรมการได้มีความเข้าใจหลักเกณฑ์ รวมทั้งคณะกรรมการจะมีบทบาท
ส าคัญในเรื่องใดบ้าง โดยมีกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมฟังการบรรยายรวม 45 คน  

7.   การด าเนินการด้านอ่ืนๆ  

7.1  ในปี 2564 สมาคมได้จัดท าเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสมาคม ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของสมาคมและสถาบันการเงินสมาชิก โดยได้ เปิดตัวเว็บไซต์ของ
สมาคม www.gfa.or.th อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
ส าหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ทั้งของสมาคมและสถาบันการเงินสมาชิก และเป็นช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลส าหรับประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น 
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7.2  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 บุคลากรของสถาบันการเงินสมาชิกต้อง
ให้บริการลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการที่สาขาเป็นจ านวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ 
สมาคมได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอจัดสรรโควตาวัคซีนเป็นการเร่งด่วน โดย
ได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca จ านวน 1,001 โดส กระจายให้แต่ละสถาบันการเงินเฉพาะกิจตาม
สัดส่วนจ านวนบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อของกระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 

8. ผลการด าเนินงานของชมรมภายใต้การก ากับดูแลของสมาคม  

ณ สิ้นปี 2564 สมาคมมีชมรมภายใต้การก ากับดูแล 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน ชมรม
ก ากับการปฏิบัติงาน และชมรมผู้สอบทานสินเชื่อ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงิน
ของรัฐ ในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันการเงินแต่ละแห่งต้องปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการรักษาระยะห่าง 
(Social Distancing)  ชมรมจึงได้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการจัดประชุมและท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีผล
ด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้  

8.1   ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน 

ในปี 2564 ชมรมมีการจัดประชุมร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวม 4 ครั้ง มีประเด็นการ
ประชุม/หารือร่วมกันที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) แนวทางการยกระดับคะแนนประเมินผล Enablers ด้านที่ 8 (ตรวจสอบภายใน) ใน    
4 หัวข้อ ได้แก่ ด้านคณะกรรมการตรวจสอบ ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ
ด้านความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และการแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีด าเนินงานของสถาบันการเงินที่มีผล
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับด ี

(2) แนวทาง/วิธีการการยกระดับผลประเมิน Composite Rating ของ ธปท. โดยการจัด
อบรมบุคลากรด้านตรวจสอบภายในของ SFIs ร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 
โดยน าประเด็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนหรือให้ข้อคิดเห็นร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางไปปรับใช้
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทุก SFIs   

(3) การศึกษาดูงานระบบงานสนับสนุนงานตรวจสอบของ ธอส. ที่ได้มีการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้กับงานตรวจสอบเต็มรูปแบบ จึงได้มีการจัดให้ดูงานของ ธอส. เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐาน
งานตรวจสอบของธนาคารสมาชิกร่วมกัน 

(4) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางวิธีการเขียน/บรรยายข้อมูลตามเกณฑ์การ
ประเมินรัฐวิสาหกิจด้านตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564 โดยมอบหมายให้ธนาคารสมาชิกที่มีคะแนน 
Enablers สูงในแต่ละด้านเป็นผู้แนะน าแนวทางการเขียนรายงานให้แก่สมาชิกชมรม 

(5) ก าหนดแผนงานโครงการที่จะด าเนินการในปี 2565 มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ยกระดับคะแนนประเมินผล Enablers (ต่อเนื่อง) และโครงการอบรม/ความรู้เรื่องกฎหมาย PDPA ส าหรับ     
ผู้ตรวจสอบภายในและการศึกษาดูงานระบบงาน PDPA จากธนาคารสมาชิก 
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  8.2   ชมรมก ากับการปฏิบัติงาน   

  ในปี 2565 ชมรมมีกิจกรรมร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกและการจัดงานสัมมนาต่าง  ๆสรุปไดด้ังนี้ 
  (1) การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ รวม  4 ครั้ง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านกฎหมายที่
สถาบันการเงินของรัฐต้องถือปฏิบัติ  
  (2) จัดบรรยายให้ความรู้แก่สถาบันการเงินสมาชิก รวม  2 หลักสูตร ได้แก่ สาระส าคัญ
ร่างกฎหมายล าดับรอง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลบุคคลและการเตรียมความพร้อมตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และความรู้เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) 
  (3) จัดสัมมนาในหัวข้อ CG & CSR Day 2021 "CG for Sustainable Growth"                 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) 
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ให้กับบุคลากร
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารสมาชิกของสมาคม 

  8.3 ชมรมผู้สอบทานสินเชื่อ 

    ในปี 2564 ชมรมมีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 3 ครั้ง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
(1) การแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานการสอบทานสินเชื่อในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของแต่ละสถาบันการเงิน ในเรื่องแผนการสอบทานสินเชื่อ/แนวทาง
ปฏิบัติ/กระบวนงานที่รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค และแนวทางการสอบทานสินเชื่อภายใต้พระราชก าหนดและประกาศ ธปท. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

(2) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การสอบทานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ฝุายสอบทานสินเชื่อในฐานะ Second Line of Defense ให้มีความสอดคล้องตามหลักการ 
Three Lines of Defense ความคาดหวังของธนาคารแห่งประเทศไทยและฝุายจัดการของธนาคารในการ
ติดตามก ากับดูแลการอ านวยสินเชื่อและกระบวนการสินเชื่อ ตลอดจนปูองกันและติดตามการช่วยเหลือลูกค้า
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

(3)  การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การสอบทานสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับระบบการจัดประชุมคณะกรรมการฝุายสอบทานสินเชื่อ การพัฒนาระบบ Credit Review Issue 
Tracking (CIT) และแนวทางในการจัดท าแผนงานสอบทานสินเชื่อ  

9. สถานะการเงินและผลการด าเนินงานด้านการเงิน 

9.1 การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ ประจ าปี 2564 

คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและงบลงทุน 
จ านวน 2,606,591 บาท งบส ารองกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนอีก จ านวน 79,000 บาท และงบรายจ่ายโครงการ 
จ านวน 50,000 บาท รวมเป็นงบประมาณที่อนุมัติทั้งสิ้น 2,735,591 บาท มีการใช้งบประมาณเป็นเงิน  
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1,977,498 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าเช่าสถานที่ตั้งส านักงานสมาคม คงเหลือ 758,093 บาท 
สรุปงบประมาณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและงบลงทุน ดังนี้ 

จ านวน : บาท 

รายการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
ใช้ไปคิดเปน็ร้อยละ
ของงบประมาณ 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,583,120 996,333 586,787 62.93 
2.  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น 985,471 862,014 123,457 87.47 

3.  งบลงทุน 38,000 16,500 21,500 43.42 
4.  งบส ารอง 79,000 58,651 20,349 74.24 

5.  งบรายจ่ายโครงการ 50,000 44,000 6,000 88.00 
รวมทั้งสิ้น 2,735,591 1,977,498 758,093 72.29 

 9.2 งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

สมาคมมีสินทรัพย์รวม 1,893,955.22 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,076,658.56 บาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 131.73  มีหนี้สินรวมเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดจ านวน 33,714.04 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่     ผ่านมา 
18,936.82 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 128.15 และมีทุนสะสม ณ สิ้นปี 2564 จ านวน 1,860,241.18 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาจ านวน 1,057,721.14 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 131.80 มีรายละเอียดแต่ละรายการที่ส าคัญดังนี้  

(1) สินทรัพย์ 

 

 

 

 

 

(2) หนี้สิน 
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(3) ทุนสะสม 
 

 

 

 
 
 
 
 
 9.3  งบรายรับและรายจ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ในปี 2564 สมาคมมีรายรับจ านวน 3,035,910.97 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,062,923.46 บาท  
และมีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวน 1,977,498.13 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 525,355.91 บาท 
โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้   

(1)   งบรายรับ-รายจ่ายเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 

(2) รายละเอียดรายรับ 
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(3)   รายละเอียดรายจ่าย 
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แผนการด าเนินงานในปี 2565 
 

สมาคมมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 3 ด้าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมที่ต้องการ
ให้สถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิกได้มีการประสานงานและท างานร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล และให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้  

1. แผนงานส่งเสริมความร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Synergy) เพ่ือลดต้นทุนในการด าเนินงานและ
อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าและประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่ต่ าลงได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น 

2. แผนงานการยกบุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
โดยการจัดอบรมให้ความรู้และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันระหว่างสถาบัน
การเงินสมาชิก และหน่วยงานภายนอก 

3. แผนงานการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิก และให้
สามารถท างานประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ สมาชิกและคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และงบรายรับ-รายจ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ        
งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสมาคมตาม
ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ    
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความรับผิดของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน         
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคมหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ความรับผิดของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง    
อันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ      
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เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาค เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสมาคม 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปีดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสมาคมในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึง   
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สมาคมต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุม
ภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

 
เนตรนภา เมตมันกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9328 
บริษัท ส านักงานตรวจสอบบัญชี สยาม จ ากัด 
99/99 หมู่ที่ 1 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565     
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สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

     หน่วย : บาท  

 หมายเหตุ             2564             2563 
สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 1,853,386.97 792,484.89 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4 25.38 10.82 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,853,412.35 792,495.71 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5 34,958.30 17,618.58 

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6 5,584.57 7,182.37 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  40,542.87 24,800.95 

รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น  1,893,955.22 817,296.66 

หนี้สินและทุนสะสม    
หนี้สินหมุนเวียน    

    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  691.10 3,266.25 
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7 33,022.94 11,510.97 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  33,714.04 14,777.22 

ทุนสะสม    
    ทุนสะสมยกมา  802,519.44 285,076.90 

    รายรับมากกว่า ( น้อยกว่า) รายจ่าย  1,057,721.74 517,442.54 

รวมทุนสะสม  1,860,241.18 802,519.44 
รวมหนี้สินและทุนสะสม  1,893,955.22 817,296.66 

" หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แนบถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินข้างต้นนี้ " 

รับรองถูกต้องและเป็นความจริง 

 
............................................................. 

(นายฉัตรชัย ศิริไล)  
ประธานกรรมการสมาคม 
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สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 

งบรายรับ – รายจ่าย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

      หนว่ย : บาท 

 หมายเหตุ        2564        2563 

รายรับ :    
   รายรับจากการรับบริจาค  - - 

   รายรับจากค่าจดทะเบียนและค่าบ ารุงสมาชิก  3,023,000.00 1,836,000.00 
   รายรับจากการจัดอบรมสัมมนา  - 128,700.00 

   รายได้อ่ืน  6,000.00 - 

   ดอกเบี้ยรับ  6,910.97 8,287.51 
รวมรายรับ  3,035,910.97 1,972,987.51 

รายจ่าย :    

   รายจ่ายในการด าเนินงาน 8 1,977,498.13 1,452,142.22 
รวมรายจ่าย  1,977,498.13 1,452,142.22 

รายรับมากกว่า ( น้อยกว่า ) รายจ่ายก่อนภาษีเงินได้  1,058,412.84 520,845.29 

ภาษีเงินได้ 9 (691.10) (3,402.75) 
รายรับมากกว่า ( น้อยกว่า ) รายจ่ายสุทธิ  1,057,721.74 517,442.54 

" หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แนบถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินข้างต้นนี้ " 

 

รับรองถูกต้องและเป็นความจริง 

 
............................................................. 

(นายฉัตรชัย ศิริไล)  
ประธานกรรมการสมาคม 
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สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคล 
ประเภทสมาคม ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี จ. 5797/2562 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562  

โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1.1  ร่วมมือกับรัฐบาลเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิก 
1.2  สนับสนุนและด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจของสมาชิก 
1.3  มุ่งเน้นในการสร้างความพร้อมและความร่วมมือระหว่างสมาชิก ทางด้านการเงินการธนาคารด้วยกัน 
1.4  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาด้วยเครื่องมือต่างๆ เพ่ือให้เกิดการท างานของพนักงานสถาบัน 
      การเงินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย 
1.5  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 
1.6  สนับสนุนและช่วยหลือสมาชิกเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาท า 

ความตกลงเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
1.7  ส่งเสริมให้มีการอบรม ให้ความรู้ พัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)  

ร่วมกัน เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน และการบริหารจัดการองค์กร ระหว่างสมาชิก 
1.8  เสนอความคิดเห็น หรือแสดงความคิดเห็นในด้านการเงิน การธนาคาร การคลัง และเศรษฐกิจต่อ 

หน่วยราชการและสถาบันอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.9  ท ากิจการใดๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือมีความจ าเป็น สมควร เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม  

วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น 

หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายบัญชีท่ีส าคัญ 

2.1  การรับรู้รายรับและรายจ่าย 
สมาคมฯ บันทึกบัญชีรับรู้รายรับและรายจ่าย โดยใช้เกณฑ์คงค้าง 

 

รับรองถูกต้องและเป็นความจริง 

 
............................................................. 

(นายฉัตรชัย ศิริไล)  
ประธานกรรมการสมาคม 
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               2564            2563 
               (บาท)            (บาท) 

หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

           เงินสด 41,292.06 26,591.27 
           เงนิฝากธนาคาร – บัญชีออมทรัพย์ 1,812,094.91 765,893.62 

     รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,853,386.97 792,484.89 

หมายเหตุที่ 4 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

          ดอกเบี้ยค้างรับ 25.38 10.82 
               รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 25.38 10.82 

หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการ ยอด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564 เพ่ิม ลด 

เครื่องใช้ส านักงาน 19,600.00 23,230.00 - 42,830.00 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,981.42 5,890.28 - 7,871.70 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 17,618.58   34,958.30 

ค่าเสื่อมราคาประจ าปี 1,981.42   5,890.28 

หมายเหตุที่ 6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการ ยอด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564 เพ่ิม ลด 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,990.00 - - 7,990.00 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  807.63 1,597.80 - 2,405.43 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,182.37   5,584.57 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี 807.63   1,597.80 
 

รับรองถูกต้องและเป็นความจริง 

 
............................................................. 

(นายฉัตรชัย ศิริไล)  
ประธานกรรมการสมาคม 

หน่วย : บาท 

หน่วย : บาท 
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               2564            2563 
               (บาท)            (บาท) 

หมายเหตุที่ 7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
          ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 18.16 10.97 
          เงินประกันสังคมค้างจา่ย 1,500.00 1,500.00 
          ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย 10,000.00 10,000.00 
          ค่าสาธารณูปโภคค้างจา่ย 21.504.78             - 

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 33,022.94 11,510.97 

หมายเหตุที่ 8 รายจ่ายในการด าเนินงาน 
        เงินเดือน 990.122.58      773,609.19 
        ค่าเช่าสถานที่ 583,483.02 466,777.10 
        ค่าพัฒนาเว็บไซต ์ 200,342.40 - 
        ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพันธ์ 50,000.00 - 
        ค่าสาธารณูปโภค 46,619.82 - 
        ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 44,000.00 119,800.00 
        ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 23,702.90 31,809.75 
        ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,050.00 3,232.00 
        ค่าสอบบัญช ี 10,000.00 10,000.00 
        เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม 6,210.00 6,093.00 
        ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 7,210.46 25,347.00 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - 1,803.00 
        ค่าวัสดุของใช้สิน้เปลือง 459.00 2,685.99 
        ค่าธรรมเนียมอื่น 430.00 625.00 
        ค่าภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 1,578.61 - 
        ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 4,801.26 7,571.14 
        ค่าเสื่อมราคา-ทรัพย์สิน      7,488.08      2,789.05 

  รวมรายจ่ายในการด าเนินงาน 1,977,498.13 1,452,142.22 
 

รับรองถูกต้องและเป็นความจริง 

 
............................................................. 

(นายฉัตรชัย ศิริไล)  
ประธานกรรมการสมาคม 
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   2564             2563 
   (บาท)             (บาท) 

หมายเหตุที่ 9 ภาษีเงินได ้
           รายรับจากการจัดอบรมสัมมนา - 128,700.00 

            คูณ อัตราภาษีเงินไดร้้อยละ                          2.00                        2.00 
ภาษีเงินได ้                               -                  2,574.00 

            ดอกเบี้ยรับ 6,910.97 8,287.51 
            คูณ อัตราภาษีเงินไดร้้อยละ                         10.00                       10.00 

ภาษีเงินได ้                       691.10                     828.75 
            รวมภาษีเงินได ้ 691.10 3,402.75 
            หัก ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย                               -                   (136.50) 
            ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ( ช าระเกิน )                       691.10                  3,266.25 

 

หมายเหตุที่ 10 การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมแล้ว 
 
 
 

รับรองถูกต้องและเป็นความจริง 

 
............................................................. 

(นายฉัตรชัย ศิริไล)  
ประธานกรรมการสมาคม 

 
 


