
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน

1. การวิเคราะหฐ์านะการเงิน
      สนิทรัพย์
           ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 สถาบนั มีสินทรัพยร์วมจ านวน 11,776.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้ จากปี
2554 จ านวน 99.0  ล้านบาท หรือร้อยละ .85 ประกอบด้วย
           เงินสดและเงินลงทุนอืน่ จ านวน 8,346.1 ล้านบาท ลดลงจากป ี2554 จ านวน 199.9 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.3
           เงินใหกู้ร้ะยะยาว จ านวน 3,152.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากป ี2554 จ านวน 285.2 ล้านบาท

คิดเปน็ร้อยละ 9.9 เนื่องจากมีการสนับสนุนสินเชื่อเพือ่พฒันาที่อยูอ่าศัยโครงการบา้นมั่นคง เพิม่ขึน้

จ านวน 491.8 ล้านบาท

           สินทรัพยถ์าวรสุทธ ิมีจ านวน 223.6 ลดลงจากป ี2554 จ านวน 3.5 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 1.5

     หน้ีสนิรวม
           ณ 30 กนัยายน 2555 สถาบนั มีหนี้สินรวม จ านวน 109.9 ล้านบาท ส่วนใหญเ่ปน็รายได้รอ

การรับรู้ (เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบีย้สินเชื่อโครงการบา้นมั่นคง ) ซ่ึงลดลงจากป ี2554 จ านวน 6.3 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.4 เนื่องจากรับรู้รายได้ประจ าป ีจ านวน 10.3 ล้านบาท

     เงินกองทนุ
               ณ 30 กนัยายน 2555 สถาบนั มีเงินกองทุนรวม 11,667.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ ป ี2554

จ านวน 105.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 เนื่องจากมี รายได้สูงค่าใช้จา่ยจ านวน 105.3 ล้านบาท

ส่วนเงินกองทุนหมุนเวยีน ของสถาบนั มีจ านวน 6,388.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปกีอ่นจ านวน 298.6

ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.9 เนื่องจากในป ี2555 ,มีรายได้จากการด าเนินงานเพิม่ขึน้

     ภาระผูกพัน
               ณ  30 กนัยายน 2555  สถาบนัมีภาระผูกพนัในการจา่ยเงินสนับสนุนองค์กรชุมชน จ านวน
5,278.2 ล้านบาท เนื่องจากองค์กรชุมชนอยูร่ะหวา่งพฒันาโครงการ ซ่ึงถอืเปน็ภาระผูกพนัที่กองทุนฯ 
จะต้องกนัเงินไวเ้พือ่จา่ยในปถีดัไป เมื่อองค์กรชุมชนได้ด าเนินการตามแผนงานที่ระบไุวใ้นโครงการ
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หน่วย : ลบ. 



2. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน
              ผลการด าเนินงานในปงีบประมาณ 2555  สถาบนัมีรายได้รวม จ านวน

1,823.7  ล้านบาท เพิม่ขึน้จากป ี2554 จ านวน 291.8  ล้านบาท หรือร้อยละ 19

และค่าใช้จา่ยรวม จ านวน 1,718.3 ล้านบาท ลดลงจากป ี2554 จ านวน 1,064.6

ล้านบาท หรือร้อยละ 38.26 เนื่องจากต้นปงีบประมาณ 2555 เกดิมหาอทุกภยัน้ าท่วม

ในหลายพืน้ที่ทั่วประเทศท าใหก้ารเบกิจา่ยเงินอดุหนุนเกดิความล่าช้า
             ในงวดบญัชีป ี2555 สถาบนั มีรายได้สูงกวา่ค่าใช้จา่ย จ านวน 105.4 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้จากงวดบญัชีป ี2554 จ านวน 1,356.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอยีดการ
เปล่ียนแปลงดังนี้
ดา้นรายได ้ :
             รายได้เงินอดุหนุนจากรัฐ ป ี2555  มีจ านวน 1,465.5 ล้านบาท ประกอบ

ด้วย โครงการที่ส าคัญ ได้แก ่โครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการชุมชน โครงการบา้น
มั่นคงชนบทเพือ่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท  โครงการบา้นมั่นคง โครงการเสริม
สร้างพืน้ฐานเขม้แขง็ของชุมชน โครงการแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนที่อยูอ่าศัยฯ 5 จว.

ชายแดนภาคใต้ และโครงการสนับสนุนการจดัต้ังและพฒันากจิการสภาองค์กรชุมชน

เพิม่ขึน้จากป ี2554 จ านวน 214.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.1

             รายได้จากการด าเนินงาน ประกอบด้วย

                  รายได้ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร พนัธบตัรรัฐบาล และเงินลงทุนจ านวน

277.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากป ี2554 จ านวน 75.9 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 37.6

เนื่องจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในป ี 2555 เพิม่ขึน้จาก ป ี2554 อตัราผล

ตอบแทนที่ได้รับเฉล่ียร้อยละ 3.3

                  รายได้จากสินเชื่อและรายได้อืน่ มีจ านวน 80.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้

จากป ี2554 จ านวน 1.6 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.1 เนื่องจากในป ี2555 

 สถาบนัมีการสนับสนุนสินเชื่อใหแ้กอ่งค์กรชุมชนเพิม่ขึน้ และรับช าระคืนสินเชื่อเพิม่ขึน้
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ด้านค่าใช้จ่าย  :
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน มีจ านวน 1,461.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จ านวน 1,071.2 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 42.3 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โครงการบ้านมั่นคง

และโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานประกอบด้วย

    ค่าใช้จ่ายบุคลากรมีจ านวน 109.2 ล้านบาท  ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ 

เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ านวน 6.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.55 

         ค่าใช้จ่ายงบพัฒนา มีจ านวน 56.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ านวน 4.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 

    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มีจ านวน 43.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ านวน 3.6 ล้านบาท หรือลดลง 9.2

    ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายอื่น มีจ านวน 46.8 

ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จ านวน 8.3 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้สามารถฟื้นฟูและปรับโครงสร้างหนี้หลายองค์กร

สรปุผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ
สรุปผลการด าเนินงาน
สถาบันมีรายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัผลการด าเนินงานปี 2554 จ านวน 77.5 ล้าน 

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.6 โดยเป็นผลมาจากในปี 2555 สถาบันได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่ม
ขึน้ และมีการสนับสนุนสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง ให้แกอ่งค์กรชุมชนเพิ่มขึน้ 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกดิขึน้ในต้นปีงบประมาณ 2555 ท าให้การด าเนินกจิกรรมขององค์กรชุมชนใน

หลายพื้นที่หยดุชะงัก หรือชะลอการด าเนินกจิกรรมออกไปส่งผลให้การเบิกจา่ยงบประมาณเกดิความล่าช้า
องค์กรชุมชนต้องปรับแผนงานและระยะเวลาในการเบิกจา่ย ดังนั้น สถาบันจงึต้องติดตามสนับสนุน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณให้ทันกบัแผนงานขององค์กรชุมชนต่อไป
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หน่วย : บาท
2555** 2554

สนิทรัพย์
สนิทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,381,542,145.86      1,686,750,301.71      
ลูกหนี้ 6,839,777.73            5,294,681.92            
รายได้ค้างรับ - สุทธิ 46,802,511.87          30,755,670.27          
เงินลงทุนระยะส้ัน 4,464,628,500.00      6,029,393,554.07      
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน่ 1,019,499.09            1,356,131.45            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,900,832,434.55 7,753,550,339.42

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินใหกู้ร้ะยะยาว - สุทธิ 3,152,427,548.57      2,867,160,204.78      
เงินลงทุนระยะยาว 500,000,000.00         830,000,000.00         
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 214,990,945.69         219,313,696.16         
สินทรัพย์ไม่มตัีวตน - สุทธิ 8,668,514.73            7,888,597.89            
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 3,876,087,008.99 3,924,362,498.83

รวมสนิทรัพย์ 11,776,919,443.54 11,677,912,838.25

หน้ีสนิและทนุ
หน้ีสนิหมนุเวียน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,847,596.70          10,481,513.32          
รายได้รับล่วงหนา้ 96,145.00                8,700.00                  
เงินรับฝาก 14,912,581.47          11,423,236.72          
หนีสิ้นหมุนเวียนอืน่ 305,434.81              349,992.82              
รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 26,161,757.98 22,263,442.86

หน้ีสนิไมห่มนุเวียน
รายได้รอการรับรู้ 83,746,534.09          94,026,291.81          

รวมหน้ีสนิ 109,908,292.07         116,289,734.67         
สนิทรัพยส์ทุธิ 11,667,011,151.47   11,561,623,103.58   

ทุน 2,979,453,401.47      2,979,453,401.47      
รายได้สูง(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 8,687,557,750.00      8,582,169,702.11      

รวมสนิทรัพยส์ทุธิ 11,667,011,151.47 11,561,623,103.58

หมายเหตุ :** งบการเงินนีย้ังไมไ่ด้ผ่านการตรวจสอบของส่านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กันยายน 2555 และ 2554



หน่วย : บาท

2555** 2554
รายได้
     รายได้จากรัฐบาล 

รายได้จากเงินอุดหนุน 1,465,510,000.00        1,251,200,000.00       
รวมรายได้จากรัฐบาล 1,465,510,000.00        1,251,200,000.00       

   รายได้จากการด าเนินงาน
รายได้จากการด าเนินงาน 79,238,926.42            77,843,302.94           
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 179,357,489.90          59,724,306.70           
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 26,453,000.72            33,409,035.71           
ดอกเบี้ยต๋ัวแลกเงิน 71,974,917.22            108,757,501.67          
รายได้อื่น 1,176,339.92             926,876.33               

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 358,200,674.18          280,661,023.35          
รวมรายได้ 1,823,710,674.18      1,531,861,023.35     
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
     ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 1,461,927,551.93        2,533,143,376.01       
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
     ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 109,201,441.67          102,489,091.79          
     ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 43,575,703.49            39,892,578.75           
     ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 56,805,142.94            52,251,754.86           
     ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 22,114,475.55            20,682,961.58           
     หนี้สงสัยจะสูญ 14,418,014.01            32,846,140.12           
     ค่าใช้จ่ายอื่น 10,272,437.51            1,655,445.97             

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 256,387,215.17        249,817,973.07        
รวมค่าใช้จ่าย 1,718,314,767.10      2,782,961,349.08     
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (7,859.19 ) (46,052.16 )
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน (7,859.19)                (46,052.16)              
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 105,388,047.89        (1,251,146,377.89)    

หมายเหตุ :** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554



หน่วย : บาท
2555** 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 105,388,047.89 (1,251,146,377.89)      
รายการปรับกระทบรายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด่าเนินงาน

(ก่าไร)ขาดทุนจากการจ่าหน่ายและบริจาคสินทรัพย์ (7,859.19)                 (46,052.16)               
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจ่าหน่าย 22,114,475.55          20,682,961.58           
หนี้สงสัยจะสูญ 18,055,301.53          33,705,739.23          
รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบีย้ (10,279,757.72 ) (10,279,757.72 )

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงานก่อนการเปลี ยนแปลง  -
ในสินทรัพย์และหนี้สินด่าเนินงาน 135,285,926.44         (1,206,991,382.64)      

สินทรัพย์ด่าเนินงาน(เพิ มขึน้)ลดลง
ลูกหนี้ (1,976,426.86)           1,279,804.45            
รายได้ค้างรับ (19,684,129.12)         (6,865,972.01)           
สินทรัพย์หมุนเวียนอื น 336,632.36              193,255.28               
เงินให้กูร้ะยะยาว (299,254,026.75)        (384,850,138.64)        
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื น -                         195,000.00               

หนี้สินด่าเนินงานเพิ มขึน้(ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 366,083.38              (301,364.37)              
รายได้รับล่วงหน้า 87,445.00                (20,500.00)               
เงินรับฝาก 3,489,344.75            3,064,524.15            
หนี้สินหมุนเวียนอื น (44,558.01)               68,599.52                

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน (181,393,708.81)        (1,594,228,174.26)      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับจากการจ่าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 11,390.00                5,305.00                  
จ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (15,655,444.63)         (23,115,718.00)          
จ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที ไม่มีตัวตน (2,935,446.48)           (4,773,938.00)           
จ่ายจากการลงทุนระยะส้ัน 1,564,765,054.07      (638,217,226.38)        
จ่ายจากการลงทุนระยะยาว 330,000,000.00         149,398,578.56         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,876,185,552.96      (516,702,998.82)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 1,694,791,844.15      (2,110,931,173.08)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 1,686,750,301.71      3,797,681,474.79       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 3,381,542,145.86      1,686,750,301.71       

หมายเหตุ :** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด

ณ วันที ่30 กันยายน 2555 และ 2554



หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
1. เกณฑ์การเสนองบการเงิน 

   งบการเงินส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ของสถาบัน ได้รวมรายการบัญชีของหน่วยงาน
หรือโครงการตามกิจกรรมจ านวน 2 หน่วยงานหรือโครงการ ได้แก่ โครงการบ้านมั่นคง (บมค.) และโครงการกองทุน
พัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน (สพช.) 

 

2. การบันทึกบัญชี 
         ถือปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้าง 

 

3. การรับรู้รายได ้
3.1 รายได้เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจ าปีงบประมาณประกอบด้วย  

(1) เงินอุดหนุนที่เป็นงบบริหารจัดการและเงินอุดหนุนที่เป็นงบสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชน
รับรู้เมื่อได้รับอนุมัติเงินจากกรมบัญชีกลาง ส าหรับงบสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบัน จะด าเนินการ
สนับสนุนพัฒนาองค์กรชุมชนทั้งหมดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อสถาบัน อนุมัติการจ่ายเงินให้แก่องค์กร
ชุมชนตามงวดที่ขอเบิก 

 (2) รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐชดเชยให้สถาบัน เนื่องจากสถาบันได้
ให้องค์กรชุมชนกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยสถาบัน คิดดอกเบี้ยเงินกู้จากองค์กรชุมชนในอัตราร้อยละ 1  ของวงเงิน
สินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากสถาบัน  โดยสถาบันบันทึกเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลเป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่าง
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า เมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อจะบันทึกเป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยรอรับรู้ในส่วนที่ได้รับอนุมัติ
สินเชื่อแล้ว และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัดส่วนการเบิกจ่ายจริงตลอดอายุของสัญญา 

3.2 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  
ยกเว้นดอกเบี้ยเงินให้กู้ที่ผิดนัดช าระเกิน 3 เดือน ติดต่อกัน รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด 

3.3 รายได้ค่าปรับรับรู้เมื่อรับช าระเงิน 
 

     4. วัสดุคงเหลือ 
แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 
 

   5. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ก าหนดให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับยอดเงินให้กูแ้ละดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับส่วนที่เกินมูลค่าหลักทรัพย์

ที่น ามาค้ าประกัน  ดังนี ้

 

ระยะเวลาที่หนี้ค้างช าระ อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 เกินกว่า 3   เดอืน แต่ไม่เกิน 12 เดือน                             25 
 เกินกว่า 12 เดอืน แต่ไม่เกิน 24 เดือน                             75 
 เกินกว่า 24 เดอืน                              100 
 



   6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
แสดงตามราคาทุน ณ วันทีต่รวจรับและอนุมัติให้ใช้งานหลงัหักค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพยท์ี่มีราคาตอ่

หน่วย หรือชุดต่ ากว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวนในปทีี่ได้มา และบันทึกไวใ้นทะเบยีนคุมสินทรัพย์
ทุกรายการ 
 
     7. ค่าเสื่อมราคาสนิทรัพย์ถาวร 

           ค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายกุารใช้งาน ดังนี้ 
  ประเภทสินทรพัย ์     อัตราร้อยละ 
อาคารและส่วนประกอบ        5 
ครุภัณฑ์ส านักงาน            10-20 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่              20 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร และครุภัณฑ์ยานพาหนะเครื่องตกแต่งส านกังาน         

 

   8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับรู้ตามราคาทุน ตัดจ าหน่ายภายใน 5 ปี 
 

     9. รายได้รอการรับรู้  ประกอบด้วย 
1. สินทรัพย์ได้รับบริจาค บันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้และตัดจ าหน่ายตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น 
2. รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยรอรับรู้ จะบันทึกเมื่อสถาบันฯ ได้มีการอนุมัติสินเชื่อแล้ว และ

ทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนนุส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัดส่วนการเบิกจ่ายจรงิตลอดอายุของสัญญา 
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