รายงานประจำป

2562

วิสัยทัศน์

ธนาคารที่ดีที่สุด
สำ�หรับการมี “บ้าน”
The Best Housing Solution Bank

พันธกิจ

ทำ�ให้คนไทยมี
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ค่านิยม

Core Value

Good Governance
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
Speed
เสร็จก่อน /ตรงเวลา

Professional
เชี่ยวชาญในงาน

S
P
A

Achievement Oriented
มุ่งมั่นความสำ�เร็จ

G

GIVE

+4
C

Innovative Thoughts
สร้างสรรค์สิ่งใหม่

I
V
E

Value Teamwork
ร่วมใจทำ�งาน

Excellent Services
บริการเป็นเลิศ

(en) Courage to Change
กล้าเปลี่ยนแปลง
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ความสำเร็จ
ของการบรรลุเปาหมาย
สถาบันการเง�นหลักที่ดีที่สุดของประเทศ
ในการ“ทําใหคนไทยมีบา น”สรางฐานราก
ของการพัฒนาเศรษฐกิจชาติใหเขมแข็ง
อีกทั้ง ธอส. ไดรับรางวัลเกียรติยศแหง
ความภาคภู มิ ใ จในการบร� ห ารจั ด การ
อ งค ก ร ยอด เ ยี่ ย มในหลายๆ ด า น
พรอมมุงมั่นพัฒนาอยางยั่งยืนสู
“องคกรแหงความเปนเลิศ”
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องคกรแหงความเปน เลิศ

รางวัล
แหงความภาคภูมิใจ

ป 2562 นับเปนปแหงความสำเร็จที่ยิ่งใหญของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห
โดยธนาคารมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายทุกดาน และสามารถดําเนินตาม
พันธกิจไดอยางภาคภูมิใจในการ “ทําใหคนไทยมีบา น” ภายใต 3 ภารกิจหลัก
1. Technology for Digital Servic ยกระดับการบร�การรูปแบบดิจท� ลั ดวยเทคโนโลยี
2. Sustainability Portfolio ผลประกอบการในทุกดานมีความมั่นคงและยั่งยืน
3. Strategic HRM & HRD & CG บร�หารและพัฒนาบุคลากร และการกํากับดูแล
กิจการที่ดีดวยกลยุทธ เพื่อสรางความแข็งแกรงและยั่งยืนใหองคกร ซ�่งเกิดจาก
ความมุง มัน่ ของผูบ ร�หารและพนักงานทุกคน เพือ่ กาวสูว ส� ยั ทัศน “ธนาคารทีด่ ที ส่ี ดุ
สําหรับการมีบาน” สะทอนไดจากรางวัลแหงเกียรติยศที่การันตีถึงการยอมรับ
ของหนวยงานภายนอกมากมาย รางวัลคุณภาพแหงชาติ Thailand Quality
Award (TQA) ประจําป 2562 เปนรางวัลที่สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ
สถาบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต แห ง ชาติ กระทรวงอุ ต สาหกรรมมอบให กั บ องค ก รที่ มี
ความเปนเลิศในการบร�หารจัดการองคกรทีท่ ดั เทียมระดับมาตรฐานโลกโดยพิจารณา
จากการมีกระบวนการทํางานและผลการดําเนินงานที่เปน เลิศ
ซ�่งธนาคารอาคารสงเคราะห เปนสถาบันการเง�นแหงแรก
ในประเทศไทยที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
(รางวัล TQA) อันทรงเกียรตินี้
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รางวัลรัฐว�สาหกิจดีเดน (SOE Award) ประจําป 2562

โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ กระทรวงการคลัง จํานวน 3 รางวัล ประกอบดวย
1. รางวัลรัฐว�สาหกิจยอดเยี่ยม ประจําป 2562 เปนรางวัลที่มอบใหแกรัฐว�สาหกิจที่ผานการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ ในรางวัลอื่นที่สะทอนความเปนองคกร “ดีเดน” ไดแก ดานคณะกรรมการรัฐว�สาหกิจดีเดน และ
ดานการบร�หารจัดการดีเดน รวมถึงเปนรัฐว�สาหกิจที่มีคะแนนผลการประเมินงานองคกรภาพรวมป 2561 ตั้งแต
ระดับคะแนน 4.5 ข�้นไป
2. รางวัลผูนําองคกรดีเดน ประจําป 2562 ผู ไดรับรางวัล นายฉัตรชัย ศิร�ไล กรรมการผูจัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนรางวัลทีม่ อบใหกบั ผูน าํ รัฐว�สาหกิจทีอ่ ยูในกลุม การพิจารณารางวัลการบร�หารจัดการ
องคกรดีเดน และตองมีคะแนนผลการดําเนินงานองคกร ป 2561 ตัง้ แตระดับคะแนน 4.5 ข�น้ ไป พรอมกับพิจารณาจาก
ผลประกอบการตามภารกิจ ผลประกอบการทางการเง�น การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล การบร�หารจัดการ
ว�สยั ทัศนของผูน าํ การถายทอดว�สยั ทัศนไปสูก ารปฏิบตั ิ บทบาทของผูน าํ ในการสรางกลยุทธทที่ าํ ใหประสบความสําเร็จ
การใหความสําคัญ และการดําเนินงานดาน CG, CSR รวมถึงการแก ไขปญหา อุปสรรค การใหความสําคัญ
และการดําเนินการเพื่อพัฒนาองคกรใหยั่งยืนของผูนํา
3. รางวัลชมเชยประเภทความรวมมือเพื่อการพัฒนาดีเดน ดานการยกระดับการบร�หารจัดการองคกร
(โครงการพี่เลี้ยง) เปนรางวัลที่มอบใหแกรัฐว�สาหกิจที่มีศักยภาพสูง และรัฐว�สาหกิจที่มีความตองการพัฒนาตนเอง
โดย ธอส. ในฐานะพี่เลี้ยงจับคูกับองคการสะพานปลา (อสป.) ในฐานะนองเลี้ยง นับเปนรางวัลที่ไดตอเนื่องเปนปที่ 2
ติดตอกัน

รางวั ล การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
ประจําปงบประมาณ 2562 (ITA Awards)
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตแหงชาติ(ป.ป.ช.) ไดประกาศผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีหนวยงาน
ภาครัฐทีเ่ ขารวมการประเมินทัง้ สิน้ 8,299 หนวยงาน ผลปรากฏวา ธอส. ไดรบั คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ที่ 99.06 คะแนน
และถือเปนการไดคะแนนสูงสุดเปนปที่ 3 ติดตอกัน

รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 INNOVATION CHALLENGES THE BUSSINESS
WORLD “CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD”

ธอส. รับรางวัลประเภทความเปนเลิศในการพัฒนาองคกรอยางยัง่ ยืน มีผลการดําเนินงานทีเ่ ติบโตอยางตอเนือ่ ง
มีความมุง มัน่ ในความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิง่ แวดลอม ซ�ง่ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย รวมกับนิตยสาร Business+
พิจารณาคัดเลือกเพือ่ เปนเคร�อ่ งหมายแหงความภาคภูมิใจในความสําเร็จขององคกรธุรกิจไทย
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สารบัญ

001
005
007
008
010

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร

012 โครงสร้างองค์กร
014 คณะกรรมการธนาคาร
028 คณะผู้บริหาร
รายงานของฝ่ายจัดการ

048
063
070
074
077
078

ภาวะแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ ปี 2562
การด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

088 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
089 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
091 การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ

การก�ำกับดูแลกิจการ

096 รายงานคณะกรรมการบริหาร
098 รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
099 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
154 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
159 รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
160 การบริหารทรัพยากรบุคคล
164 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
166 การตรวจสอบภายใน
168 รายงานคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และ
นโยบายทางด้าน IT
170 การบริการแบบ “Digital Service” ของธนาคาร
172 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายงานทางการเงิน

176 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
177 รายงานของผู้สอบบัญชี
180 งบแสดงฐานะทางการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลธนาคาร

230 ประวัติความเป็นมาของธนาคารและข้อมูลทั่วไป
235 ท�ำเนียบผู้บริหาร
238 เครือข่ายบริการ
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ข้อมูลทางการเงิน
ที่ส�ำคัญ
รายการ

2562

2561

2560

2559

2558

1,244,640
62,719
27,184
1,209,264
86,759
1,154,817
993,769
89,823

1,163,882
67,424
31,143
1,115,893
79,355
1,082,006
943,382
81,876

1,062,458
31,490
50,461
1,023,446
68,445
987,852
858,074
74,606

977,971
40,421
41,930
936,900
60,014
910,381
780,787
67,590

900,223
39,381
28,348
862,832
48,373
838,226
726,481
61,997

52,828
23,080
29,748
2,163
9,466
9,093
31,911
18,559
13,352

52,341
21,344
30,997
1,798
8,282
11,902
32,795
20,184
12,611

49,364
19,656
29,708
2,423
7,638
12,681
32,131
20,319
11,812

46,679
19,605
27,074
2,193
6,953
12,496
29,267
19,449
9,818

43,183
21,718
21,465
1,833
5,685
8,913
23,298
14,598
8,700

(9,416)
(5,447)
10,999

31,919
(891)
5,145

(14,167)
(935)
7,233

(17,944)
3,889
14,946

12,324
(211)
(3,968)

121.68

118.29

119.27

119.99

118.77

27.84
2.47
1.11
15.55
4.09
175.22
14.91

24.42
2.78
1.13
16.12
4.17
170.67
15.27

23.77
2.91
1.16
16.61
4.21
158.79
14.58

21.81
2.88
1.05
15.15
5.06
126.70
14.74

24.09
2.49
1.01
14.49
5.45
102.81
14.11

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดการเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สินรวม
เงินรับฝาก
ส่วนของเจ้าของ

ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
รวมรายได้สุทธิ
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

อัตราส่วนที่ส�ำคัญทางการเงิน (ร้อยละ)
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (Loan to Deposit)
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นต่อรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ
(Cost to Income Ratio)*
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)
อัตราหนี้ค้างช�ำระต่อเงินให้สินเชื่อ (NPL/Loan)
อัตราส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (Provision to NPL)
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)
หมายเหตุ: * ไม่นับรวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

7

สารจาก

ประธานกรรมการ

“บ้าน ธอส.”

มีพันธกิจ “ทำ�ให้คนไทยมีบ้าน”
ลดความเหลื่อมล้ำ�ด้านคุณภาพชีวิต
ของคนไทยด้วยการบริหาร
“ธอส. หัวใจเดียวกัน”
“ธอส. หนึ่งเดียว”
“ธอส. ธนาคารบ้านของคนไทย”
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นายปริญญา พัฒนภักดี
ประธานกรรมการธนาคาร

นับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้ผมเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง “ประธานกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์” ผมรูส้ กึ มีความภูมใิ จและเป็นเกียรติอย่างมากทีไ่ ด้รบั บทบาทในภารกิจทีส่ ำ� คัญนี้ และได้มโี อกาสร่วมกับ “คน ธอส.”
ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่สร้างประโยชน์ในการช่วยให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยของตนเองตามสมควรแก่อัตภาพ ซึ่งเป็นนโยบาย
ส�ำคัญของภาครัฐและยังเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดตัง้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขนึ้ เพือ่ เป็นธนาคารเฉพาะกิจด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย และ
เป็นทีย่ อมรับของคนไทยว่า “ธอส. ธนาคารบ้านของคนไทย” ทัง้ ยังเป็นการยกระดับและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในคุณภาพชีวติ ของคนไทย
ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในภาพรวมเกิดภาวะทีซ่ บเซาอย่างชัดเจนในไตรมาส 2/2562 หลังจากทีม่ กี ารใช้มาตรการ
Macroprudential หรือการควบคุม LTV ส�ำหรับผู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างมากกับยอดขายของผู้ประกอบการ
ที่อยู่อาศัยและการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินอย่างเป็นวงกว้าง รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้ให้ความส�ำคัญกับผลกระทบนี้
และได้ทยอยออกมาตรการทางการคลังมาเป็นระยะๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการให้น�ำเงินที่จ่ายในการซื้อบ้าน
พร้อมที่ดินและห้องชุดที่เป็นบ้านหลังแรกมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทมาลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 2 แสนบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี
ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ติดตามด้วยมาตรการลดค่าธรรมเนียมและค่าจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าจดทะเบียนจ�ำนอง
เหลือร้อยละ 0.01 ส�ำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และขยายไปสู่
ที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทที่ซื้อจากผู้ประกอบการ พร้อมมาตรการสินเชื่อของ ธอส. เข้ามาร่วมสนับสนุนอีก 50,000 ล้านบาท
ตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ซึง่ มาตรการเหล่านีน้ บั ว่าได้สร้างผลกระทบเชิงบวกได้ในระดับหนึง่ โดยได้ชว่ ยให้ตลาด
ที่อยู่อาศัยมีภาวะกระเตื้องขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะหดตัวลงอย่างมาก กลับมามียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาส 3/2562
และไตรมาส 4/2562 ดีขึ้นจนท�ำให้ภาพรวมทั้งปี 2562 มีจ�ำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง 373,365 หน่วย และมีมูลค่าสูงถึง 875,189
ล้านบาท ซึ่งท�ำให้หน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ขยายตัวสูงกว่าปี 2561 ถึงร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.3 ตามล�ำดับ ซึ่งยังได้
ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั้งระบบในปี 2562 มีการปรับตัวดีขึ้นกว่าก่อนมีมาตรการของรัฐโดยมีมูลค่า
สูงถึง 640,259 ล้านบาท
ในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจปี 2562 มีการชะลอตัว ธอส. ได้แสดงบทบาททีโ่ ดดเด่นในการเป็นหนึง่ ในกลไกหลักในการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของรัฐบาลโดยได้ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ดังจะเห็นได้ว่า ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ถึง 215,301
ล้านบาท ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 33.6 ท�ำให้มีสินเชื่อคงค้างสูงขึ้นต่อเนื่องเป็น 1,209,264 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ธอส.
ได้บริหารจัดการคุณภาพของสินเชื่อได้อย่างดีจนท�ำให้ NPLs ของ ธอส. ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4.09 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยั่งยืน
ทางธุรกิจของ ธอส.
ความส�ำเร็จในบทบาทภารกิจของ “บ้าน ธอส.” ในปี 2562 ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของ “คน ธอส.”
ทั้งคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างทุ่มเทปฏิบัติภารกิจในแนวทาง “ธอส. หนึ่งเดียว”
ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม จนท�ำให้ในปี 2562 ธอส.ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในหลายด้าน ทั้งรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม
รางวัลผู้น�ำองค์กรดีเด่น รางวัลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Award) ความส�ำเร็จเหล่านี้
เป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยว่า “ธอส. เป็นธนาคารที่ดีที่สุด ส�ำหรับการมีบ้าน”
พร้อมที่จะดูแล “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” และเป็น “ธนาคารบ้านของคนไทย” ตลอดไปอย่างยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอขอบคุณ “คน ธอส.” ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้รวมพลังกันน�ำพา ธอส.
บริหารภารกิจหลักตามวัตถุประสงค์มาจนถึงปัจจุบันกว่า 66 ปี และสามารถบรรลุความส�ำเร็จผลได้อย่างดียิ่ง และขอขอบคุณ
พันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนกับ ธอส. ด้วยดีตลอดมา รวมถึงลูกค้า ธอส. ทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ
ในการใช้บริการกับ ธอส. เสมอมา ธอส. ขอให้ความมั่นใจกับทุกภาคส่วน และคนไทยว่า ธอส. จะมุ่งมั่นในการบริหารภารกิจ
“ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” อย่างมีคุณภาพและมีความสุข และ ธอส. จะสร้างความมั่นคง ความมั่งคั่งด้วยคุณค่า และความยั่งยืน
เพื่อดูแลคนไทยตลอดไป

(นายปริญญา พัฒนภักดี)
ประธานกรรมการธนาคาร
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ความสำ�เร็จ

ของ ธอส. ได้ถูกสะท้อน
ออกมาในรูปของ
ผลการดำ�เนินงาน และการ
ได้รับการยอมรับจากสังคม
ในการเป็นองค์กรที่มี
การบริหารจัดการที่ดี

การด�ำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในรอบปี 2562 เป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากเป็นปีที่
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเริ่มมีภาวะที่ชะลอตัวลง ซึ่งรวมถึงธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ประกอบกับการบังคับใช้มาตรการ Macroprudential ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2562 ส่งผลให้
ตลาดอสังหาริมทรัพย์เกิดภาวการณ์ซอื้ ขายทีซ่ บเซาลงอย่างเห็นได้ชดั เจน ส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเชือ่ ใหม่ของ ธอส. ในไตรมาสที่ 2
ต�่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ถึงร้อยละ 16.8
ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ส่งผลให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์
ตามกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้ คือ กลุ่มที่ซื้อบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท มีการปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 และกลุ่มที่ซื้อบ้าน
ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีการปรับตัวดีข้ึนในไตรมาสที่ 4 ท�ำให้ภาพรวมตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่ง ธอส.
ก็สามารถปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถบรรลุเป้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ที่ 215,301 ล้านบาท
(จากเป้าหมาย 203,262 ล้านบาท) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนธันวาคม 2562 เดือนเดียว ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่
ได้สูงถึง 29,561 ล้านบาท ท�ำให้ ณ สิ้นปีบัญชี 2562 ธอส. มีส่วนแบ่งการตลาดสินเชื่อปล่อยใหม่ที่ร้อยละ 33.6
จากการที่ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อใหม่เฉลี่ยในปริมาณที่สูง 200,000 กว่าล้านบาทต่อเนื่องกันตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ท�ำให้
ณ สิ้นปี 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์ที่ 1.245 ล้านล้านบาท โดยเป็นเงินให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูง 1.209 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 97.11 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ขณะที่มี NPLs เพียง 49,515 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.09 ของสินเชื่อรวม แสดงได้ว่า ธอส.
มีการควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่ดี แม้ว่ากลุ่มลูกค้า ธอส. ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยและปานกลาง
ธอส. ได้เริ่มมีช่องทางการระดมเงินทุนผ่านสลากออมทรัพย์ โดยได้ออกสลากออมทรัพย์ รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ
1 ล้านบาท จ�ำนวน 27,000 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ รุน่ ที่ 2 ชุดพราวพิมาน หน่วยละ 10 ล้านบาท และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ออกสลากออมทรัพย์ ชุดพิมานมาศ หน่วยละ 50,000 บาท ในกรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทอีกด้วย
ความส�ำเร็จของ ธอส. ได้ถกู สะท้อนออกมาในรูปของผลการด�ำเนินงาน และการได้รบั การยอมรับจากสังคมในการเป็นองค์กร
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 3 รางวัล ประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประเภทรางวัลผู้น�ำองค์กรดีเด่น
และรางวัลชมเชยประเภทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น รวมถึงได้รับรางวัลด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรที่มี
ความโปร่งใสจากรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards) ทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุด
เป็นอันดับ 1 ที่ 99.06 คะแนน และสูงสุดอันดับ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน รวมถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Awards) ซึ่งรางวัล
ที่ได้รับเหล่านี้ นับเป็นความภูมิใจของบุคลากร ธอส. ทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันท�ำงานอย่างทุ่มเทเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา
ผลการด�ำเนินงานและความส�ำเร็จในปี 2562 เป็นเครือ่ งยืนยันถึงความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจของคณะกรรมการธนาคาร ทีมผูบ้ ริหาร
พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. ทุกคนที่ต้องการบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุด ส�ำหรับการมีบ้าน” และเพื่อท�ำให้
พันธกิจในการ “ท�ำให้คนไทยมี บ้าน” ของ ธอส. มีความสมบูรณ์ และสิ่งส�ำคัญที่สุด ผมขอขอบคุณลูกค้า ประชาชนคนไทย
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนทีใ่ ห้การสนับสนุน ธอส. ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ธอส. จะได้รบั การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องตลอดไป

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ
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โครงสรางองค์กร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการศูนยขอมูลอสังหาร�มทรัพย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการดำเนินการศูนยขอมูลอสังหาร�มทรัพย

คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ศูนยขอมูลอสังหาร�มทรัพย
(นายว�ชัย ว�รัตกพันธ) รษก.

คณะกรรมการกำหนดกลยุทธและนโยบายทางดาน IT

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการการกลั่นกรองกฎหมาย

สายงานตรวจสอบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายวรณัฐ สุโฆษสมิต)

กรรมการผูจัดการ
ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 16

ฝายตรวจสอบ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายเจษดา มีสุวรรณ)

ฝายตรวจสอบสาขา

(นางสาวระแวว เอกสุวรรณ)
รษก.

(นายฉัตรชัย ศิร�ไล)

(นางสาวอรฑา เจริญศิลป)
(นายวิชัย วิรัตกพันธ)

ฝายตรวจสอบสำนักงานใหญ
(นางอังคณา จันทรศิริ)

ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 15
(นายลือชัย จิรวินิจนันท)

ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 14

สายงานกลยุทธ

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สายงานสื่อสาร
และภาพลักษณองคกร

สายงานบริหารความเสี่ยง

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายวิเคราะห
และวางแผนกลยุทธ

ฝายทรัพยากรบุคคล

(นางสาวหทัยทิพย เหลืองธนพลกุล)

(นายนิสิต อุนวิจิตร)

(นางสุดจิตตรา คำดี) รษก.

(นายคณินรัส ทัพพะรังสี)

ฝายประเมินผลองคกร

ฝายพัฒนา
และบริหารการเรียนรู

ฝายกิจกรรมเพื่อสังคม

(นายชิตพล ศรีธีระวิโรจน)

(นายณรงคพล ประภานิรินธน)

(นายนิกร อาชานกุล)
(นายสุรจิต สุวรรณมณี)
(นางสาวประทานพร สำเภาเงิน)

(นางสุวัฒนา ทิมมาศย)

สำนักกรรมการผูจัดการ

(นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ)

(นายสมบัติ ทวีผลจรูญ)

(นางสุดจิตตรา คำดี)

(วาง)

ฝายบริหารความเสี่ยง

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายสอบทานสินเชื่อ

(นางสาวสุภารัตน สอดสอง)

(นางสาวสายพิน สันติพันธุ)

ศูนยความมั่นคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายวิชาการ

(นางศรีสุดา ชัยจรีนนท) รษก.

ศูนยปองกันการทุจริต

(นางขวัญใจ ศักดามินทร)

ฝายสนับสนุนสาขานครหลวง
(นายชนะ จิระรัตนรังษี)

สายงานสาขานครหลวง
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นางพอตา ยิ้มไตรพร)

สายงานสาขาภูมิภาค 1
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นายดนัย แสงศรีจันทร) รษก.

กลุมงานสาขา
รองกรรมการผูจัดการ

(นางฉัตรรวี จิรกุลเมธาพัฒน)

ฝายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
(นายวันชัย พงศบุญชู)

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

(นางสมจิตต รถทอง)

ภาคเหนือตอนลาง

ฝายปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคตะวันออก

12 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รองกรรมการผูจัดการ

(นายอภิรัตน อรุณวิไลรัตน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
(นายอิสระ เนาวศิริ)

(นางฉัตรรวี จิรกุลเมธาพัฒน)
รษก.

กลุมงานปรับโครงสรางหนี้

ภาคเหนือตอนบน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

กลุมงานสินเชื่อ

(นางเสาวคนธ ชูศรี)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(นายสัญญา ศรีรัตน)

สายงานสาขาภูมิภาค 3

กลุมงานการตลาด

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี

สายงานสาขาภูมิภาค 2
(นายดนัย แสงศรีจันทร)

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
(นางปญญพัชญ ตั้งศิริวัลลภ)

(นายพงศกร ตุลานนท)

(นายมานพ จันทรชอุม)

(นายอัครเดช ภาพน้ำ)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นายศรพงศ ดุรงคเวโรจน)

ฝายเทคโนโลยีดิจิทัล

(นายสมพงษ นาคซื่อตรง)

(นายวิทยา แสนภักดี)

สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล

สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 1

สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 2

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นางสมจิตต รถทอง) รษก.

(นายทวนทอง ตรีนุภาพ)

(นายภพกร เจริญลาภ)

ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
(นายศิรพงศ สุวรรณศรี)

(นางสาวกัญจนิกา ศรีรตั นตรัย)

ฝายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ฝายลูกคาสัมพันธ

ฝายเงินฝากและพันธมิตร

(นางสาวลักขณา ศุภศิริสันต)
(นายอภิรัตน วงศมณีโรจน)

(นายอำนาจ ผลศิริ)

ศูนยวางแผนและบริหาร
โครงการสารสนเทศ

ฝายปฏิบัติการบริการ
อิเล็กทรอนิกส

(นางดาริน แกวงาม)

(นายนิธิชัย สูงตรง)

ฝายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
(นางจินตนา สงศิริ)

(นางศรินทิพย ชนะภัย)

(นายคนึง ครุธาโรจน)

กลุมงานปฏิบัติการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

(นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ)

สายงานวิเคราะหสินเชื่อ

สายงานกิจการนโยบาย
สินเชื่อและภาครัฐ

สายงานบริหารหนี้

สายงานบังคับคดี

สายงานกฏหมาย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
รายยอย

ฝายนโยบายสินเชื่อ
ธุรกิจและภาครัฐ

ฝายบริหารหนี้กทม.
และปริมณฑล

(นายธวัช บุณยะผลึก)

(นายพงษศักดิ์ คำนวนศิริ)

(นางภานิณี มโนสันติ์)

(นายเสนห ขําสงา)

(นางวราภรณ ภูษณรัตน)

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
โครงการ

(นางสาวอัจฉรา หมัน่ อุสา ห)

(นางสาวอุษณี บุษยโกมุท)

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ

(นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท)

(นายเกรียงไกร บัวยอม)

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

(นางลาวัณย วงศวิวัฒน)

(นายชัยพร จุฬามณี)

(นางกรุณา เหมือนเตย)

ฝายบริหารคดี

ฝายกำกับการปฏิบัติงาน

ฝายบริหาร NPA

ฝายกฎหมาย

(นายพิศัลย กองทรัพย)

ฝายบังคับคดี
และหนี้สวนขาด

(นายอัครพล หริ่งรอด)

(นายกฤษดา ปทมะผลิน)
(นายนันทวุฒิ สุขสวาง)

(นายกมลภพ วีระพละ)

สายงานสนับสนุน

สายงานการเงินและบัญชี

สายงานปฏิบัติการ
ลูกคารายยอย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายบริหารสำนักงาน
และกิจการสาขา

(นางราณี เพชรสงค)

(นางสาวอรนุช พงษประยูร)

(นายชัยณรงค สวัสดีวงษา)

ฝายจัดหาและการพัสดุ

(นายชาญชัย บุญญาวรกุล)

(นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง)

ฝายการบัญชี

ฝายธุรกรรมการเงิน

(นางสาวปยวรรณ อนงคจรรยา)

ฝายบริหารการเงิน

(นายทรงเดช ดารามาศ)

ฝายประเมินราคา
หลักทรัพย

(นายมนตชัย ธีระวรกุล)

ฝายพิธีการสินเชื่อ

(นายธิติ ธนาสารพูนผล)

(นางสาวแพรวรัตน รัตนมงคลเกษม)

ขอมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

ภาคกลางและภาคใตตอนบน
(นางสาวสุภรณภัทร แสงอราม)
ภาคตะวันตกและภาคใตตอนลาง
(นางฐานิฏฐา สังขถาวร)

ร าย ง าน ป ร ะ จำ � ปี 2 5 6 2
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คณะกรรมการธนาคาร

1 นายปริญญา พัฒนภักดี
- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

4 นายธานินทร์ ผะเอม

5 นางรัตนา อนุภาสนันท์

8 นายวิชิต แสงทองสถิตย์*

9 นายพิพัฒน์ ขันทอง*

-

กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 3
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)2 5
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

- กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

14 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)  

- กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

หมายเหตุ : *ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563

2 นายยุทธนา หยิมการุณ

3 นางพัชรี อาระยะกุล

6 พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด

7 ดร.กิริฎา เภาพิจิตร

10 นายอิทธิ พงศ์อุสรา*

11 นายฉัตรชัย ศิริไล

- กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการบริหาร 2
- ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)  

- กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
- กรรมการบริหาร 6
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 5
- ประธานกรรมการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT 5
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

2 ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 28
5 ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 28

-

-

- กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ : 1 ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
4 ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

- กรรมการผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 5
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 4
- กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CG&CSR) 5

มีนาคม 2562
พฤศจิกายน 2562

กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ 2
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1
กรรมการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT 5
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

3 ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 27
6 ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 29

พฤษภาคม 2562
พฤศจิกายน 2562

รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
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ประวัตคิ ณะกรรมการธนาคาร

นายปริญญา พัฒนภักดี

• ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
อายุ : 61 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ : วันที่ 22 ตุลาคม 2562
การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18
(วปอ. 2548) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร “วิทยาการจัดการสำ�หรับนักบริหารระดับสูง” วบส. รุ่นที่ 3
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 16/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุ่นที่ 1/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA)
รุ่นที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4/2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 6/2556 สถาบันวิทยาการการค้า
• Proud to be a Leader, สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญาและ
พัฒนาพฤติกรรมศาสตร์
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 4/2556
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Think Like an Influencer, PacRim Group
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2/2554
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

16 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
(ปปร.) รุ่นที่ 8/2547 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 7/2546
วิทยาลัยการยุติธรรม สำ�นักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 11/2545
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (FINEX)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ผู้ชำ�นาญการประจำ�คณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
		
การเงิน การคลัง วุฒิสภา
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน
• พ.ศ. 2560 - 2562
		
• พ.ศ. 2559 - 2562
• พ.ศ. 2558 - 2559

• พ.ศ. 2556 - 2560
• พ.ศ. 2555 - 2560
		
• พ.ศ. 2553 - 2562
• พ.ศ. 2553 - 2558
		
		

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
รองประธาน บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำ�กัด
เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการอิสระ
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี*
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี*
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี*

หมายเหตุ : * สอบถามข้อมูลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง /
		หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวโยงของกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2562”

นายยุทธนา หยิมการุณ

• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
• ประธานกรรมการบริหาร1
• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์2
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
อายุ : 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 12 มีนาคม 2562
การศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม

• หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 10
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
รุ่นที่ 71 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
•
•
•
•
•
•
•

ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 3 สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5
สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10
สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
		
• พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
		
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
		

ประสบการณ์ท�ำงาน

• พ.ศ. 2561 - 2562
• พ.ศ. 2560 - 2562
		
• พ.ศ. 2560 - 2561
• พ.ศ. 2558 - 2560
• พ.ศ. 2558 - 2558
• พ.ศ. 2554 - 2558
• พ.ศ. 2553 - 2554
• พ.ศ. 2552 - 2553
• พ.ศ. 2551 - 2552

ประธานกรรมการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด
อธิบดีกรมธนารักษ์
สภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
รองอธิบดีกรมศุลกากร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศุลกากรภาคที่ 1
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี 3
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี 3
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี 3

2 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
3 สอบถามข้อมูลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง /
		หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวโยงของกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2562”
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นางพัชรี อาระยะกุล

• กรรมการผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง1
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน2
• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)1

• ปี 2562 - ปัจจุบัน

อายุ : 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 ตุลาคม 2562
การศึกษา

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์ - พละศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

• หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
รุ่นที่ 83 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 83 สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานสำ�หรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน
•
•

(The Basic English for ASEAN Community : BEAC)
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 5
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้เชี่ยวชาญในงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทุน World Bank)

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ปี 2562 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
		
และความมั่นคงของมนุษย์
• ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการ
		
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
• ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
		
ประสานและกำ�กับการดำ�เนินงาน
		
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

• ปี 2562 - ปัจจุบัน
		
		
• ปี 2562 - ปัจจุบัน
• ปี 2562 - ปัจจุบัน
		
		
• ปี 2562 - ปัจจุบัน
		
		
		
ประสบการณ์ท�ำงาน

• ปี 2561 - 2562
		
• ปี 2560 - 2561
• ปี 2557 - 2560
• ปี 2555 - 2557
		
• ปี 2555 - 2555
		

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
กรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการ
กำ�กับติดตามการดำ�เนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงาน
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ผู้แทนในคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) คณะที่ 1
คณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนนทบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี 3
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี 3
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 3

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

18 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 2 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
3 สอบถามข้อมูลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง /
		หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวโยงของกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2562”

นายธานินทร์ ผะเอม
•
•
•
•

กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน1
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)2
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์3
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
อายุ : 63

ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
การศึกษา

เศรษฐศาสตร์ Lancaster University, สหราชอาณาจักร
•• ปริDiplญoญาโท
ma in Development Studies Lancaster University, สหราชอาณาจักร
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•• ปริปริญญญาโท
ญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 10
• หลัมูลกนิสูธิสตถาบัร Digital
นวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•• หลัหลักกสูสูตตรการป้
รการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15
สถาบันพระปกเกล้า
กสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2018
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 5/2018
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
• หลัรุ่นทีก่สู8/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Risk Management Boards Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2017
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27/2017
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2016
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2015
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2015
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 7/2015
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2014
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า
•• หลัหลักกสูสูตตรผูรผู้บ้บริริหหารระดั
ารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ฒนาการเศรษฐกิจ รุ่นที่ 25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•• หลัหลักกสูสูตตรพัร Macroeconomic
Policy and Management System, Economic Planning Agency
(EPA), ประเทศญี่ปุ่น
บกลาง รุ่นที่ 15 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•• หลัหลักกสูสูตตรนัรนักกบริบริหหารระดั
ารระดับสูง : ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 41
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตร Strategic Leadership for GMS Cooperation, under Phnom Penh Plan,
• หลัAsiaกสูPacific
Development and Finance Center, Shanghai, People’s Republic of China (ADB)

รการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
• หลัรุ่นทีก่สู6ตสถาบั
นพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
กอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำ�นักนายก
• โครงการฝึ
รัฐมนตรี สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Forum on the Journey to and from the Middle Income Status - The Challenges for
• Regional
Public Sector Managers organized by Asian Development Bank (ADB), Asia-Pacific Finance
and Development Center (AFDC) and Asia Pacific Community of Practice on Managing for
Development Results (CoP-MfDR), Shanghai, People’s Republic of China

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานส่งเสริมการประชุม
•		พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู
และจัดนิทรรศการ
คณะกรรมการติดตาม พิจารณาประเมินผล
•		พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
การสนับสนุนการวิจัย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
		
(Area Based Grand Challenges)
2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะผูท้ รงคุณวุฒทิ างวิชาการด้านความมัน่ คง สำ�นักงานการวิจยั แห่งชาติ
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
		
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน กรรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ (ส่วนภาครัฐ) บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำ�กัด
ประสบการณ์ท�ำงาน
2557 - 2562
กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2559 - 2560
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
of Advisory Council : Powering the Future We Want •		พ.ศ. 2557 - 2561 Member
Recognizing Innovative Practices in Energy for Sustainable
2553 - 2558
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2550 - 2553
		
• พ.ศ. 2546 - 2550
•		พ.ศ. 2542 - 2545
• พ.ศ. 2540 - 2542

Development, United Nations Department of Economic and 		
Social Affairs (UN DESA) and China Energy Fund Committee (CEFC)
รองเลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ
ทรงคุณวุฒิ) สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (สพศ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการกองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน (กรอ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการกองวางแผนส่วนรวม สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา		
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี 4
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี 4
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 4

หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 2 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 3 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
4 สอบถามข้อมูลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง /
		หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวโยงของกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2562”

รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
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นางรัตนา อนุภาสนันท์

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
อายุ : 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
การศึกษา

บริหารธุรกิจ (MBA) University of Detroit, Michigan, สหรัฐอเมริกา
•• ปริปริญญญาโท
ญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•• ปริประกาศนี
ยบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
กสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 31/2019
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 10
• หลัมูลกนิสูธิสตถาบัร Digital
นวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
กสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
• หลัมหาชน
รุ่นที่ 19 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
รประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปธพ.3)
• หลัสถาบักสูนตพระปกเกล้
า
กสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 5/2018
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 7/2018
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 35/2018
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 5/2017
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Risk Management Boards Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2017
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 9/2017
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2017
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 37/2017
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 8/2017
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 224/2016
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Executive Program (AEP 120), Kellogg School of Management,
• Advanced
Northwestern University, สหรัฐอเมริกา
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Development Program (EDP 81) Kellogg School of Management,
• Executive
Northwestern University, สหรัฐอเมริกา
Management Program (IMP) Sloan School of Management,
• International
Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา
Management Program (AMP 171) Harvard Business School,
• Advanced
Harvard University, สหรัฐอเมริกา
ความเสี่ยงในการตรวจสอบภาษี (Risk Based Audit Model : RBA),
• ระบบเกณฑ์
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน
บสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
•• หลัหลักกสูสูตตรผูรนั้บกบริริหหารระดั
ารระดับสูง : ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 46
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กอบรมผู้บริหารระดับ 8 - 9 Internal Revenue Service (IRS) สหรัฐอเมริกา
•• โครงการฝึ
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับ 8 - 9 กรมสรรพากร
Management for Regulatory and Enforcement Agencies,
• Strategic
John F. Kennedy School of Government, Harvard University สหรัฐอเมริกา
กบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 40 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
•• หลัหลักกสูสูตตรนัร Executive
Training Program on Informatization, ประเทศเกาหลี
กบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 5 กระทรวงการคลัง
•• หลัหลักกสูสูตตรนัร International
Financial Fraud Training Program, Internal Revenue Service (IRS),
สหรัฐอเมริกา
หารสำ�หรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 9 กรมสรรพากร
•• หลัหลักกสูสูตตรการบริ
รการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเทศไต้หวัน
ดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สาธารณรัฐฝรั่งเศส
•• หลัหลักกสูสูตตรการจั
รการเก็บภาษีกิจการข้ามชาติและสัญญาภาษีซ้อน สาธารณรัฐสิงคโปร์
Junior Tax (General Taxation Program),
• หลัJapanกสูตรInternational
Cooperation Agency (JICA), ประเทศญี่ปุ่น

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำ�กัด (มหาชน)
อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556 - 2558
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2547 - 2556
• พ.ศ. 2545 - 2547
• พ.ศ. 2542 - 2545

ผู้ตรวจราชการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักมาตรฐานการกำ�กับและตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เลขานุการกรม กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ท�ำงาน

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี*
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี*
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี*

หมายเหตุ : * สอบถามข้อมูลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง /
		หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวโยงของกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2562”

พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
•
•
•
•

กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริหาร1
กรรมการบริหารความเสี่ยง2
ประธานกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT2

(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
อายุ : 49 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
การศึกษา

ญาเอก รีโมทเซนซิ่งและเอริทซายน์ George Mason University, Virginia, สหรัฐอเมริกา
•• ปริปริญญญาโท
วิทยาการคอมพิวเตอร์ The George Washington University, Washington D.C., สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วทบ. (โยธา) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 40
การอบรม
กสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2011
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 35/2014
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•		พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการส่งเสริมวิสาหกิจ		
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ปรึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการสำ�นักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อนุกรรมการบริหาร สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
		
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน นายทหารประจำ�สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม

••
ประสบการณ์ท�ำงาน
2560 - 2561
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2560 - 2561
อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
่ปรึกษา คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• พ.ศ. 2560 - 2561 ทีธนาคารพั
ฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2559 - 2562
ที่ปรึกษาประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2559 - 2561
อนุกรรมการนโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
		
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2559 - 2561
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2559 - 2560
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
• พ.ศ. 2555 - 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• พ.ศ. 2554 - 2562
• พ.ศ. 2554 - 2558
2553 - 2554
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2553 - 2554
• พ.ศ. 2553 - 2554
2552 - 2554
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2552 - 2554
•		พ.ศ. 2552 - 2554
2551 - 2554
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2550 - 2551
2548 - 2550
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2548 - 2549
• พ.ศ. 2547 - 2549
• พ.ศ. 2547 - 2549
• พ.ศ. 2547 - 2548
• พ.ศ. 2546 - 2549
2546 - 2548
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2546 - 2548
• พ.ศ. 2546 - 2548
• พ.ศ. 2546 - 2547
2546 - 2547
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2546 - 2547
2545 - 2554
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2535 - 2538
		

อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการบริหาร สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่ปรึกษาคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กรรมการด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ
กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
กรรมการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุกรรมาธิการกำ�กับติดตามการป้องกันและปราบปรามเว็บไซต์และการกระทำ�
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร์
อนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามงบประมาณของเหล่าทัพและประสิทธิภาพ
ของกองทัพในกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ
สารสนเทศในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร์
กรรมการพัฒนาธุรกิจไอทีเอาท์ซอร์สซิ่ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการพิจารณาอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจซอฟต์แวร์
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กรรมการตรวจสอบ คณะทำ�งานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์ Tsunami
แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผูบ้ งั คับหมวดทหารม้า กองร้อยทหารม้ารักษาพระองค์ท่ี 2 กองพันทหารม้าที่ 29
รักษาพระองค์

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี 3
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี 3
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 3

หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจกิายน 2562 2 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
3 สอบถามข้อมูลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง /
		หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวโยงของกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2562”

รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
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ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
•
•
•
•
•

กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ1
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน2
กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT3
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์3

อายุ : 49

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ผูอ้ �ำ นวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก

ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

การศึกษา

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Cornell University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Cornell University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

		

TDRI (Thailand Development
Research Institute) สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
• พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�ำงาน

• พ.ศ. 2556 - 2559
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 274/2019 • พ.ศ. 2556 - 2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • พ.ศ. 2556 - 2557
• พ.ศ. 2554 - 2558
รุ่น 8/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ
• พ.ศ. 2554 - 2557
สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 20
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)
• พ.ศ. 2553 - 2554
รุ่นที่ 12/2018 สมาคมธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง รุ่นที่ 3/2017
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• พ.ศ. 2546 - 2553
• หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ 6/2015
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2543 - 2544
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16/2013
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ต�ำแหน่งงานอื่นปัจจุบัน

• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจำ�วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะอนุกรรมการพัฒนาทุนรัฐบาล
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
คณะอนุกรรมาธิการการคลังของวุฒิสภา
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำ�ประเทศไทย
ธนาคารโลก สำ�นักงานประเทศไทย
คณะอนุกรรมการ
ลดและปรับปรุงขั้นตอนทางธุรกิจ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ธนาคารโลก สำ�นักงานใหญ่
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
นักเศรษฐศาสตร์ประจำ�ประเทศไทย
ธนาคารโลก สำ�นักงานประเทศไทย
ที่ปรึกษา บริษัท บอสตันคอนเซ้าท์ติ้งกรุ๊ป
(The Boston Consulting Group)

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี 4
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ :

ไม่มี 4

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี 4

หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 2 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 3 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
4 สอบถามข้อมูลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง /
		หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวโยงของกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2562”

นายวิชิต แสงทองสถิตย์

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
อายุ : 58

ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

วันที่ 31 มีนาคม 2563

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gannon University, USA
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : มี * บริษัทพลังภัทร จ�ำกัด
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ :

ไม่มี *

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี *

การอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังภัทร จ�ำกัด
		

ประสบการณ์ท�ำงาน

• พ.ศ. 2552
		
• พ.ศ. 2551
		
• พ.ศ. 2547 - 2550
		
		
• พ.ศ. 2545 - 2554
		

(สถานีบริการน�้ำมัน Shell)

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท หลักทรัพย์นครหลวงไทย จ�ำกัด
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท นิปปอนแพ็ค จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
นครหลวงไทย
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ธนาคารนครหลวงไทย

หมายเหตุ : * สอบถามข้อมูลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง /
		หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวโยงของกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563”
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นายพิพัฒน์ ขันทอง

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
อายุ : 63

ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
การศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงาน

วันที่ 31 มีนาคม 2563

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจ / พาณิชยศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การคลัง)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

• พ.ศ. 2558 - 2560
		
• พ.ศ. 2558 - 2560
		
• พ.ศ. 2557 - 2560
		
• พ.ศ. 2557 - 2558

กรรมการ
ธนาคารออมสิน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
สรรพากรภาค สำ�นักงานสรรพากรภาค 5
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(กำ�กับดูแลงานสรรพากรในท้องที่ตะวันออก)
สรรพากรภาค สำ�นักงานสรรพากรภาค 9
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(กำ�กับดูแลงานสรรพากรในท้องที่อีสานใต้)

		
		
• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)
• พ.ศ. 2557 - 2560
รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
		
สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• พ.ศ. 2550 - 2557
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
		
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
		
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) • พ.ศ. 2546 - 2550
รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
		
		
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
		
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี *
• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี *
การอบรม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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ไม่มี *

หมายเหตุ : * สอบถามข้อมูลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง /
		หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวโยงของกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563”

นายอิทธิ พงศ์อุสรา

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
อายุ : 55

ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

วันที่ 31 มีนาคม 2563

การศึกษา

• ปริญญาเอก Ph.D (Candidate - AI in Finance)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Eng)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• Import, Export and Remittance,
Bangkok Bank Public Company Limited
• Credit Facility Analysis,
Bangkok Bank Public Company Limited
• Financial Analysis, Bangkok Bank Public Company Limited
• Derivatives and Foreign Exchange Risk Management, Singapore
• Securitization, Singapore
• Industrial Robot and Advanced Technology, Osaka, Japan

• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน Financial Consultant,
		

AARON SOURSDEY & ASSOCIATES
(ASA), USA
• พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ทีป่ รึกษาอาวุโสด้านการเงินและการลงทุน
		
บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำ�กัด
ประสบการณ์ท�ำงาน

• พ.ศ. 2549 - 2556
		
• พ.ศ. 2542 - 2548
		
• พ.ศ. 2539 - 2541
		
		

ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน,
R&D Advanced Technology Co., Ltd
ผู้บริหารสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ
จำ�กัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี *
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ :

ไม่มี *

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

หมายเหตุ : * สอบถามข้อมูลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง /
		หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวโยงของกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563”

ไม่มี *
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นายฉัตรชัย ศิริไล
•
•
•
•
•

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
อายุ : 48 ปี		

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 เมษายน 2559
การศึกษา

• ปริญญาโท Master of Science (Computer Science),
Syracuse University, New York, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23/2561
วิทยาลัยการยุติธรรม สำ�นักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19, สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการการค้า
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุ่นที่ 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 5/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• โครงการฝึกอบรมสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (Leadership)
เคมบริดจ์ - ธรรมศาสตร์
• หลักสูตร International Housing Finance Program,
The Wharton School, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Pacific Rim Bankers Program, University of Washington,
สหรัฐอเมริกา
• Affordable Housing and Housing Finance,
National Housing Bank of India, สาธารณรัฐอินเดีย
• Securitization : The Royal Bank of Scotland ประเทศญี่ปุ่น
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
		
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
		
• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
		
• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
		
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
		

ประสบการณ์ทำ�งาน

• พ.ศ. 2556 - 2559
• พ.ศ. 2555 - 2559
• พ.ศ. 2553 - 2555
		
		
• พ.ศ. 2551 - 2552

• พ.ศ. 2547 - 2551
		
• พ.ศ. 2547 - 2547
		

กรรมการฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
ประธานกรรมการดำ�เนินการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์
รองประธานกรรมการ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
Executive Committee of
the International Union for Housing Finance
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกำ�กับดูแลด้านบริหารความเสี่ยง
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานปฏิบตั กิ ารสินเชือ่
และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานสินเชือ่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี*
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี*
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี*

หมายเหตุ : * สอบถามข้อมูลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง /
		หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2562”

สรางสรรคสิ่งใหม ไมใชเลือกจากสิ่งที่มีอยู

กลาได กลาเสีย ตัดสินใจแลว ตองไมเปลี่ยน

เลือกทำสิ่งที่มี Big Impact

เปาหมายทุกอยางเปนไปได

คิดนอกกรอบ

ถาคนอื่นมองวาว แสดงวามันเว�รค

เราทำสิ่งที่แตกตาง

มองใหเหมือนกลอง
ที่มีทั้งมุมวาง การซูม และโฟกัส

คิดแตกตาง
อยางสรางสรรค

คิดเช�ง
กลยุทธ

ทำสิ่งที่โดดเดน
และแตกตาง
วางกลยุทธกอนลงสนาม
วางกลยุทธอยางมี Logic
ตองมีแผนสำรอง
มีปญหาตองหาทางแกทันที
เราตองมีทั้งขอดีและขอเดน
ทุกเกมสการแขงขันหากไมชนะ เราไมเลน!!
มองความเปนไปได ในแตละทางเลือก
ภายใตขอจำกัดที่มีอยู
ขอจำกัดทุกอยางสามารถทำลายได
ดวยการวางกลยุทธที่ดี

สื่อสาร
อยางมีกลยุทธ

สื่อสาร
อยางมีเปาหมาย
กลุมเปาหมายตองชัด
Check Feedback
Content ตองดี
ตอนจบตองคุมเกมสได
การสื่อสารเราตองตัวใหญ
ใหอีกฝายเราตองตัวเล็ก
จบแบบ Win Win
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ผู้บริหารระดับสูง

นายกมลภพ วีระพละ

นายวิทยา แสนภักดี

อายุ 55 ปี

อายุ 55 ปี

การศึกษา

การศึกษา

การอบรม

การอบรม

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Indiana University, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Fannie Mae International Housing symposium Series 2005, USA
Improving and Expanding Housing Finance System Wharton Real Estate
Center, University of Pennsylvania, USA
โครงการอบรมประกาศนียบัตร (CFO) Chief Finance Officer Certification
Program รุ่นที่ 14 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 3 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รุ่นที่ 3
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน”
(ปรม.) รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 4
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บยส.) รุ่นที่ 20
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.)
รุ่นที่ 1 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•
•

2556 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานตรวจสอบ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบและก�ำกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    
2548 - 2552 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 7 ตุลาคม 2556

•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
International Housing Finance Program, the Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
(Financial Executive Development Program - FINEX) รุ่นที่ 22
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนายการ รุ่นที่ 111
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•

2560

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 1
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2556 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552 - 2556 ผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี

นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ

นายคนึง ครุธาโรจน์

อายุ 59 ปี

อายุ 59 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 กันยายน 2552

การศึกษา

•
•

ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•
•
•
•

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยมหาดไทย
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(ปปร.) รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 7 สถาบันป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ
หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการงบประมาณ

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 23 เมษายน 2555     

การศึกษา

การอบรม

•
•
•

ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•
•
•
•

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (นยปส.)
รุ่นที่ 5 ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศึกษาดูงานด้านการบริหารกิจการสัมพันธ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร UW Pacific Rim Banker Program ของ University Of Washington
และ Foster School Of Business
โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

•
•

2560 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2556 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2555 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้และบังคับคดี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2552 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2551 - 2552 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ สายงานบริหารหนี้
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2547 - 2551 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2546 - 2547 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2545 - 2546 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี

การอบรม

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ภายนอกองค์กร)

•

อนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•
•

2560 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารหนี้และปฏิบัติการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์                  
2557 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย และผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์            
• 2555 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์            
• 2545 - 2555 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี

รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 29

นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 3
อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 มกราคม 2560
การศึกษา

•
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาบริการการเงิน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาบริหารการคลัง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

•
•
•
•
•

หลักสูตร Global Bankers Program 2018
University of Washington, USA
หลักสูตร Leadership Succession Program
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
หลักสูตร The Globalisation Question Cambridge Judge
Business School
หลักสูตรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุคไทยแลนด์ 4.0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•

2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขานครหลวง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2556 - 2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขากทม. และปริมณฑล 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

30 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นางศรินทิพย์ ชนะภัย

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

การศึกษา

•
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรม

•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า   
หลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้น�ำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
Successful Formulation & Execution of Stratege : SFE 5/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า
International Housing Finance Program Wharton School,
University of Pennsylvania
หลักการในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•

2562
ผู้ตรวจการธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2560 - 2561 ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2558 - 2559 ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษและรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2556 - 2558 ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552 - 2556 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2551 - 2552 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพระราม 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี

นางสมจิตต์ รถทอง

รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล
อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 มกราคม 2560

การศึกษา

•
•

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรก�ำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
หลักสูตร Executive Coaching
หลักสูตรภาพรวมของระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)
และการใช้งานระบบเบื้องต้น
หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Security Awareness
มาตรฐาน COBIT 5
การป้องกันและต่อต้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
International Housing Finance Program 2018
หลักสูตร Leadership Succession Program
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
หลักการบริหารงานของผู้น�ำยุค 4.0
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Strategic IT Governance & Iformation Security Management For Executives
eGovernment Forum 2014 สารสนเทศและการสื่อสาร
ICT Management for ICT Management
โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ (Management Professtional)

•
•

2560 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2556 - 2560 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การอบรม

ประสบการณ์การทำ�งาน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี

นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

ผูต้ รวจการธนาคาร (เทียบเท่ารองกรรมการผูจ้ ดั การ)
อายุ 48 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 กันยายน 2552

การศึกษา

•
•

ปริญญาโท การเงินระหว่างประเทศ The George Washington University
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร UW Pacific Rim Banker Program ของ University of Washington และ
Faster School of Business
TQA Criteria, Pre-Assesor, Assesor Training Internal Organization
Assesor,Application
หลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้น�ำ
การควบคุมภายในกระบวนการเพื่อการป้องกันการฟอกเงิน
ระบบประเมินคุณภาพองค์กร (SEPA)/Transformation to Digital Banking
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุคไทยแลนด์ 4.0
การประยุกต์ใช้ Objective and Key results (OKRs) ในองค์กร

•
•
•
•
•

2561

•
•
•
•

2552 - 2553

การอบรม

ประสบการณ์การทำ�งาน
2561
2557 - 2560
2556 - 2557
2553 - 2556

2551 - 2552
2548 - 2551
2547 - 2548

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
และรักษาการรองกรรมผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 31

นายวิชัย วิรัตกพันธ์

นายลือชัย จิรวินิจนันท์

อายุ 55 ปี

อายุ 60 ปี

การศึกษา

การศึกษา

ผูต้ รวจการธนาคาร (เทียบเท่ารองกรรมการผูจ้ ดั การ)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 มกราคม 2560

•
•
•
•

ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ด้านการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
(การผังเมือง การพัฒนาที่ดินและพัฒนาที่อยู่อาศัย) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาโท การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (การผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ด้านรัฐศาสตร์ การปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

•
••
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificate of Achievement, Pacific Rem Banker Program,
University of Washington, USA
Thammasat Leadership Program (TLP Batch 8th), Thammasat University, Thailand
Certificate of Achievement in TQA Internal Organization Assessment, Thailand
Productivity Institute, Thailand
Certificate of Achievement in Managerial Design and Development for
Sustainability, Thailand Productivity Institute, Thailand
Certificate of Participation in Scenario Planning for Strategic Decision Making,
Universal Network Intelligence, Singapore.  
Certificate of Achievement in Advanced Risk Management,
The Thai Institute of Banking and Finance Association, Thailand
Certificate of Achievement in International Housing Finance The International
Housing Finance Program, Wharton School of Business, University of Pennsylvania,
Philadelphia, USA.
Certificate of Achievement in The Managerial Leader Workshop Grid International
Inc., USA and Grid Organization Development and Change Management,
Thailand
Certificate of Achievement, Modern Managements Development Program,
Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, Thailand
Certificate of Attendance, Securitization Forum 2005, Marcus Evans,
Kuala Lumpur Malaysia
Certificate of Property Appraisal, Land Reform Training Institute (LRTI),
Taoyuan, Taiwan

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•
•

2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2
และรักษาการผู้อ�ำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
2559 - 2560 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2557 - 2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

32 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผูต้ รวจการธนาคาร (เทียบเท่าผ้ชู ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ)
วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

•
•

ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

•
•
•

การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอ�ำนวยการ
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
International Housing Finance Program Wharton School,
University of Pennsylvania
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า
เศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16  

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•

2561

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานปฏิบตั กิ ารสินเชือ่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนส�ำนักงานและสาขา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายทวนทอง ตรีนุภาพ

นายทรงเดช ดารามาศ

อายุ 57 ปี

อายุ 59 ปี

การศึกษา

การศึกษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

•

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

•
•
•

International Housing Finance Program of Wharton School
University of Pennsylvania
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง
หลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
(EX-PSM3)  
Pacific Rim Bankers Program University of Washington
Business School Washington USA

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•
•
•
•

2559 - 2560 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                 
2556 - 2559 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2554 - 2556 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552 - 2554 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจการสาขากทม. และปริมณฑล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2546 - 2552 อ�ำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย
วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

•
•
•

ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิต ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

•
•
•

UW Pacific Rim Bankers Program, University of Washington
International Housing Finance Program,
University of Pennsylvania
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน, สถาบันพระปกเกล้า

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ภายนอกองค์กร)

•
•

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การกระท�ำผิดมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานประเมินราคา สมาคมธนาคารไทย

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•
•
•

2560 - 2561 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานปฏิบตั กิ ารและกฎหมาย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2559 - 2560 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานปฏิบตั กิ ารสินเชือ่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2556 - 2559 ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552 - 2556 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 33

นายสมบัติ ทวีผลจรูญ

นายภพกร เจริญลาภ

อายุ 60 ปี

อายุ 52 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

การศึกษา

•
•
•

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจ ( MBA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เนติบัณฑิตไทย สถาบันอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรม

•
•
•

หลักสูตร “ผู้น�ำ 4.0” นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ
เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก Believe Thailand 4.0
สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA)
หลักสูตรการบริหารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ยคุ ใหม่สำ� หรับผูบ้ ริหารองค์กรภาครัฐ
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” รุน่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ภายนอกองค์กร)

•
•
•

กรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนและส�ำนักงานกองทุน
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•
•
•
•
•

2561 - 2562 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานกลยุทธ์ 1 รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2559 - 2560 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานภูมภิ าค 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2556 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขานครหลวง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2554 - 2556 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขากทม และปริมณฑล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2553 - 2554 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพระราม 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

34 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
การศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริ
• ญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรม

• หลักสูตร International Housing Finance Program,

Wharton University of Pennsylvania, USA
• หลักสูตร การบริหารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่ส�ำหรับ
ผูบ้ ริหารองค์กรภาครัฐ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
ประสบการณ์การทำ�งาน

• 2559 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบาย
สินเชื่อและภาครัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2556 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายธนบดีธนกิจ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2555
2556
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเงินฝาก
•
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายพงษ์ศักดิ์ คำ�นวนศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 มกราคม 2560
การศึกษา

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม

• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 10

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร Financial Executive Development Program
(Financial Executive Development Program - FINEX) ร่นุ ที่ 25
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
Pacific
Rim Bankers Program, University of Washington, USA
•
ประสบการณ์การทำ�งาน

• 2554 - 2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี

อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 14 มีนาคม 2560
การศึกษา

•
•

ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรม

•
•
•

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 10
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7
(e-Government Executive Program : e-GEP)
Program of Special Studies in Information Science and
Telecommunications University of Pittsburgh USA

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ภายนอกองค์กร)

•
•

คณะอนุกรรมการก�ำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายองค์กร และบริหารจัดการด้านดิจิทัล
ขององค์การสะพานปลา ตามค�ำสั่งองค์การสะพานปลาที่ 400/2562
คณะท�ำงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ISO20022
ตามค�ำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ท 167/2562

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•
•
•
•

2560 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2559 - 2560 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2554 - 2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2554
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศและสนับสนุนระบบงานหลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2553 - 2554 ผู้อ�ำนวยฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการสารสนเทศ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 35

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

นายชัยพร จุฬามณี

อายุ 47 ปี

อายุ 59 ปี

การศึกษา

การศึกษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 14 มีนาคม 2560

• ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม

• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6
•
•
•
•
•

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
หลักสูตร International Housing Finance Program
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า
โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำ�งาน

• 2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน

ส�ำนักงานและสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2555
2560
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
•
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

36 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบังคับคดี
วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 14 มีนาคม 2560

• เนติบัณฑิต ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรม

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” (นมธ.) รุน่ ที่ 7
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
รุ่นที่ 18
• หลักสูตร Executive Coaching
• หลักสูตร Leader Profile Workshop
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้
และบังคับคดี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2556 - 2560 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายดนัย แสงศรีจันทร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 1
อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 14  มีนาคม 2560

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์
อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 2 มกราคม 2562
การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน)

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม

การอบรม

การศึกษา

• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย

ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 22) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Smart Marketing มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร ธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำ�งาน

• 2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 1
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2559
2560
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
•
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2556
2559
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

• หลักสูตรธรรมาภิบาลส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร International Housing Finance Program,
Wharton School, University of Pennsylvania, USA
โครงการสั
มมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
•
(Financial Executive Development Program - FINEX) รุน่ ที่ 21
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ภายนอกองค์กร)

• สมาชิกสามัญสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 2552 - 2561 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 37

นายวรณัฐ สุโฆษสมิต

นางพอตา ยิ้มไตรพร

อายุ 57 ปี

อายุ 55 ปี

การศึกษา

การศึกษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 2 มกราคม 2562

•
•

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

•
•
•

Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA)
Conference 2019 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภูมิภาคพื้นเอเชีย
(ACIIA)
New Enablers for SOE Performance รุ่น 1
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
Digital Leadership for Executives คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สภาสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs)

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ภายนอกองค์กร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขานครหลวง
วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 2 มกราคม 2562

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรม

• Global Bankers Program 2019 University of Washington USA  
• โครงการ Leadership Development Program (LDP)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

• โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน

(Financial Executive Development Program - FINEX) รุ่นที่ 26
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย  

ประสบการณ์การทำ�งาน

• 2559 - 2561 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• กรรมการและเลขานุการ ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน

• 2556 - 2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ

ประสบการณ์การทำ�งาน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

• 2560 - 2561 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบสาขา
•

รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2556 - 2560 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบสาขา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

38 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้
อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 2 มกราคม 2562
การศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม

• โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
•
•

(Financial Executive Development Program - FINEX) รุ่นที่ 23
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
หลักสูตร Pacfic Rim Bankers Program The University of Washington
หลักสูตร Executive Coaching

ประสบการณ์การทำ�งาน

• 2559 - 2561 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• 2556 - 2558 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางภานิณี มโนสันติ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ
อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 2 มกราคม 2562
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตร Global Bankers Program 2018, Foster School of Business,
University of Washington, USA
• หลักสูตร Leadership Development Program (LDP),
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร (IRDP)
• หลักสูตร Executive Coaching
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ภายนอกองค์กร)
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• กรรมการ คณะกรรมการก�ำหนดมาตรการ แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล (เพิม่ เติม)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสินเชื่อ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกิน ปัญหาหนี้สิน
และการฟื้นฟูอาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประสบการณ์การทำ�งาน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานกิจการนโยบายสินเชือ่ และภาครัฐ
• 2562
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2556 - 2561 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
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นางกรุณา เหมือนเตย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย

นางสุดจิตตรา คำ�ดี

อายุ 58 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสาร
และภาพลักษณ์องค์กร และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

การศึกษา

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 2 มกราคม 2562

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม

•
•
•

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถานบันพระปกเกล้า
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
หลักสูตร Leadership Development Program
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 2 มกราคม 2562
การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•
•

		

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ภายนอกองค์กร)

• 2556 - 2561 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

หลักสูตร International Housing Finance Program 2019
Wharton University of Pennsylvania, USA.
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 21  
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 5
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

• กรรมการสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์
• ผู้ประนีประนอมประจ�ำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•
•
•
•

2558 - 2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และ
สือ่ สารองค์กร บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2558 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสือ่ สารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2547 - 2550 ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด
บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ำกัด  
2542 - 2547 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
2534 - 2542 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
บริษัท จุลดิศ ดิเวลลอป จ�ำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

40 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน
อายุ 49 ปี

วันที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 23 เมษายน 2562
การศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การอบรม

• หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
•
•

(Financial Executive Development Program - FINEX) รุ่นที่ 26
หลักสูตร Leadership Development Program
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
หลักสูตร Executive Coaching

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ภายนอกองค์กร)

• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ธอส. 60 ปี
ประสบการณ์การทำ�งาน

• 2562

• 2561 - 2562
• 2560
• 2559 - 2560
• 2556 - 2559
• 2555 - 2556

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงานและกิจการสาขา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ปรึกษาทั่วไป และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
ส�ำนักงานและกิจการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ปรึกษาทั่วไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 41

คณะผู้บริหาร

1

2

3

นางขวัญใจ ศักดามินทร์

นายเจษดา มีสุวรรณ

นางสาวระแวว เอกสุวรรณ

4

5

6

นางอังคณา จันทรศิริ

นางสาวหทัยทิพย์ เหลืองธนพลกุล

นางสุวัฒนา ทิมมาศย์

7

8

9

นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์

นายนิสิต อุ่นวิจิตร

นางสาวสายพิน สันติพันธุ์

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบสำ�นักงานใหญ่*

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล*

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบสาขา
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบสาขา

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายประเมินผลองค์กร

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563

10

11

12

นางสาวสุภารัตน์ สอดส่อง

นายคณินรัส ทัพพะรังสี

นายชิตพล ศรีธีระวิโรจน์

13

14

15

นายชนะ จิระรัตนรังษี

นายวันชัย พงศ์บุญชู

นางปัณญพัชญ์ ตั้งศิริวัลลภ

16

17

18

นางสาวเสาวคนธ์ ชูศรี

นายพงศกร ตุลานนท์

นายสัญญา ศรีรัตน์

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม*

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง

ผู้อำ�นวยการภาค
ภาคเหนือตอนบน

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1

ผู้อำ�นวยการภาค
ภาคเหนือตอนล่าง

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2

ผู้อำ�นวยการภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
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19

20

21

นายอิสระ เนาวศิริ

นายมานพ จันทร์ชอุ่ม

นางสาวสุภรณ์ภัทร แสงอร่าม

22

23

24

นางฐานิฎฐา สังข์ถาวร

นายศรพงศ์ ดุรงคเวโรจน์

นายสมพงษ์ นาคซื่อตรง

25

26

27

นางสาวลักขณา ศุภศิริสันต์

นายอภิรัตน์ วงศ์มณีโรจน์

นายศิรพงศ์ สุวรรณศรี

ผู้อำ�นวยการภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ผู้อำ�นวยการภาค
ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ*

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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ผู้อำ�นวยการภาค
ภาคตะวันออก

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล*

ผู้อำ�นวยการภาค
ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563

28

29

30

นายอำ�นาจ ผลศิริ

นายนิธิชัย สูงตรง

นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย

31

32

33

นางจินตนา ส่งศิริ

นายเสน่ห์ ขำ�สง่า

นางสาวอุษณี บุษยโกมุท

34

35

36

นางวราภรณ์ ภูษณรัตน์

นางสาวอัจฉรา หมั่นอุตส่าห์

นายเกรียงไกร บัวยอม

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย*

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล
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37

38

39

นางลาวัลย์ วงศ์วิวัฒน์

นายธวัช บุณยะผลึก

นายพิศัลย์ กองทรัพย์

40

41

42

นายอัครพล หริ่งรอด

นายกฤษดา ปัทมะผลิน

นายนันทวุฒิ สุขสว่าง

43

44

45

นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษา

นายชาญชัย บุญญาวรกุล

นางราณี เพชรสงค์

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารสำ�นักงานและกิจการสาขา

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารคดี*

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน*

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหาร NPA

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกฎหมาย

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการบัญชี
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นางสาวปิยวรรณ อนงค์จรรยา

นางสาวแพรวรัตน์ รัตนมงคลเกษม

นายมนต์ชัย ธีระวรกุล

49

50

51

นายธิติ ธนาสารพูนผล

นายนิกร อาชานกุล

นายสุรจิต สุวรรณมณี

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกรรมการเงิน

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารการเงิน

ผู้ตรวจการธนาคาร

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ผู้ตรวจการธนาคาร

52

นางสาวประทานพร สำ�เภาเงิน
ผู้ตรวจการธนาคาร*
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ภาวะแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต
1. ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2562

1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 เศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทัง้ ประเทศในภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีขนึ้ จากไตรมาสที่ 3 โดยมีแรงสนับสนุนส�ำคัญ
จากห่วงโซ่การผลิตและการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มปรับตัวต่อมาตรการกีดกันทางการค้าได้มากขึ้น และการผ่อนคลายลงของ
ความตึงเครียดจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ภายหลังการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีระหว่างสหรัฐฯ
และจีนในช่วงวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 ซึ่งมีผลให้สหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการปรับเพิ่มอัตราภาษีสินค้าน�ำเข้าจากจีนมูลค่า
2.5 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเดิมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และการเก็บภาษีน�ำเข้าจากจีนเพิ่มเติมอีกมูลค่า
1.6 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเดิมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ออกไป ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลจีนก็ได้ประกาศ
จะน�ำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ มูลค่าประมาณ 4 - 5 หมืน่ ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี อย่างไรก็ดี การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกยังคง
เป็นไปอย่างเปราะบางสะท้อนจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศเศรษฐกิจส�ำคัญ ๆ อาทิ ยูโรโซน และญี่ปุ่น ที่ยังคงปรับตัว
ลดลงรวมถึงอุปสงค์ภายในประเทศของหลายประเทศที่ยังคงขยายตัวได้ในเกณฑ์ต�่ำ 
ท่ามกลางความกังวลเกีย่ วกับแนวโน้มการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกทีย่ งั คงเป็นไปอย่างเปราะบางและอัตราเงินเฟ้อ ทีย่ งั คงอยู่
ในระดับต�่ำกว่าเป้าหมายนโยบายการเงิน ท�ำให้ธนาคารกลางของประเทศส�ำคัญๆ ยังคงด�ำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่องโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1 ครั้งในเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลให้ทั้งปี 2562
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงทั้งหมด 3 ครั้ง รวมร้อยละ 0.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 - 1.50 ในขณะที่
ธนาคารกลางยุโรปได้ด�ำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมโดยการเข้าซื้อพันธบัตรและมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
แก่ธนาคารพาณิชย์ ส่วนธนาคารกลางจีนได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องลงอย่างต่อเนื่อง เช่น
เดียวกับธนาคารกลางอีกหลายประเทศส�ำคัญๆ ที่ได้ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาทิ ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลีใต้
อินโดนีเซีย ฮ่องกง เม็กซิโก รัสเซีย และบราซิล
ทั้งนี้ เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2562 มีการขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 1.5
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี 2562 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากร้อยละ 2.9 ในปี 2561 และเป็นการขยายตัว
ต�่ำสุดในรอบ 3 ปี โดยเป็นการชะลอตัวตามการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออก
เศรษฐกิจยูโรโซน ปี 2562 เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวร้อยละ 1.2 โดยเป็นการขยายตัวต�่ำสุด ในรอบ 3 ปี และชะลอลงจาก
ร้อยละ 1.9 ในปี 2561 โดยเป็นการชะลอตัวตามการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจญี่ปุ่น ปี 2562 เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว ร้อยละ 1.0 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 0.3 ในปี 2561 โดยมีแรงสนับสนุนจาก
การฟื้นตัวของการส่งออก
เศรษฐกิจจีน ปี 2562 เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 6.1 ชะลอลงจากร้อยละ 6.7 ในปี 2561 และเป็นการขยายตัวต�่ำสุด
ในรอบ 29 ปี โดยเป็นผลจากการชะลอตัวของภาคบริการ ภาคการผลิตอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ ปศุสัตว์ และ
ประมง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) ปี 2562 เศรษฐกิจเกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ ขยายตัวร้อยละ 2.0
ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 0.7 เทียบกับร้อยละ 2.7 ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 3.2 ในปี 2561 ในขณะที่เศรษฐกิจฮ่องกงลดลงร้อยละ
1.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในปี 2561 และเป็นการขยายตัวต�่ำสุดในรอบ 10 ปี
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2562 เศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ขยายตัวร้อยละ 5.0
ร้อยละ 4.3 ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 7.0 ชะลอลงจากร้อยละ 5.2 ร้อยละ 4.7 ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 7.1 ในปี 2561
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1.2 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยรวม
ทั้งปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561 โดยในด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชน และ
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.8 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 4.1 ในปี 2561
ส่วนการใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 1.4 และร้อยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.6 และ
ร้อยละ 2.9 ในปี 2561 ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.5 ในปี 2561 ในด้านการผลิต
การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ และสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวร้อยละ 0.1 ร้อยละ 5.5 ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 3.4
ตามล�ำดับ ซึ่งชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 5.5 ร้อยละ 7.6 ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 4.4 ในปี 2561 ในขณะที่การผลิต
สาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2561 รวมทั้งปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) อยู่ที่ 16,879.0 พันล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 248,257.4 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น
จาก 241,269.6 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2561
1.3 ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2562 หลังจากที่รัฐบาลได้ออก 3 มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย (1) มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้จากการซื้อบ้านและห้องชุด (บ้านหลังแรก) ไม่เกิน 200,000 บาท
(2) มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและลดค่าจดทะเบียนการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ส�ำหรับ
การซือ้ บ้านจัดสรรและห้องชุดราคาไม่เกิน 1 ลบ. (รวมบ้านสร้างใหม่ และบ้านมือสอง) และ (3) มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
การโอนและลดค่าจดทะเบียนการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ส�ำหรับการซื้อบ้านจัดสรรและห้องชุดราคาไม่เกิน
3 ล้านบาท ที่ซื้อจากผู้ประกอบการ ส่งผลให้สถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศในปี 2562 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 โดยมี
ยอดจ�ำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ 373,365 หน่วย และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ 875,189 ล้านบาท ซึ่งมีการขยายตัวจากปี 2561
ถึงร้อยละ 2.7 (จ�ำนวนหน่วย) และร้อยละ 4.3 (จ�ำนวนมูลค่า) ทั้งที่คาดการณ์ว่าจะต้องติดลบถึงร้อยละ 8.4 และร้อยละ 8.2
จ�ำนวนหน่วยที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรทั่วประเทศ มีการขยายตัวในไตรมาส 2 และ 3 และในไตรมาส 4 ปี 2562 มีจ�ำนวน
หน่วยการขออนุญาตจัดสรรใกล้เคียงกับปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการฯ ได้ปรับตัวและระมัดระวังการพัฒนาโครงการ
ที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น ส�ำหรับผู้ประกอบการฯในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เริ่มมีการปรับตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 และ
2560 โดยจ�ำนวนหน่วยที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศปี 2562 มีจ�ำนวนลดลงประมาณร้อยละ 9.0 โดยจ�ำนวนหน่วยที่ได้รับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดลดลงร้อยละ 24 และหากพิจารณาจ�ำนวนและสัดส่วนของใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดได้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 - 2562 ซึ่งเป็นสัญญาณว่า ปริมาณของอาคารชุดเกิดใหม่ในช่วง 1 - 2 ปีข้างหน้านี้น่าจะมีปริมาณลดลง
ทั้งนี้ จ�ำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2562 มีจ�ำนวนลดลงประมาณร้อยละ 32.1 โดยจ�ำนวน
หน่วยเปิดตัวใหม่ของอาคารชุดลดลงร้อยละ 34.3 และบ้านจัดสรรลดลงร้อยละ 29 ซึ่งท�ำให้ภาวะที่มีหน่วยเหลือขายมากจากการ
เพิ่มขึ้นอย่างมากของที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในปี 2561 จะทยอยถูกดูดซับไป
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ส�ำหรับภาพรวมตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2562 มียอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่และสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง ดังนี้
• สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไปทั้งระบบ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั้งระบบในปี 2562 สามารถปล่อยได้รวมทั้งสิ้น 640,259 ล้านบาท ขยายตัวลดลงร้อยละ 8.9
จากปี 2561 โดยเป็นสินเชื่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 357,661 ล้านบาท สินเชื่อของ ธอส. 215,301 ล้านบาท สินเชื่อของ
ธนาคารออมสิน 52,549 ล้านบาท และอื่น ๆ 14,748 ล้านบาท
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สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างทั้งระบบ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2562 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,010,235 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากสิ้นเดือนธันวาคม ปี 2561 ร้อยละ 5.7 โดยแบ่งเป็นสินเชื่อคงค้างของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 2,366,335 ล้านบาท สินเชื่อคงค้าง
ของ ธอส. 1,209,264 ล้านบาท สินเชื่อคงค้างของธนาคารออมสิน 350,367 ล้านบาท และอื่น ๆ 84,269 ล้านบาท
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1.4 ภาวะอุตสาหกรรมธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รายงานผลการด�ำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ปี 2562 ว่า ระบบธนาคารพาณิชย์
มีความมั่นคง ระดับเงินกองทุนและเงินส�ำรองอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับความท้าทายจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจได้
ผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิชย์ปรับดีขึ้นจากการรับรู้ก�ำไรพิเศษเป็นส�ำคัญ ขณะที่การเติบโตของสินเชื่อและคุณภาพ
สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2,845 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรก�ำไรเข้าเป็นเงินกองทุน การออกหุ้น
เพิม่ ทุนของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางแห่งหนึง่ เพือ่ รองรับการควบรวมกิจการ รวมถึงการออกตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิ ส่งผลให้อตั ราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 19.6 เงินส�ำรองของระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับสูงที่ 701.2
พันล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.4 พันล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินส�ำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL coverage ratio)
ทรงตัวทีร่ อ้ ยละ 149.9 ด้านอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับกระแสเงินสดทีอ่ าจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage
Ratio: LCR) อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 187.5
ปี 2562 ระบบธนาคารพาณิชย์มีก�ำไรสุทธิ 270.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 30.8 ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้
ก�ำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสินเชื่อ
รายย่อย ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิลดลงเล็กน้อยจากรายได้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและรายได้ค่านายหน้าขายหลักทรัพย์
โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Assets: ROA) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.391 จากร้อยละ 1.11 ในปีก่อน ขณะที่
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ทรงตัวที่ร้อยละ 2.73
ส�ำหรับภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2562 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.0 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สินเชื่อธุรกิจ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.1 ของสินเชื่อรวมทั้งหมด ลดลงร้อยละ 0.8 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการ
ช�ำระคืนหนี้ในหลายประเภทธุรกิจ โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) ลดลงร้อยละ 1.9 และสินเชื่อธุรกิจ SME
(ไม่รวมธุรกิจการเงิน) ลดลงร้อยละ 2.1 ทั้งนี้สินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดเล็ก (วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท) ขยายตัวในหลาย
ประเภทธุรกิจ อาทิ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 สินเชื่ออุปโภคบริโภค
หรือคิดเป็นร้อยละ 35.9 ของสินเชื่อรวมทั้งหมด ขยายตัวร้อยละ 7.5 ชะลอลงจากปีก่อนในประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ
รถยนต์เป็นหลัก ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ยังขยายตัวได้ในระดับสูง
คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2562 ยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan:
NPL) อยู่ที่ 465,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 2.98 โดยระบบธนาคารพาณิชย์มีการบริหารคุณภาพ
พอร์ตสินเชื่อด้วยการตัดหนี้สูญและการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น ส�ำหรับสัดส่วนสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention: SM)
ต่อสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.42 ณ สิ้นปี 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.79 จากทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน
ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวลดลงจากร้อยละ 1.75 ต่อปี ณ สิ้นปี 2561 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี ณ สิ้นปี 2562
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่
ร้อยละ 1.00 ต่อปี และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้มีการประชุมนัดพิเศษเพื่อประเมินผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและกลไกการท�ำงานของตลาดเงินของประเทศ ซึง่ ทีป่ ระชุมได้มมี ติ
ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี
ในปี 2562 อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลีย่ และอัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับตัวลดลงเป็นร้อยละ 1.41 ต่อปี
และร้อยละ 6.23 ต่อปีตามล�ำดับ เช่นเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทีป่ รับลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากและเงินกูเ้ ฉลีย่ เป็นร้อยละ 1.59 ต่อปี
และร้อยละ 6.55 ต่อปีตามล�ำดับ
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ในเดือนมกราคม 2563 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และสถาบันการเงินเฉพาะกิจบางแห่งได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก แต่ยงั คงระดับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงปรับลดลงจากอัตราเงินเฟ้อทีป่ รับสูงขึน้ โดยในเดือนมกราคม
อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.05 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 8 เดือน และในเดือนกุมภาพันธ์ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 2 แห่งและ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 แห่ง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2 แห่ง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางยังคงอัตรา
ดอกเบี้ยไว้ ในระดับเดิม โดยธนาคารพาณิชย์บางธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)

2. แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ปี 2563

2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
ในปี 2563 เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ต่อเนื่องจากสัญญาณการฟื้นตัวของ
การผลิตและส่งออกของประเทศส�ำคัญๆ หลายประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การปรับตัวดีข้ึนของบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการลดลงของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความเสี่ยง
จากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง (No-deal Brexit) ความชัดเจนของข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา
(USMCA) และการปรับตัวของห่วงโซ่การผลิตและการค้าระหว่างประเทศต่อมาตรการกีดกันทางการค้า เมื่อรวมกับการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินและการคลังอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา คาดว่าจะท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลักทั้งสหรัฐฯ ยูโรโซน จีน
และญี่ปุ่นขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจ รวมทั้งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจอินเดีย กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ กลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ และกลุ่มประเทศอาเซียนปรับตัวดีขึ้นจากปี 2562
อย่างไรก็ตาม ความต่อเนื่องในการฟื้นตัวและขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและการค้าโลกในช่วงที่เหลือของปี 2563 เริ่มมี
ข้อจ�ำกัดและปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
จีน และประเทศต่างๆ ผ่านการลดลงของจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ระบบการขนส่งและห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ การชะลอตัวของ
การส่งออก และการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก แม้ว่าสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 จะยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงก็ตาม ภายใต้สมมติฐานการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะเข้าสู่จุดสูงสุดในเดือน
มีนาคม และสิ้นสุดลงในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม คาดว่าผลกระทบผ่านระบบขนส่งและห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศจะสามารถ
สิ้นสุดลงในไตรมาสแรกของปี 2563 ในขณะที่ผลกระทบผ่านการส่งออกและการท่องเที่ยวจะเริ่มผ่อนคลายลงในไตรมาสที่สอง
ก่อนทีจ่ ะกลับเข้าสูภ่ าวะปกติในไตรมาสทีส่ าม ภายใต้เงือ่ นไขดังกล่าว กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจและ
ปริมาณการค้าโลกในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.4 ตามล�ำดับ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 1.5
ในปี 2562
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความเสี่ยงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นคาดว่าจะยังท�ำให้ประเทศส�ำคัญๆ ยังคงด�ำเนินนโยบาย
การเงินอย่างระมัดระวัง โดยการรักษาระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและ
สนับสนุนอัตราเงินเฟ้อให้กลับสูร่ ะดับเป้าหมาย โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงการผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้ในระดับเดิม
แต่มีความเป็นไปได้ที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในช่วงครึ่งหลังของปี หากอัตราเงินเฟ้อยังไม่มีแนวโน้มกลับสู่เป้าหมาย
อย่างชัดเจน ส่วนธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี่ปุ่น มีแนวโน้มที่จะด�ำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป ขณะที่
ธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 2.1 แม้วา่ จะเป็นการชะลอลงจากร้อยละ 2.3 ในปี 2562 แต่ยงั เป็นการขยายตัว
ที่สูงกว่าศักยภาพและเป็นการชะลอตัวจากปีก่อนหน้าตามวัฏจักรเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นผลมาจากการด�ำเนินมาตรการกีดกัน
ทางการค้าในช่วงก่อนหน้าซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม การส่งออก และการลงทุน นอกจากนี้การชะลอตัวลงของ
เศรษฐกิจยังเป็นผลมาจากการลดลงของแรงขับเคลือ่ นจากมาตรการลดภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาและนิตบิ คุ คลภายใต้แผนการปฏิรปู
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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ภาษีในช่วงปี 2561 - 2562 รวมทั้งทิศทางนโยบายการค้าที่มีต่อประเทศคู่ค้าส�ำคัญๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป และจีน ที่ยังมี
ความไม่แน่นอนสูง
เศรษฐกิจยูโรโซน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.3 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ จากร้อยละ 1.2 ในปี 2562 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการฟื้นตัวของการส่งออกและภาคการผลิตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นตัวของการผลิตรถยนต์ภายหลังได้รับ
ผลกระทบจากการปรับมาตรฐานไอเสียในปีที่ผ่านมา รวมทั้งแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจที่มีปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง และการลดลงของความเสี่ยงจากการแยกตัวของ
สหราชอาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง
เศรษฐกิจญีป่ นุ่ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.6 ในปี 2563 ชะลอลงจากร้อยละ 1.0 ในปี 2562 ตามแนวโน้มการชะลอตัว
อย่างต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนซึ่งเกิดจากการปรับเพิ่มภาษีการบริโภคในเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งแนวโน้มการฟื้นตัว
อย่างช้าๆ ของการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งยังมีข้อจ�ำกัดจากการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าและ
การแข็งค่าของเงินเยนในปีที่ผ่านมา
เศรษฐกิจจีน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.7 ชะลอลงจากร้อยละ 6.1 ในปี 2562 ตามแนวโน้มการชะลอตัวของการลงทุน
ภาคเอกชนและภาครัฐวิสาหกิจภายใต้แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ รวมทั้งผลจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ในช่วงปี
ที่ผ่านมาซึ่งยังเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการผลิตและการส่งออก ประกอบกับผลกระทบเพิ่มเติมจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของการผลิต การส่งออก และการใช้จ่ายในประเทศ
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) และเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ
ตามการปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกและการผลิตท่ามกลางการผ่อนคลายลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน และเงื่อนไขสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ยังอยู่ในภาวะผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยังคงมีความเสี่ยง
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน การลดลงของจ�ำนวน
นักท่องเที่ยว รวมถึงความสัมพันธ์ในห่วงโซ่การค้าและการผลิต ทั้งนี้ คาดว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้ และสิงคโปร์ในปี 2563 มีแนวโน้ม
จะขยายตัวร้อยละ 2.2 และร้อยละ 1.0 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.0 และร้อยละ 0.7 ในปี 2562 ตามล�ำดับ ในขณะที่เศรษฐกิจฮ่องกง
คาดว่าจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 1.2 ฟื้นตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.2 ในปี 2562 ขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจไต้หวันจะขยายตัว
ร้อยละ 2.2 ชะลอลงจากร้อยละ 2.7 ในปี 2562 ส่วนเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0 ตามล�ำดับเทียบกับร้อยละ 5.0 ร้อยละ 4.3 ร้อยละ 5.9 ในปี 2562 ในขณะที่เศรษฐกิจ
เวียดนามในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.7 ชะลอลงจากร้อยละ 7.0 ในปี 2562
แม้กระนั้นก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่อาจท�ำให้เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกขยายตัวต�่ำกว่าที่คาดการณ์ รวมทั้งท�ำให้
ระบบการเงินโลกมีความผันผวนมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย
(1) ความรุนแรงและระยะเวลาในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนที่อาจมีความรุนแรง และยืดเยื้อกว่า
การคาดการณ์ในกรณีฐาน รวมทั้งอาจจะขยายขอบเขตเป็นการแพร่ระบาดที่รุนแรงในประเทศอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจจีน
รวมทั้งเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในภาพรวมขยายตัวต�่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ (2) ความเสี่ยงจากทิศทางและนโยบาย
ทางการค้าของสหรัฐฯ ที่มีต่อประเทศอื่นๆ ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ต่อสหภาพ
ยุโรปที่ยังคงมีความตึงเครียดในเกณฑ์สูงภายใต้เงื่อนไขข้อขัดแย้งส�ำคัญๆ อาทิ การจัดเก็บภาษีดิจิทัล (Digital Tax) การอุดหนุน
อุตสาหกรรมการบินของยุโรป และการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโร เช่นเดียวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนซึ่งยังมี
ความเสี่ยง ที่จะกลับมาทวีความรุนแรงมากขึ้นในขั้นตอนของการเจรจาภายใต้ข้อตกลงทางการค้าฉบับที่ 1 โดยเฉพาะในประเด็น
การอุดหนุนภาคอุตสาหกรรม และการเข้าถึงตลาดจีนของธุรกิจต่างชาติ และ (3) ความเสี่ยงจากปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจจีน
ที่อาจถูกซ�้ำเติมโดยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอ (เช่น กรีซ และอาร์เจนตินา) รวมทั้งปัญหาหนี้เสียของสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารในอินเดีย
รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
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2.2 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวแรงเนื่องจากการท่องเที่ยวและ
การส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของ COVID-19 การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่การผลิตในหลายประเทศ ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจและครัวเรือนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างขึ้น เป็นผลให้อุปสงค์
ภายในประเทศทั้งการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัว ในสถานการณ์เช่นนี้ มาตรการด้านการคลังจะต้องเป็น
กลไกหลักในการบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ และช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มกลับมา
ขยายตัวในปี 2564 หากสถานการณ์การระบาดคลี่คลายลง ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2563 มีแนวโน้มติดลบตามราคา
พลังงานที่ลดลงและเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มหดตัว
จากการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นและกระจายไปทั่วโลก ท�ำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุม
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ใหม่ โดยอ้างอิงจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) เศรษฐกิจโลก
เข้าสู่ภาวะถดถอย 2) สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายภายในไตรมาสที่ 2 ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขประเมินไว้ และ 3) การคาดการณ์เศรษฐกิจครั้งนี้ยังไม่ได้รวมมาตรการการเงิน-การคลังของรัฐบาลที่ประกาศออกมา
ซึ่งหากเป็นไปตามปัจจัยทั้ง 3 ประการนี้ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะติดลบร้อยละ 5.3 อย่างไรก็ตาม ถ้าหากสถานการณ์
การระบาด COVID-19 สามารถจบได้เร็ว เศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวได้ราวร้อยละ 3 ในปี 2564
2562*

2563E

2564E

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

2.4

3.0

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

0.7

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน

0.5

-5.3
(2.8)
-1.0
(0.8)
-0.1
(0.7)

รายการ

0.3
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* ข้อมูลจริง, E ประมาณการ
(  ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2562

2.3 ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ทิศทางการตลาดที่อยู่อาศัยปี 2563 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ประมาณการตัวเลขที่ส�ำคัญ ดังนี้ จากปัจจัยบวก
อัตราดอกเบี้ยต�่ำและเป็นขาลง มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล การผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และปัจจัยลบ ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัวในหลายกิจกรรมเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะการระบาดของไวรัส COVID 19
ส่งผลให้คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวในภาคธุรกิจที่อยู่อาศัยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภททั่วประเทศจะอยู่ที่ประมาณ
280,500 - 332,500 หน่วย ขยายตัวลดลงระหว่างร้อยละ -25.0 ถึงร้อยละ -11.1 และมีมลู ค่า 653,600 - 755,200 ล้านบาท ขยายตัวลดลง
ระหว่างร้อยละ -25.4 ถึงร้อยละ -13.8 โดยจะมีการโอนกรรมสิทธิจ์ ะอยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 144,300 - 176,400 หน่วย
ขยายตัวลดลงระหว่างร้อยละ -27.2 ถึงร้อยละ -11.0 และมีมลู ค่าถึง 422,900 - 490,800 ล้านบาท ขยายตัวลดลงระหว่างร้อยละ -26.1
ถึงร้อยละ -14.2 ซึ่งจะมีสัดส่วนหน่วยร้อยละ 51 และมูลค่าร้อยละ 65 ของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ
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โดยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 92,600 - 111,300 หน่วย เป็นมูลค่าถึงประมาณ 231,970 268,480 ล้านบาท โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีสดั ส่วนหน่วยการโอนกรรมสิทธิร์ อ้ ยละ 73.7 และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิร์ อ้ ยละ 77.8
ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 คาดว่าจะมีการชะลอการโอนของคนจีนบ้าง เนื่องจากสาเหตุการระบาดไวรัส COVID 19 แต่มี
ผลกระทบไม่มากเนื่องจากผู้ซื้อห้องชุดคนจีนมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6 ของผู้ซื้อทั้งหมดเท่านั้น
หน่วยทีอ่ ยูอ่ าศัยจากการเปิดตัวโครงการใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2563 จะอยูป่ ระมาณ 79,400 - 102,760 หน่วย
โดยเป็นห้องชุดประมาณร้อยละ 55 หรือประมาณ 43,680 ถึง 56,520 หน่วย โดยการขอใบอนุญาตจัดสรรทัว่ ประเทศประมาณ 74,730
ถึง 85,530 หน่วย และจะอยูใ่ นกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณร้อยละ 58.4 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารทัว่ ประเทศประมาณ
258,560 ถึง 295,900 หน่วย โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดประมาณร้อยละ 27.3 หรือประมาณ 70,600 ถึง 80,800 หน่วย และ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 แต่อาจมากกว่าเล็กน้อยประมาณ 111,750
ถึง 127,900 หน่วย โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดประมาณร้อยละ 51.8 หรือประมาณ 58,000 ถึง 66,300 หน่วย ซึง่ หมายความว่า
ร้อยละ 82 ของอาคารชุดที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารทั่วประเทศจะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ส�ำหรับแนวโน้มสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั่วประเทศในปี 2563 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ
571,196 ล้านบาท โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 514,767 ถึง 619,198 ล้านบาท โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างร้อยละ -19.6
ถึงร้อยละ -3.3 เมื่อเทียบกับปี 2562
มูลคาการปลอยสินเช�่อบุคคลทั่วไปปลอยใหมทั่วประเทศรายป
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2.4 ภาวะอุตสาหกรรมธนาคาร
ธุรกิจการเงินการธนาคารในปี 2563 มี “5 เรื่องส�ำคัญ” ที่เป็นความท้าทายและโจทย์ธุรกิจ คือ
1. การแข่งขันที่มากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน(นอนแบงก์)
ที่ท�ำให้ธนาคารต้องปรับตัว เร่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการต่างๆ ให้ดีขึ้น โดยน�ำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ
มาใช้ ถือเป็นเรื่องส�ำคัญมากต่อธนาคารในอนาคต ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีหลายด้านที่ธนาคารทดลองใช้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา
เช่น ระบบไบโอเมตริกซ์  การใช้ขอ้ มูลต่างๆ มาประกอบการปล่อยสินเชือ่ จะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้ ดังนัน้ ความท้าทายของธนาคาร
คือ ธนาคารจะต้องน�ำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ท�ำให้การเข้าถึงบริการทางการเงินเป็นไปตามคาดการณ์หรือไม่
หากสามารถน�ำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ท�ำให้เกิดการเข้าถึงและตอบโจทย์ลูกค้าได้ จะถือเป็นเรื่องที่ดี
2. ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ เมื่อธนาคารน�ำเทคโนโลยีต่างๆ เข้าใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สิ่งที่ธนาคาร
ต้องเจอ คือ ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ถือว่าเป็นความเสี่ยงใหม่ๆ ที่ธนาคารต้องเผชิญมากขึ้น เพื่อแลกกับประสิทธิภาพ
และการเข้าถึงบริการทางการเงินมากขึ้น ดังนั้น ธนาคารต้องให้แน่ใจว่าระบบต่างๆ ที่น�ำมาใช้ จะท�ำให้เกิดความต่อเนื่อง ไม่สะดุด
สิ่งที่จ�ำเป็นคือ ต้องเร่งพัฒนานวัตกรรม น�ำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งที่เข้ามามากขึ้น
3. กฏหมายใหม่ ๆ เช่น พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ปี 2563 ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับสิทธิสว่ นบุคคล
ทีต่ อ้ งได้รบั การยินยอมจากลูกค้า ลูกค้าจะต้องมีสทิ ธิในข้อมูลของตัวเองมากขึน้ ท�ำให้ธนาคารต้องระวังมากขึน้ ในด้านการขอข้อมูล
ต่างๆ รวมถึง พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัง่ คงปลอดภัยไซเบอร์ เพิม่ ความเข้มข้นในการด้านการดูแลเรือ่ งเหล่านี้ ธนาคารจ�ำเป็น
ต้องเข้มงวด ดูแลและรายงานสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ พระราชบัญญัตสิ องฉบับนี้ จะเข้ามาเพิม่ ความท้าทายให้กบั ธนาคาร
การท�ำธุรกิจต้องระมัดระวังในด้านเหล่านี้มากขึ้น
4. การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล เช่น การน�ำข้อมูลไปเก็บไว้บนระบบคลาวด์ แม้ธนาคารจะมีการเก็บข้อมูลต่างๆ
บนคลาวด์ แต่ธนาคารต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ใช้ด้วย หากระบบคลาวด์เกิดเหตุขัดข้อง ดังนั้น ธนาคารต้องมีการเตรียมพร้อม
ด้านข้อมูล เพื่อให้มีการเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างฉับไว ทันเวลา ซึ่งการเก็บข้อมูลไว้บนระบบ เป็นความเสี่ยงของการกระจุกตัวของ
ผู้ให้บริการ ฉะนั้นธนาคารจะต้องมีวิธีการ มีแผนฉุกเฉินรองรับ
5. การปล่อยสิน เชื่ออย่างรับผิดรับชอบ (Responsible lending) ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความส�ำคัญมากขึ้น
จากอดีต ธนาคารแห่งประเทศไทยมักให้ความส�ำคัญกับเรื่อง “ความเสี่ยง” ของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งความเสี่ยงจากการช�ำระหนี้ว่ามี
เพียงพอหรือไม่ ความเสีย่ งด้านเครดิตเป็นอย่างไร แต่สง่ิ ทีจ่ ำ� เป็นต้องค�ำนึงถึงมากขึน้ ธนาคารต้องมองในด้าน “ความเพียงพอ” ด้วยว่า
ลูกหนี้เหล่านี้มีเงินเพียงพอต่อการด�ำรงชีพหรือไม่

3. เทคโนโลยีที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน
จากวารสารพระสยาม MAGAZINE ของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงภาพรวมพัฒนาการของฟินเทคในระบบการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึง
การผลักดันระบบนิเวศฟินเทคของ ธปท.
FinTech ถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินในส่วนที่เทคโนโลยีแบบเดิมไม่สามารถ
ตอบโจทย์ได้ด้วยขีดจ�ำกัดทางความช�ำนาญด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร แนวคิดการให้บริการแบบเดิมๆ หรือกฎเกณฑ์ที่ต้อง
ปฏิบตั ติ ามในฐานะสถาบันการเงินก็ดี โดยในแต่ละประเทศมีการพัฒนาฟินเทคในมิตทิ แี่ ตกต่างกัน ตามสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันไป
หนึ่งในพัฒนาการที่เห็นได้ชัด คือ การเกิดขึ้นของบริษัทฟินเทคเกิดใหม่ หรือที่เรียกว่าฟินเทคสตาร์ทอัป (FinTech Startups)
ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยมีจุดเด่น คือ ความช�ำนาญในด้านเทคโนโลยีและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ (Business
Model) รูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นส�ำหรับลูกค้า โดยเน้นการให้บริการเฉพาะด้านและมีความคล่องตัวสูง ส่งผลให้
มีบริษัทฟินเทคเกิดขึ้นมาเป็นจ�ำนวนมากทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักรมีบริษัทฟินเทคราว 1,600 บริษัท ส่วนใหญ่
เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการช�ำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ (Payments and Remittances) และ
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ซอฟต์แวร์ด้านการเงิน (Financial Software) ประเทศสิงคโปร์มีบริษัทฟินเทคราว 500 บริษัทที่ส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) การให้กู้เงินแบบทางเลือก (Alternative Lending) และ
การช�ำระเงิน ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมีบริษัทฟินเทคราว 260 บริษัท เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
(Mobile Payment) และการให้กู้เงินแบบทางเลือก
ความก้าวหน้าของฟินเทคในประเทศไทย
ส�ำหรับประเทศไทยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ฟินเทคเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เล่นจากทั้งในและนอกประเทศ
โดยมีฟินเทคสตาร์ทอัปที่เป็นสมาชิกของสมาคมฟินเทคประเทศไทยจ�ำนวนเกือบ 70 บริษัท นอกจากนี้ สถาบันการเงินในไทยก็มี
ความตื่นตัวในการน�ำฟินเทคมาปรับปรุงวิธีการด�ำเนินงานและรูปแบบธุรกิจของตัวเอง เร่งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความสามารถ
เพื่อให้แข่งขันในยุคดิจิทัลได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงและขยายกลุ่มลูกค้า เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งท�ำให้
ประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินสามารถเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้นด้วยฟินเทคก�ำลังก้าวเข้ามาเป็นส่วนส�ำคัญของชีวิตประจ�ำวัน
จนแทบจะขาดไม่ได้ หนึ่งในพัฒนาการด้านฟินเทคที่เด่นชัดที่สุดของไทยคือ การพัฒนามาตรฐาน QR Code เพื่อการช�ำระเงิน
ที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�ำหรับ
ร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถรับช�ำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการขยายช่องทางการรับช�ำระเงิน เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ลูกค้า ท�ำให้ร้านค้ามีต้นทุนต�่ำลง ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้
(Mobile Banking) โดยไม่ต้องจ�ำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ยุ่งยาก โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการใช้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือ
Biometrics ที่เพียงแค่สแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า ผู้ใช้บริการก็สามารถยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน Mobile Banking ได้ นอกจากนี้
ธนาคารพาณิชย์ยังเริ่มใช้ Biometrics ในการเปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อเพิ่มความน�ำเชื่อถือ และความถูกต้องแม่นย�ำของการยืนยัน
ตัวลูกค้า เป็นส่วนเสริมนอกเหนือจากการตรวจสอบโดยพนักงาน ด้วยเทคโนโลยีการใช้ข้อมูล Biometrics ที่ก�ำลังจะมีบทบาทและ
ความส�ำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต การพัฒนาระบบ National Digital Identity (NDID) โครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางส�ำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการพิสูจน์ยืนยันตัวตนลูกค้าระหว่างหน่วยงาน
ด้วยวิธีที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง จะช่วยให้ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน
หลายครั้ง เช่น การเปิดบัญชีและการขอสินเชื่อกับผู้ให้บริการรายใหม่ได้สะดวกมากขึ้น โดยใช้หลักการตรวจสอบยืนยันข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือผู้ให้บริการที่เคยรู้จักตัวตนของผู้ขอใช้บริการแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดการให้บริการใหม่อื่นๆ
ได้ด้วย เช่น Digital Lending หรือ Bio-Payment (อาทิ การช�ำระเงินด้วยใบหน้าและลายนิ้วมือ) นอกจากเทคโนโลยี “หน้าบ้าน”
หรือเทคโนโลยีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้งานโดยตรงที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ยังมีเทคโนโลยี “หลังบ้าน” ที่จะเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินงานของ
ผู้ให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และมีต้นทุนที่ถูกลง ตัวอย่างเช่น
Distributed Ledger Technology (DLT)
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่ได้น�ำมาประยุกต์ใช้
ในภาคการเงินมากที่สุด ด้วยคุณลักษณะเด่นของบล็อกเชนที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลชุดเดียวกัน โดยข้อมูลไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้
ที่เดียว มีระบบ Consensus ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ท�ำให้ข้อมูลในระบบมี
ความโปร่งใส มีความน่าเชือ่ ถือสูงสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และมัน่ คงปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ โดยในภาคการเงินไทย ได้เริม่
มีการน�ำบล็อกเชนมาใช้ในการให้บริการหนังสือค�้ำประกัน (Letter of Guarantee) ที่ช่วยให้สถาบันการเงินมีกระบวนการผลิต
จัดเก็บ และน�ำส่งหนังสือค�้ำประกันที่รวดเร็ว ปลอดภัย และน่าเชื่อถือได้ดีกว่าในรูปแบบกระดาษ ซึ่งนั่นหมายถึงประโยชน์ต่อ
ภาคธุรกิจที่จะสามารถมั่นใจได้ว่าหนังสือค�้ำประกันมีความถูกต้องแม่นย�ำและลดต้นทุนในการจัดเก็บและน�ำส่งหนังสือค�้ำประกันไป
ให้กับคู่ค้าอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการน�ำเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้เพื่อการโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะท�ำให้มีต้นทุนที่ต�่ำลง และ
รวดเร็วมากขึ้นด้วย
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Artificial Intelligence (AI)
ปัญญาประดิษฐ์ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมีความส�ำคัญไม่แพ้กัน AI คือการสร้างความฉลาดความเข้าใจ ความรู้ที่มี
ในมนุษย์ให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต โดย AI นั้นสามารถประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการเงินได้หลากหลาย อาทิ การรู้จ�ำตัวอักษร
(Optical Character Recognition: OCR) เช่น การอ่านข้อมูลบัตรประชาชน ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ ช่วยเพิ่มความรวดเร็ว และ
ลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลผิดการรู้จ�ำค�ำพูด (Speech Recognition) เช่น การพูดค�ำสั่งเมื่อโทรเข้า Call Center ที่เป็น
ระบบอัตโนมัติที่เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และการเรียนรู้ของเครื่อง หรือ Machine Learning ที่สามารถเรียนรู้
และท�ำนายข้อมูลได้ผ่านการศึกษาและสร้างอัลกอริทึม (Algorithm) ในภาคการเงินได้เริ่มมีการน�ำ AI เหล่านี้มาประยุกต์ใช้
ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โปรแกรมตอบกลับการสนทนาผ่านตัวอักษรแบบอัตโนมัติ (Chatbot) ซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็ว
ในการให้บริการและลดการใช้แรงงานมนุษย์ลง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพของลูกค้าผู้ขอกู้เงินด้วย AI ที่ใช้
Machine Learning ในการเรียนรูข้ อ้ มูลต่างๆ เช่น พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ลักษณะการใช้จา่ ยและการช�ำระเงิน เพือ่ วิเคราะห์ประเมิน
ความเสี่ยงโอกาสในการผิดนัดช�ำระหนี้ ความสามารถในการช�ำระหนี้ วงเงินปล่อยกู้ที่เหมาะสม มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
Application Programming Interface (API)
เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเชื่อมต่อฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน (Application) หรือระบบงานต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการทั้งสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นตามความประสงค์ของ
ผู้ใช้บริการบนพื้นฐานของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการจัดการความปลอดภัยที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การจะดึงศักยภาพของฟินเทคให้ผู้ใช้บริการทางการเงินได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ การร่วมกันสร้าง
ระบบนิเวศให้สมบูรณ์ ครบวงจร และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วน ดังนั้น ลักษณะการท�ำธุรกิจ
และการแข่งขันของผู้ให้บริการจะต้องเปลี่ยนแปลงไปและมีความร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ให้ได้มากที่สุด

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการหลัก

4.1 ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy)
ธอส. ก�ำหนดกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยก�ำหนดขั้นตอน ระยะเวลาด�ำเนินการชัดเจน รวมถึง
เป็นกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Strategic Planning) ของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและอาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน
ของธนาคาร รวมถึงทบทวนและก�ำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยธนาคารได้ก�ำหนด
ต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายองค์กร (SMART Goals) เพือ่ เป็นเป้าหมายในการบรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจและก�ำหนดยุทธศาสตร์
ของธนาคารตามมุมมอง SMART เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรในแต่ละด้าน ซึ่งในปี 2560-2564 ธนาคารมีการปรับกลยุทธ์สู่การเป็น
Digital Service Bank เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของลูกค้า โดยจัดท�ำแผนงาน/
โครงการในการพัฒนาช่องทางบริการและการให้บริการในรูปแบบ Digital อาทิ GHB ALL, Payment Gateway ท�ำให้ปจั จุบนั ธนาคาร
ยังคงมีผลการด�ำเนินงานทางการเงินที่ดีอย่างต่อเนื่อง สะท้อนไปถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4.2 ด้านโครงสร้าง (Structure)
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้รองรับยุทธศาสตร์ของธนาคารที่เปลี่ยนแปลง
ตามสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สาระส�ำคัญได้แก่ (1) การปรับโครงสร้างของกลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้รองรับระบบงานใหม่ (GHB System) และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลโดยแบ่งเป็น 2 สายงานได้แก่ สายงาน
พัฒนาระบบดิจิทัล และสายงานปฏิบัติการ รวมถึงแยกศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีไปอยู่ภายใต้สายงานบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อแยกอ�ำนาจหน้าที่กันอย่างชัดเจน มีการสอบทานถ่วงดุลกันตามหลัก 3 lines of defense (2) ปรับโครงสร้างของ
กลุ่มงานสาขา โดยยุบรวมกลุ่มงานสาขาภูมิภาค และสาขานครหลวงเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีการตัดสินใจในการบริการลูกค้า และขาย
ผลิตภัณฑ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการลูกค้าสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน
4.3 ด้านระบบ (System)
ระบบงานของ ธอส. มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า ความต้องการของผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ โดยระบบงาน (Work System) ที่มีการปรับเปลี่ยนเมื่อ ปี 2561
ยังคงรองรับกลยุทธ์องค์กร โดยกลุ่มกระบวนการหลัก (Core processes) มี 3 กระบวนการเช่นเดิม แต่แยกเป็น Analog Processes
และ Digital Processes เพื่อสนับสนุนให้ลดการใช้บุคลากรในการให้บริการ ขณะที่กลุ่มกระบวนการสนับสนุน (Support Process)
ได้จ�ำแนก IT Processes เป็น 2 Processes คือ IT Infrastructure Process และ IT Service Process เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการ
และช่องทางบริการใหม่ๆในรูปแบบ Digital และเพิ่ม Risk Management Process เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ส�ำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารได้มีการลงระบบ GHB System (Core Banking) ใหม่แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
(On Production) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ท�ำให้ขีดความสามารถของระบบ IT ของธนาคารโดยรวมเพิ่มขึ้น สามารถรองรับ
ปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นทุกปี และมีการพัฒนาระบบบริการดิจิทัล (IT Service) ใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่
เครื่องรับช�ำระเงินกู้อัตโนมัติ (LRM) เครื่องช�ำระเงินกู้ไร้เงินสด (QR Non Cash Payment) GHB ALL (Mobile Application) และ
สลากออมทรัพย์ ธอส.
4.4 ด้านบุคลากร (Staff)
บุคลากรของธนาคารมีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูง และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากบุคลากรมีระดับ
ความพึงพอใจสูงขึ้นในทุกปัจจัย รวมทั้งอัตราการมีส่วนร่วมของบุคลากรและความรู้สึกเป็นเจ้าของธนาคารมีระดับที่สูงขึ้นด้วย
เช่นกัน ส่งผลให้ธนาคารฯ มีระดับความผูกพันสูงที่สุดในกลุ่มคู่เทียบผู้บริหารระดับกลาง-สูงซึ่งมีความส�ำคัญในการผลักดันองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อ�ำนวยการฝ่าย) ที่เป็นกลุ่ม Baby Boomer (อายุ 53-71 ปี) มีสัดส่วนร้อยละ 57
เทียบกับผู้อำ� นวยการฝ่ายทัง้ หมด และมีสัดส่วนมากขึ้นในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และเมื่อพิจารณาถึงข้อมูลพนักงานที่จะเกษียณอายุ
ภายใน 5 ปีข้างหน้า (2562-2566) จะมีพนักงานเกษียณอายุจ�ำนวน 208 ราย โดยเป็นพนักงานระดับบริหารจ�ำนวน 115 ราย
คิดเป็นร้อยละ 55 ของพนักงานที่จะเกษียณทั้งหมด ดังนั้น ธอส. จึงให้ความส�ำคัญต่อการเตรียมความพร้อมของพนักงาน
ในการทดแทนต�ำแหน่งที่ส�ำคัญได้อย่างไม่ขาดช่วง
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4.5 ด้านทักษะ (Skill)
บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และปานกลาง ซึ่งสนับสนุนพันธกิจหลักของธนาคาร จะเห็นได้ว่าพนักงาน ธอส. มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
สามารถให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำลูกค้าได้เป็นอย่างดี ท�ำให้พนักงาน ธอส. มี Productivity มากทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรมธนาคาร อย่างไรก็ตาม
จากการประเมิน Digital Competency ของพนักงาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านดิจิทัล ยกเว้นกลุ่มผู้บริหาร
ระดับต้นที่มี Digital Competency Gap ค่อนข้างสูง ดังนั้น ธนาคารจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่พนักงานกลุ่มนี้
เป็นอันดับแรก เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้จะเติบโตไปเป็นผู้บริหารระดับกลาง-สูงในอนาคต
4.6 ด้านแนวการบริหาร (Style)
ผูบ้ ริหารธนาคารเน้นการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วม สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของบุคลากร เปิดโอกาสให้บคุ ลากรทุกคนมีสว่ นร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการท�ำงานร่วมแก้ปัญหาเพื่อให้งานส�ำเร็จลุล่วง รวมถึงสร้าง
ช่องทางการสื่อสารให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กรในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนางานและทักษะของพนักงาน
4.7 ด้านอุดมการณ์ร่วมกัน (Shared Value)
ธนาคารก�ำหนดค่านิยม GIVE+4 ได้แก่ G = ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล I = สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ V = ร่วมใจท�ำงาน E = บริการเป็นเลิศ +
Professional = เชี่ยวชาญในงาน, Achievement Oriented = มุ่งมั่นสู่ความส�ำเร็จ, Speed = เสร็จก่อนทันเวลา และ
(en) Courage to Change = กล้าเปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้บคุ ลากรในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ โดยก�ำหนดพฤติกรรมบ่งชีค้ า่ นิยม
ในแต่ละด้าน เพื่อเป็นแนวทางพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์พึงปรารถนา ถูกต้อง เหมาะสม ดีงาม และเพื่อให้การถ่ายทอดไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงมีผู้บริหารระดับสูงเป็น Role Model
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการหลัก
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในอนาคต (Forward Looking)
ธนาคารมีการบริหารจัดการที่มีความสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีภายใต้ก�ำกับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนผ่านแผนยุทธศาสตร์รวมทัง้ แผนแม่บททีส่ ำ� คัญต่างๆ ของธนาคาร
เพื่อให้ธนาคารด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
นอกจากนีป้ จั จัยภายนอก เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย การเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยี ข้อก�ำหนดทางการ นโยบายภาครัฐ ภัยธรรมชาติตา่ งๆ สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง มีการเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ธนาคารพบเจอกับความท้าทายที่หลากหลาย การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และปัจจัยที่อาจมีผลต่อ
การด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญในอนาคตมีดังนี้
1. ระดับหนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
การชะลอตัวของเศรษฐกิจและพฤติกรรมการกู้ของภาคครัวเรือนส่งผลให้แนวโน้มของหนี้ครัวเรือนขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และในอนาคตแนวโน้มดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆ
เพื่อบรรเทาช่วยเหลือลูกหนี้ก็ตาม
ธนาคารด�ำเนินการติดตามและบริหารจัดการลูกหนี้ให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมี
การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อก�ำหนดของทางการ
2. ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
สถานการณ์ตลาดการเงินทั่วโลกมีความผันผวน สาเหตุหลักมาจากสงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ-จีน
ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าส�ำคัญของไทย ภาพรวมสงครามการค้าที่รุนแรงท�ำให้เกิดวิกฤตความเชื่อมั่น การลงทุนชะลอตัว ประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบจึงใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Federal Reserve) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องและพร้อมประกาศอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพิ่มเติม ด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และสงครามการค้า เงินบาทแข็งค่า ท�ำให้การส่งออกหดตัว
รายได้ภาคท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง เหลือร้อยละ 1.25 ซึ่งถือว่าเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ต�่ำที่สุด
ส�ำหรับแนวโน้มในระยะข้างหน้า ปัจจัยเสี่ยงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน จะยังคงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะต่อการเคลื่อนย้าย
เงินทุนจากต่างประเทศ และจะกระทบต่อค่าเงินบาทและทิศทางการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.)
ธนาคารมีความตระหนักถึงสถานการณ์ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีกลยุทธ์
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นและรักษาระดับผลการด�ำเนินงานของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attacks)
ธนาคารมีการพัฒนาเทคโนโลยีได้ส�ำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงมีแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับการหยุดชะงักของระบบ
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว เพื่อตอบสนองได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วช่วยลด
กระบวนงานที่ซ�้ำซ้อนและล่าช้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดต้นทุนในการด�ำเนินงานได้อย่างมาก รวมถึงสามารถ
ท�ำให้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย นอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันได้อีกด้วย  
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ขณะเดียวกันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวก็แฝงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันทางการเงินเช่นเดียวกัน
นั่นคือ “ภัยไซเบอร์” ซึ่งสถาบันการเงินอาจถูกโจรกรรมข้อมูลที่ส�ำคัญ และจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายทั้งต่อสถาบัน
การเงินผู้ให้บริการและลูกค้าผู้ใช้บริการ
นอกจากนี้ภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลารวมถึงแนวโน้มในระยะข้างหน้าอาจทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น ธนาคารจึงด�ำเนินการถอดบทเรียนจากธนาคารคู่เทียบและเครื่องมือในการดักจับภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์
เพือ่ เตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าวทีอ่ าจเกิดแก่ธนาคารเพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจว่าธนาคารมีการบริการและดูแลด้านความปลอดภัย
เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของทางการและหน่วยงานก�ำกับดูแล
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึง่ ได้มปี ระกาศและหลักเกณฑ์
ต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความส�ำคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการด�ำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ใหม่
ที่จะมีผลบังคับใช้ ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายคุ้มครองเงินฝากปรับลดวงเงินคุ้มครองลงเหลือ
1 ล้านบาท พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะที่ 3 (การบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) การให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล (Internet & Mobile Banking)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการทางการเงินและช�ำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมี
ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) และพระราชบัญญัติติดตาม
ทวงถามหนี้ เป็นต้น
ในอนาคตหากทิศทางกฎเกณฑ์ของทางการมีการปรับเปลี่ยน ธนาคารอาจต้องเตรียมความพร้อมรองรับต่อกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยได้ทบทวนนโยบาย ปรับปรุงกระบวนงาน กระบวนการท�ำงานและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารและ
อบรมสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารสามารถปฏิบัติได้ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ และลูกค้า
มีความมัน่ ใจว่าการใช้บริการทางการเงินของธนาคารจะได้รบั การดูแลและบริการอย่างเป็นธรรม ภายใต้การบริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่เหมาะสมเพื่อให้ธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
5. ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Risk)
ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติหลายต่อหลายครั้ง ทั้งภัยแล้งและน�้ำท่วม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงฝุ่นละออง (PM 2.5) ที่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชากรภายในประเทศ และความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆ ต่อระบบนิเวศและมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
โรคภัยมีแนวโน้มที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชากรภายในประเทศและประชากรทั่วโลก ธนาคาร
จึงตระหนักถึงแนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น
รวมถึงมีการทบทวนกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติการรับมือเพื่อรองรับเหตุการณ์ได้ทันการอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 “เพื่อช่วยเหลือ
ทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ” มีการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง และมีการรับฝากเงินเพื่อน�ำไปใช้ในการให้สินเชื่อเพื่อ ท�ำให้คนไทยมี “บ้าน” ภายใต้วิสัยทัศน์
“ธนาคารที่ดีที่สุด ส�ำหรับการมีบ้าน”
การด�ำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยึดตามแนวนโยบายภาพรวมสาขาสถาบันการเงิน (Umbrella Statement)
คือ “เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน อย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้
ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ และลดความ
เหลื่อมล�้ำในสังคมภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน” และมุ่งด�ำเนินการตามพันธกิจของธนาคาร คือ ท�ำให้คนไทยมี “บ้าน”
จากการเผชิญกับความท้าทายใหม่ทั้งภาวะเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนการแข่งขัน
ทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ธอส. จึงมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภาคเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการเงินและภาคการคลัง
การประกอบธุรกิจด้านสินเชื่อ
ในการดูแลลูกค้า ธอส. ก�ำหนดกลยุทธ์โดยให้ความส�ำคัญกับการดูแลลูกค้าเป็นรายกลุ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสการมีบ้านให้กับ
คนไทยได้ทวั่ ถึงมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ธอส. ได้ดำ� เนินโครงการส�ำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่ มีการขับเคลือ่ นร่วมกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน อาทิ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
และสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ ดังนี้
กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าสินเชื่อ

กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลาง
ขึ้นไป

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน  
กลุม่ ผูม้ รี ายได้ปานกลางขึน้ ไป ทีม่ รี ายได้มากกว่า 25,000 บาทต่อเดือน

การประกอบธุรกิจด้านเงินฝาก
ธอส. มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินฝากให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์เงินฝากทุกประเภท
ทั้งเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน ใบรับเงินฝากประจ�ำ  และสลากออมทรัพย์ ธอส. ที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละกลุ่ม
โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าเงินฝาก ดังนี้
กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าเงินฝาก

กลุ่มลูกค้ารายเล็ก (S)
กลุ่มลูกค้ารายกลาง (M)
กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (L)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าบุคคล
กลุ่มลูกค้าบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง นิติบุคคล หน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ
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ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานระยะ 5 ปี
ธนาคารได้ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานระยะ 5 ปี (ปี 2560-2564) 5 ด้าน (SMART GOALS) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ รวมถึงเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ดังนี้
“S”
“M”
“A”
“R”

“T”

คือ Strong Financial Asset and Quality (มีความมั่นคงทางการเงิน)
ตอบสนองความต้องการของกระทรวงการคลัง ที่ต้องการให้ธนาคารมีความมั่นคงทางการ
คือ Market Leader (เป็นผู้น�ำตลาดและเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า)
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
คือ A+ Leaders and Staff (มีผู้บริหารและพนักงานที่มีสรรถนะสูง)
ตอบสนองความต้องการของพนักงาน ในการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้สมรรถนะสูง
คือ Reliable, Innovative and Delight Operation and Service
(การมีบริการ การปฏิบัติงานที่มีความน่าเชื่อถือและมีนวัตกรรม)
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ
คือ Trusted by Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่น) ตอบสนองความต้องการของสังคม
และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อขับเคลื่อนให้ธนาคารส�ำเร็จตามเป้าหมายการด�ำเนินงานระยะ 5 ปี ธนาคารได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
ระยะ 5 ปี (ปี 2560-2564) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน ให้มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริหารต้นทุน
การด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก�ำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้สินเชื่อเป็น NPLs และก�ำหนดมาตรการในการบริหาร NPLs ที่เคร่งครัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เงินฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital
มุง่ เน้นขยายสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับลูกค้า 2 กลุม่ ได้แก่ 1. กลุม่ ลูกค้าผูม้ รี ายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลาง (Social Solution)
ให้เข้าถึงสินเชือ่ ของธนาคารด้วยอัตราดอกเบีย้ ต�ำ 
่ ผ่านผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ อาทิ สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ สินเชือ่ บ้าน ธอส.
เพื่อสานรัก รวมถึงจัดท�ำโครงการ Reverse Mortgage เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 2. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป (Business Solution)
เพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ธนาคาร ผ่านผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ อาทิ สินเชือ่ บ้านสวัสดิการ สินเชือ่ บ้านโครงการจัดสรร การร่วมมือกับพันธมิตร
ในการเพิ่มขีดความสามารถและช่องทางในการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ส�ำหรับลูกค้าเงินฝาก ธนาคารได้มุ่งเน้นการระดมทุนในต้นทุนที่เหมาะสม โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากในรูปแบบต่างๆ
ให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร ให้มี Digital Literacy เตรียมความพร้อมบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่ Digital Service โดยส่งเสริมให้พนักงานมีวัฒนธรรมการท�ำงานในรูปแบบ Digital
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรม และยกระดับการบริการ เพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ
น�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีความรวดเร็ว ลดความยุ่งยาก และลดต้นทุนพัฒนาระบบ
การให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ได้แก่ การเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินผ่าน Digital Platform การพัฒนาระบบการช�ำระเงินแบบ
Non Cash Payment การพัฒนา Mobile Application การพัฒนาระบบ Core Banking และระบบ Back Office เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสร้างองค์กรให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ควบคู่กับการด�ำเนินงานตามพันธกิจ
ของธนาคาร เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย (Unserved Market) ได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร
นโยบายที่ส�ำคัญในปี 2562
ส�ำหรับในปี 2562 ธนาคารได้ก�ำหนดแผนงานที่น�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยังคงมุ่งเดินหน้าตามพันธกิจ
“ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” ซึ่งประกอบด้วยภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ
1. Technology for Digital Service ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น
การพัฒนา Mobile Application (GHB All) การพัฒนา GHB Smart NPA Mobile Application และน�ำระบบงานหลัก
(GHB SYSTEM) มาเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. Sustainability Portfolio การบริหารจัดการทั้งด้านการระดมทุนการให้สินเชื่อและการจัดการ NPL และ NPA เพื่อให้
ธนาคารมีความมั่นคง
3. Strategic HRM&HRD&CG การบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรของธนาคารให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับการให้บริการแบบดิจทิ ลั พร้อมไปกับการสร้างองค์กร
ให้มธี รรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ องค์กร
ก�ำกับดูแล ลูกค้า พนักงาน และสังคม
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โครงการลงทุนที่ส�ำคัญในปี 2562
ล�ำดับ

โครงการ

1

โครงการ GHB All
(GHB Mobile Application)

2

โครงการ GHB System
(Core Banking System
และระบบ Loan Origination)

3

โครงการพัฒนาระบบ IFRS 9

ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าของโครงการ

สามารถพัฒนาระบบ GHB ALL (GHB Mobile Application) ได้ส�ำเร็จ
ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า มีการพัฒนารูปแบบ
การบริการให้หลากหลายมากขึ้น เช่น การเชื่อมต่อระบบ e-Royalty
สามารถพัฒนาระบบงานหลักเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ
ธนาคารได้ส�ำเร็จ ลดระยะเวลาในการออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
ของธนาคารให้รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในขั้นตอนการท�ำรายการและ
ลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
สามารถจัดหาระบบงานเพือ่ ให้ธนาคารสามารถปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน
การบัญชี IFRS 9 และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องได้

ผลการด�ำเนินงานอื่นๆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปี 2562
ในปี 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำ� เนินตามพันธกิจการท�ำให้คนไทยมีบา้ น โดยการยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทย
และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ประชาชนวัยเริ่มต้นท�ำงาน
ข้าราชการ ต�ำรวจ ทหาร และผู้สูงอายุ ให้สามารถมีบ้านเป็นของตนเอง ผ่าน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน ให้มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริหารต้นทุน
การด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก�ำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้สินเชื่อเป็น NPLs และก�ำหนดมาตรการในการบริหารสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพทีเ่ คร่งครัด โดยในปี 2562 ธนาคารมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลีย่ (ROA) คิดเป็นร้อยละ 1.11 และมีอตั ราหนีค้ า้ งช�ำระ
ต่อเงินให้สินเชื่อ (NPLs/Loan) คิดเป็นร้อยละ 4.09
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายฐานสินเชื่อ เงินฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital
มุ่งเน้นขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าถึงสินเชื่อของธนาคาร
ด้วยอัตราดอกเบี้ยต�่ำ ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สินเชื่อบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก รวมถึงจัดท�ำ 
โครงการ Reverse Mortgage เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 2. กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไป โดยการร่วมมือกับพันธมิตร
ในการเพิ่มขีดความสามารถและช่องทางในการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส�ำหรับลูกค้าเงินฝาก
ธนาคารได้มงุ่ เน้นการระดมทุนในต้นทุนทีเ่ หมาะสม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ในรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงลูกค้ากลุม่ ใหม่
โดยในปี 2562 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 215,301 ล้านบาท และสามารถระดมเงินฝากผ่านสลากออมทรัพย์เป็นครั้งแรก
โดยธนาคารออกสลากออมทรัพย์ ธอส. จ�ำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ และรุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน ท�ำให้ในปี 2562
ธนาคารมีเงินฝากจ�ำนวน 993,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 50,387 ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร ให้มี Digital Literacy เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Digital Services
และส่งเสริมให้พนักงานมีวัฒนธรรมการท�ำงานในรูปแบบ Digital โดยยึดหลักค่านิยม GIVE+4 คือ G (Good Governance)
ยึดมั่นธรรมาภิบาล I (Innovative Thoughts) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ V (Value Teamwork) ร่วมใจท�ำงาน E (Excellent Services)
บริการเป็นเลิศ C [(en) Courage to Change] กล้าเปลีย่ นแปลง A (Achievement Oriented) มุง่ มัน่ ความส�ำเร็จ P (Professional)
เชี่ยวชาญในงาน S (Speed) เสร็จก่อน / ตรงเวลา
ผลการด�ำเนินงานในปี 2562 1) ธนาคารสามารถพัฒนาพนักงานให้มีขีดความสามารถด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.44
2) มีสินเชื่อคงค้างต่อจ�ำนวนพนักงาน 247 ล้านบาทต่อคน 3) พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรม และยกระดับการบริการ เพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ
น�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีความรวดเร็ว ลดความยุ่งยาก และลดต้นทุน โดยพัฒนาระบบ
การให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ได้แก่ การเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินผ่าน Digital Platform การพัฒนาระบบการช�ำระเงิน
แบบ Non Cash Payment การพัฒนา Mobile Application การพัฒนาระบบ Core Banking และระบบ Back Office เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของธุรกิจ
โดยมีผลการด�ำเนินงานงานปี 2562 ดังนี้
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ส�ำคัญเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า เช่น GHB ALL (GHB Mobile Application), GHB System
(Core Banking System) และ ระบบ Loan Origination เป็นต้น โดยในปี 2562 ธนาคารมี Digital Transaction
คิดเป็นร้อยละ 62.95
• ธนาคารพัฒนาระบบรองรับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (IFRS9) และสามารถถือใช้มาตรฐานดังกล่าวได้
ตามกรอบการด�ำเนินงานของกระทรวงการคลัง
• น�ำข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ Big Data มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ส�ำเร็จ 2 ผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย ได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารให้การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ในโครงการ 1 อาชีพ 1 ชุมชนเพื่อความยั่งยืน ณ ชุมชนวังก์พง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนบ้านสามเรือน อ�ำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาความรู้ การมีส่วนร่วม เสริมความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชนในมุมมองด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม
โดยในปี 2562 ธนาคารได้คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ในล�ำดับที่ 1 เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน (ปี 2560-2562)
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ทิศทางและเป้าหมายการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2563
ปี 2563 ธนาคารได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่น�ำธนาคารไปสู่การบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ และมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน ผ่าน 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัย และมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามศักยภาพ
ด้วยการขยายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ผ่านการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อคงค้าง
มุ่งเน้นการบริหารพอร์ตสินเชื่อคงค้างของธนาคาร โดยการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการ ในทุกขั้นตอน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเพื่อป้องกันการเลื่อนชั้นของลูกหนี้ รวมถึงการประมูลขายทรัพย์ NPA
ออนไลน์ บน GH Bank Smart NPA Application
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับงานสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
มุ่งเน้นการยกระดับงานสนับสนุนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล การยกระดับระบบ IT เพื่อบริการลูกค้า
และสนับสนุนการท�ำงาน และการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการด�ำเนินงาน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการก�ำกับดูแล โดยบูรณาการกระบวนการ GRC
มุ่งเน้นการยกระดับการก�ำกับดูแล โดยบูรณาการกระบวนการ GRC เข้าไปอยู่ในการด�ำเนินงานเพื่อสร้างองค์กรให้มี
ธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการยกระดับกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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โครงการที่ส�ำคัญ ปี 2563
ล�ำดับ

โครงการ

1

โครงการขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่
กลุ่มลูกค้า Social

2

โครงการปรับกระบวนการเปิดบัญชี
เงินฝากให้เป็น Digital Service

3

โครงการ Virtual Welfare   

4

โครงการ Fraud Management ระบบ
แจ้งเตือนเพือ่ การบริหารจัดการความเสีย่ ง
ทุจริตด้านสินเชื่อ (Fraud Risk Warning
Sign)
โครงการ “Bank on Bank” เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต กลุ่ม Unserved

5

วัตถุประสงค์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับ

ขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่กลุ่มลูกค้า Social Solution ได้แก่
กลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย และปานกลาง กลุม่ วัยเริม่ ต้นท�ำงาน กลุม่ อาชีพอิสระ
และกลุม่ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐ
ปรับกระบวนการเปิดบัญชีเงินฝากและการขอสินเชื่อให้เป็น Digital
Service โดยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ด้วยการน�ำระบบ e-Kyc,
NDID, e-Signature และ e-Document เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ในกระบวนงานต่างๆ ในธนาคาร            
ส่งเสริมให้ลูกค้ารายย่อยทั่วไปช�ำระหนี้สม�่ำเสมอผ่าน GHB ALL
เพื่อลดการผ่อนช�ำระเงินกู้ผ่านหน้า Counter สาขา เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า
การยกระดับระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพือ่ การบริหารจัดการความเสีย่ ง
ทุจริตด้านสินเชื่อ
เพื่อให้ผู้มีรายได้ครัวเรือน ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน มีโอกาส
ในการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
2562
โครงสร้างรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งกองทุนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
รวมรายได้สุทธิ
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จ�ำนวน
(ล้านบาท)

2561
สัดส่วน
(ร้อยละ)

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

2560
สัดส่วน
(ร้อยละ)

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

938
704
51,186
52,828
16,438
4

2.94
2.21
160.40
165.55
51.51
0.01

761
720
50,860
52,341
15,042
2

2.32
2.20
155.08
159.60
45.87
0.01

815
561
47,988
49,364
14,149
3

2.54
1.75
149.35
153.63
44.03
0.01

2,532
4,049
55
2
23,080
29,748
1,319
35
1,284
488
391
2,163
31,911

7.93
12.69
0.17
0.01
72.33
93.22
4.13
0.11
4.02
1.53
1.23
6.78
100.00

2,370
3,861
67
2
21,344
30,997
1,164
25
1,139
320
339
1,798
32,795

7.23
11.77
0.20
0.01
65.08
94.52
3.55
0.08
3.47
0.98
1.03
5.48
100.00

2,090
3,338
75
1
19,656
29,708
1,130
27
1,103
451
870
2,424
32,132

6.50
10.39
0.23
0.00
61.17
92.46
3.52
0.08
3.43
1.40
2.71
7.54
100.00

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยสมควรแก่อัตภาพ ธนาคารได้ด�ำเนินงานตามพันธกิจ
“ท�ำให้คนไทยมีบา้ น” โดยออกผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีค่ รอบคลุมทุกกลุม่ รายได้ ซึง่ ผลการด�ำเนินงานในปี 2562 ทีผ่ า่ นมาธนาคารสามารถ
ปล่อยสินเชื่อได้ถึง 215,301 ล้านบาท โดยมีหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ประสบความส�ำเร็จและได้รับความสนใจจากลูกค้า อาทิ
1. สินเชื่อบ้าน ALL HOME

เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่จัดท�ำขึ้นส�ำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังให้วงเงินกู้สูง เงินงวดต�่ำ 
เพื่อท�ำให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสินเชื่อบ้านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดย “สินเชื่อบ้าน ALL HOME” ได้มีการทบทวน
ปรับปรุงเงื่อนไข เพื่อรองรับและอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยในขณะนั้นในทุก ๆ
ไตรมาส ซึ่งในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2562 นั้น “สินเชื่อบ้าน ALL HOME” มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1-3 = 3.30% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสญั ญา กรณีสวัสดิการ = MRR - 1.00% ต่อปี กรณีรายย่อย = MRR -0.50% ต่อปี กรณีซอื้ อุปกรณ์ = MRR ต่อปี
และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีโดยในปี 2562 มียอดสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 51,310.14 ล้านบาท
2. สินเชื่อบ้านโครงการจัดสรร (Developer)

เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่จัดท�ำขึ้นส�ำหรับลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรพันธมิตรของธนาคาร เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์แก่ทั้งลูกค้าของธนาคารและพันธมิตรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง “สินเชื่อบ้าน
โครงการจัดสรร (Developer)” เป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่ำ เงินงวดต�่ำ ให้วงเงินกู้สูง โดยไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2562 นี้
“สินเชือ่ บ้านโครงการจัดสรร (Developer)” มีอตั ราดอกเบีย้ เงินกู้ ปีที่ 1-3 = 3.25% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสญั ญา กรณีสวัสดิการ
= MRR - 1.00% ต่อปี  กรณีรายย่อย = MRR -0.50% ต่อปี ซึ่งในปี 2562 มียอดสินเชื่อรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 13,361.36 ล้านบาท
3. โครงการสร้างบ้าน สร้างอาชีพ

“โครงการสร้างบ้าน สร้างอาชีพ” ได้รับรางวัลความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาด้านความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์
(Collaboration) ประเภทเชิดชูเกียรติ ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ
3 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรม เพื่อด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ สร้างโอกาส สร้างรายได้ในท้องถิ่น
สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าของ ธอส. และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารจึงออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อส�ำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน QR CODE “โครงการสร้างบ้าน สร้างอาชีพ” ในชื่อ
ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อสร้างบ้าน สร้างอาชีพ” ซึ่งลูกค้าดังกล่าวจะได้รับอัตราดอกเบี้ยต�่ำนาน 3 ปี พร้อมโปรโมชั่นยกเว้นค่าธรรมเนียม
การยืน่ กูร้ อ้ ยละ 0.1 ของวงเงินท�ำนิตกิ รรม และธนาคารรับผิดชอบจ่ายค่าจดจ�ำนองให้ลกู ค้าในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกูต้ ามสัญญา
กู้เงิน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1-3 = MRR - 3.60% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีสวัสดิการ = MRR - 1.00% ต่อปี  
กรณีรายย่อย = MRR -0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์ = MRR ต่อปี ซึ่งมียอดสินเชื่อรวมทั้งปีจ�ำนวน 222.04 ล้านบาท จากกรอบวงเงิน
โครงการ 250 ล้านบาท
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4. สินเชื่อบ้าน Happy Life

เป็นผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยราคาตัง้ แต่ 3 ล้านบาทขึน้ ไป มีวตั ถุประสงค์ทหี่ ลากหลาย
ท�ำให้คนไทยในทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของธนาคารได้ โดย“สินเชือ่ บ้าน Happy Life” มีอตั ราดอกเบีย้ เงินกู้
เดือนที่ 1-6 = 0.95% ต่อปี เดือนที่ 7-24 = 2.95% ต่อปี เดือนที่ 25-36 = 3.95% ต่อปี ปีท่ี 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
กรณีสวัสดิการ = MRR - 1.00% ต่อปี กรณีรายย่อย = MRR -0.50% ต่อปี กรณีซอื้ อุปกรณ์ = MRR ต่อปี ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากลูกค้า
เป็นอย่างดีโดยมียอดสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 8,534.33 ล้านบาท
5. สินเชื่อบ้าน “วิมานเมฆ” (Business Solution)

ในโอกาสครบรอบ 66 ปี ของการก่อตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในปี 2562 นี้ นอกจากธนาคารได้จัดจ�ำหน่าย
สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆแล้ว ธนาคารยังออกผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ บ้าน “วิมานเมฆ” เพือ่ เป็นการกระตุน้ ยอดสินเชือ่ ปล่อยใหม่
อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ตามพันธกิจของธนาคารในการท�ำให้คนไทยมีบ้าน และตอกย�้ำการเป็นผู้น�ำด้านสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยอีกด้วย โดยมีอัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-6 = 0.66% ต่อปี เดือนที่ 7-20 = 2.66% ต่อปี เดือนที่ 21-36 = 3.66% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีสวัสดิการ = MRR - 1.00% ต่อปี กรณีรายย่อย = MRR -0.50% ต่อปี พร้อมโปรโมชั่นยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินท�ำนิติกรรม ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยในปี 2562 มียอดสินเชื่อ
รวมทั้งสิ้น 26,381.33 ล้านบาท
6. สินเชื่อ “Life Begins with GHB”

สินเชื่อส�ำหรับสมาชิกของสภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ที่หน่วยงานท�ำข้อตกลงความร่วมมือกับทางธนาคาร
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เป็นการขยายและสร้างพันธมิตรทางการค้ากลุ่มใหม่ที่มีความมั่นคง
ในอาชีพให้กับธนาคาร โดยในปัจจุบันมีสมาคมต่างๆเข้าร่วมโครงการแล้วถึง 12 สมาคม ได้แก่
1. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
3. ทันตแพทยสภา
4. สภากายภาพบ�ำบัด
5. สภาเทคนิคการแพทย์
6. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. สภาสถาปนิก  
8. สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
9. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
10. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
11. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
12. สัตวแพทยสภา
ท�ำให้มีสมาชิกสมาคมต่างๆ ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “Life Begins with GHB” ได้รวมทั้งสิ้นกว่า 395,400 คน
สินเชื่อ “Life Begins with GHB” มีอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 = MRR - 3.96% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีสวัสดิการ =
MRR - 1.00% ต่อปี  กรณีรายย่อย = MRR -0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์ = MRR ต่อปี พร้อมโปรโมชั่นยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ฟรี
ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินท�ำนิติกรรม 2. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท) และ  
3. ค่าประเมินราคาหลักประกัน ซึ่งในปี 2562 มียอดสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 758.79 ล้านบาท
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกลุ่ม Social Solution เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่มีรายได้ไม่เกิน
25,000 บาทต่อเดือน กลุ่มข้าราชการ - กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ และโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง ซึ่งปี 2562 มียอดนิติกรรมจ่ายจริง จ�ำนวน 153,000.41 ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์ เช่น
• สิน เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยท�ำงานหรือประชาชนที่ก�ำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ
• มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์
• สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2562 ส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้รวมไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน
• สินเชือ
่ ทีอ
่ ยูอ
่ าศัยเพือ
่ บุคลากรภาครัฐ ส�ำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นและลูกจ้างประจ�ำ  ที่เป็นผู้มีสิทธิ์ขอกู้เงินตามค�ำนิยามในข้อตกลงโครงการ
สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่หน่วยงานได้ลงนามร่วมกับธนาคาร
• สิน เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อพนักงานราชการและพนักงานของรัฐ ส�ำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่ไม่มีคุณสมบัติขอกู้เงินตามค�ำนิยาม
ในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่หน่วยงานได้ลงนามร่วมกับธนาคาร
• สินเชื่อบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 ส�ำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ (กบข.)
• สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2562 ส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้รวม ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และไม่มีประวัติ
การผ่อนช�ำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น
• สินเชื่อบ้าน ธอส. เปี่ยมสุข ส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน
2 ล้านบาทต่อหน่วย
• สินเชื่อวิมานเมฆ (Social) ส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้รวมไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ราคาซื้อขายที่อยู่อาศัย
ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อหน่วย

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ตามทีธ่ นาคารเปิดให้บริการรับฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พเิ ศษ ซุปเปอร์ออมทรัพย์พเิ ศษ เงินฝากประจ�ำ 
และ เงินฝากกระแสรายวัน ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินแล้ว ธนาคาร
ยังจัดท�ำผลิตภัณฑ์เงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษส�ำหรับรองรับกลุ่มลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน
ประกอบกับในปี 2562 ธนาคารได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ส�ำหรับบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ธนาคารจึงได้จัดท�ำเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเงินฝากไม่เกิน 10 ล้านบาท (S)
และกลุ่มลูกค้า Gen Y & Millennial พร้อมทั้งเงินฝากประจ�ำ 14 เดือน ที่ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทันที ณ วันที่เปิดบัญชี
เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า เงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท (M) และเงินฝากพื้นฐานส�ำหรับลูกค้าเงินฝากตั้งแต่
1,000 ล้านบาทขึ้นไป (L)
นอกเหนือจากการจัดท�ำผลิตภัณฑ์เงินฝากที่จูงใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้ว เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ให้ธนาคารออกและขายสลากออมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง ดังนั้นธนาคารจึงได้จัดท�ำผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยม และซุปเปอร์พรีเมี่ยม ได้แก่ สลากออมทรัพย์
ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท และรุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน หน่วยละ 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นสลากที่ได้รับผลตอบแทน
และโอกาสในการถูกรางวัลสูง เพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินให้กับลูกค้าในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
ธนาคาร เพื่อท�ำให้คนไทยมีบ้าน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สามารถระดมเงินฝากได้บรรลุตามเป้าหมายที่ธนาคารก�ำหนด
รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ ปี 2562
1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
ด้านสินเชื่อ

สินเชื่อกลุ่ม Social Solution

ธนาคารขอแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุสามารถน�ำที่ดิน
หรืออาคารมาใช้ประโยชน์ในการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำรงชีพ (Reverse Mortgage: RM) ซึ่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 และธนาคารเปิดให้บริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage: RM) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�ำ  “โครงการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิงลึกเพื่อขยายฐานลูกค้า” โดยมีโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์จะมุ่งเป้าไปในการพัฒนาระบบวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ 2 ข้อ ได้แก่
(1) การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของบ้ า นในแต่ ล ะลั ก ษณะพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ในประเทศ (Housing Demand Analysis) และ
(2) การท�ำนายเวลาของการ Refinance ของลูกค้า (Time-to-Refinance Prediction) ทั้งนี้ ในส่วนของการวิเคราะห์ตอบโจทย์
ความต้องการของบ้านในแต่ละลักษณะพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ (Housing Demand Analysis) พบว่ายังมีความต้องการปลูกสร้าง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองอยูจ่ ำ� นวนมาก โดยเฉพาะพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดทีย่ งั มีการกระจุกตัวของสินเชือ่ บ้านไม่มากนัก โดยธนาคารได้นำ�
ผลวิเคราะห์จากโครงการดังกล่าว มาจัดท�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อกลุ่ม Social Solution “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง” ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อสนับสนุนประชาชนที่มีศักยภาพ และมีความต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดิน
ของตนเอง หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร ประกอบกับเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงต�่ำ %NPL น้อยกว่าการกู้เพื่อซื้อ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย เนือ่ งจากเป็นความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยทีแ่ ท้จริง และช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ ตลอดจนบรรลุพนั ธกิจ
ในการท�ำให้คนไทยมี “บ้าน”
ด้านเงินฝาก
เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ฝากถอน
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง หากเดือนใดไม่มีการถอนบวกเพิ่มพิเศษอีก 0.25% และสามารถท�ำธุรกรรมผ่าน GHB ALL ได้
เงินฝากออมทรัพย์ New Flexi

ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง และได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทันที ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมทั้งมีสิทธิเข้าร่วม
โครงการ GHB Wealth เพื่อรับสิทธิพิเศษ
เงินฝากประจ�ำ 14 เดือน

หน่วยละ 1 ล้านบาท (ระดับพรีเมี่ยม) และรุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน หน่วยละ
10 ล้านบาท (ซุปเปอร์พรีเมี่ยม) ที่ได้รับผลตอบแทนและโอกาสในการถูกรางวัลสูง
สลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ
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ด้านบริการอื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินได้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและวิถีการด�ำเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดการท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจทิ ลั เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าในการท�ำธุรกรรมทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นไป
ธนาคารได้พัฒนาบริการช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด Transformation to Digital Service เพื่อเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุด
ส�ำหรับการมีบา้ น” น�ำไปสูก่ ารพัฒนาบริการทีจ่ ะช่วยให้ลกู ค้าเข้าถึงธนาคารในการท�ำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็วมากยิง่ ขึน้
โดยมีเป้าหมายเพือ่ ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ทที่ นั สมัยให้แก่ธนาคาร และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยในปี 2562 นั้น ทางธนาคารได้มีการเปิดให้บริการบริการใหม่ ที่ตอบสนองทั้งนโยบายของภาครัฐและลูกค้าของธนาคาร ดังนี้

• GHB ALL เป็นแอพพลิเคชัน่ ธนาคารทีใ่ ห้บริการด้านสินเชือ่ และบริการทางการเงินผ่าน Smart Phone อ�ำนวยความสะดวก

ให้แก่ลูกค้าในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน และบริการด้านสินเชื่อบ้านแบบครบวงจร “ครบจบใน App เดียว” ได้แก่ ช�ำระเงินกู้
โดยการโอนเงินหรือสร้าง QR Code เพื่อช�ำระเงินกู้จาก Mobile Application ธนาคารอื่น การเรียกดูใบเสร็จช�ำระเงินกู้
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถตรวจสอบเงินต้นคงเหลือได้ทันทีหลังจากช�ำระผ่าน GHB ALL โดยในปี 2562 ธนาคารได้พัฒนา
เพิ่มฟังก์ชันการใช้บริการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) บริการใบเสร็จเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์

เป็นบริการที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสินเชื่อผู้ช�ำระหนี้เงินกู้ ธอส. ผ่านทางระบบ GHB ALL ให้สามารถดาวน์โหลด
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเองผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 6 เดือน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง
บริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
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2) บริการสแกนเพื่อจ่าย

เป็นบริการที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการช�ำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านการสแกน QR Code ที่เป็นมาตรฐานการช�ำระเงิน
ระหว่างธนาคารต่าง ๆ เช่น QR Code ที่ระบุในบิลแจ้งหนี้ของค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า และบัตรเครดิต
3) บริการเตือนเพื่อจ่าย

เป็นบริการที่เปรียบเสมือนสมุดบันทึกลูกหนี้รายย่อยระหว่างบุคคล ที่ด�ำเนินการเรียกเก็บและช�ำระหนี้ผ่านช่องทาง
Mobile Banking Application เช่น เรียกเก็บเงินค่าข้าวจากเพื่อน หรือ เรียกเก็บเงินที่เพื่อนยืม เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ใช้งาน
Mobile Banking Application (GHB ALL) และมีบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารฯ สามารถเปิดใช้งานบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง และ
สามารถด�ำเนินการเรียกเก็บเงินไปยังหมายเลขพร้อมเพย์ปลายทาง พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะของการช�ำระผ่านช่องทาง GHB ALL
ซึ่งระบบสามารถท�ำงานร่วมกันกับหมายเลขพร้อมเพย์ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารอื่นและเปิดให้บริการเตือนเพื่อจ่าย
4) บริการค้นหาและจองทรัพย์ NPA

เป็นบริการที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสามารถค้นหาทรัพย์ จองทรัพย์และแสดงรายละเอียดขอมูลทรัพย์
บ้านมือสอง หรือทรัพย์สินที่อยู่ในโปรโมชั่นของธนาคารฯ ได้สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถค้นหาจากรหัสทรัพย์สิน แล้วจะแสดง
รายละเอียดข้อมูลทรัพย์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงรูปภาพทรัพย์สิน ราคา เนื้อที่ใช้สอย ข้อมูลติดต่อส่วนจัดการทรัพย์สิน
ของธนาคาร และยังสามารถค้นหาเส้นทางในเมนู “น�ำทาง” เพื่อไปดูทรัพย์สินที่ลูกค้าสนใจได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วมือด้วย
Smart NPA
5) บริการค�ำนวณวงเงินสินเชื่อและแสดงความจ�ำนงยื่นกู้

เป็นบริการที่อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้สนใจขอสินเชื่อกับทางธนาคาร โดยลูกค้าสามารถค�ำนวณวงเงินสินเชื่อ
และแสดงความจ�ำนงยืน่ กูผ้ า่ นทาง Mobile Banking Application (GHB ALL) ถือเป็นการยกระดับการให้บริการกับกลุม่ ลูกค้าสินเชือ่
ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของธนาคาร
6) บริการ Reward Point

เป็นบริการสะสมคะแนนจากการช�ำระหนี้เงินกู้ ธอส. ผ่านช่องทางต่างๆ สามารถตรวจสอบและน�ำคะแนนสะสมไปแลก
ของรางวัลได้ทันที จาก ธอส. ได้ง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว
เป็นช่องทางบริการช�ำระเงินกู้ด้วยตนเอง ผ่านอุปกรณ์
Self Service ที่ลูกค้าสามารถใช้บริการนอกเวลาท�ำการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัย และสามารถช�ำระเงินกู้พร้อมกันได้
หลายบัญชีในครัง้ เดียว ซึง่ เป็นบริการทีไ่ ด้รบั ตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ธนาคารจึงได้ขยายบริการโดยเพิม่ เครือ่ ง LRM ให้ครอบคลุม
ทุกสาขาของธนาคาร
• เครื่องช�ำระเงินกู้ LRM (Loan Repayment Machine)
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การด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล
1. การด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี
ธนาคารได้ จั ด ท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ตามนโยบายรั ฐ บาลที่ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ร องรั บ รวมถึ ง จั ด ท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ
เพือ่ ตอบสนองนโยบายตามรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยให้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง โดยมีผลิตภัณฑ์ เช่น
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ส�ำหรับประชาชนทัว่ ไปทีม่ คี วามต้องการมีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง โดยมุง่ เน้น
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยธนาคารสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน
1 ล้านบาทต่อหน่วย และมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการ
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์

2. การด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญอื่น
ธนาคารได้จัดท�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2562 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้เดิม
ของธนาคารหรือลูกค้าใหม่ ซึง่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยได้รบั ความเสียหายหรือได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ โดยมีการลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้
และภาระหนีท้ ผี่ อ่ นช�ำระกับธนาคาร หรือเงินกูเ้ พือ่ ปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย และเพือ่ ซ่อมแซมอาคาร
ที่ได้รับความเสียหาย
นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศ ได้แก่ กรมธนารักษ์
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) และส�ำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(กฟก.) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้ได้มากที่สุด โดยในปัจจุบันธนาคารได้ให้การสนับสนุนทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินที่ผ่อนปรน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองใน “โครงการบ้านคนไทย
ประชารัฐ บนพื้นที่ราชพัสดุ” ของกรมธนารักษ์ “โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชน และโครงการเคหะชุมชนและบริการ
ชุมชน” ของ กคช. และ “โครงการบ้านมั่นคง” ของ พอช.
อีกทั้งยังด�ำเนิน “โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินในชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ ปี 2562 (ปีที่ 5) และ
โครงการส่งเสริมวินยั ทางการเงินในชุมชนภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)” โดยธนาคารจัดกิจกรรม
ในชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย
สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เข้าใจวิธีการช�ำระเงินงวดที่ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาระหว่างการผ่อนช�ำระและผ่อนค่างวดตรงเวลา
ที่ธนาคารก�ำหนด ลดปัญหาหนี้ค้างช�ำระของธนาคาร และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีวินัยในการใช้จ่าย เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย ผ่านการจดบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย รับผิดชอบต่อภาระหนี้ผ่อนช�ำระ และรู้จักการออมเงิน ครอบครัวเป็นสุข
การด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาลของธนาคารสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ โดยสร้างหลักประกันทางสังคม
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคน ทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
ที่ดินท�ำกิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อและโครงการต่างๆ ของธนาคาร เพื่อสร้างโอกาสและช่วยเหลือประชาชน
ที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านกลไกของภาครัฐ
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิ 13,352 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 741 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.88 โดยรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 365 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.30 ส่วนใหญ่เกิดจากก�ำไรจากการขายทรัพย์สิน
รอการขายเพิ่มขึ้น 168 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.60 นอกจากนี้ธนาคารยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น
144 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.59 ซึ่งเป็นไปตามสินเชื่อปล่อยใหม่ที่ธนาคารปล่อยได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่รายได้
ดอกเบี้ยสุทธิลดลง ส�ำหรับค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น 1,184 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.30 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการตัง้ ส�ำรองผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่ และการปรับเพิม่ เงินเดือนประจ�ำปี และมีรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามธนาคารมีการตั้งส�ำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
รวมรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไรสุทธิ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)

2562

2561

29,748
2,163
31,911
9,466
22,445
9,093
13,352
1.11%
15.55%

30,997
1,798
32,795
8,282
24,513
11,902
12,611
1.13%
16.12%

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)

(1,249)
365
(884)
1,184
(2,068)
(2,809)
741
(0.02%)
(0.57%)

(%YOY)

(4.03%)
20.30%
(2.70%)
14.30%
(8.44%)
(23.60%)
5.88%

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปี 2562 จ�ำนวน 29,748 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,249 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.03
จากการทีธ่ นาคารมีรายได้ดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ 487 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบีย้ รับจากเงินให้สนิ เชือ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการเติบโต
ของปริมาณเงินให้สินเชื่อ และรายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
1,736 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 ตามการขยายตัวของเงินรับฝากและเงินกู้ยืม ส�ำหรับอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) อยู่ที่ ร้อยละ 2.47 ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับ ร้อยละ 2.78
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หน่วย: ล้านบาท
รายการ

รายได้ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Yield)
ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Funds)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM)

2562

       938
        704
    51,186
     52,828
     23,080
29,748
4.21%
2.09%
2.47%

2561

        761
       720
     50,860
     52,341
     21,344
30,997
4.51%
2.09%
2.78%

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)

177
       (16)
326
487
     1,736
(1,249)
(0.30%)
0.00%
(0.31%)

(%YOY)

23.26%
(2.22%)
0.64%
0.93%
8.13%
(4.03%)

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
ธนาคารมีรายได้ทไี่ ม่ใช่ดอกเบีย้ ในปี 2562 จ�ำนวน 2,163 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 365 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.30
ส่วนใหญ่เกิดจากก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ธนาคารมีการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง และ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสินเชื่อ
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

2562

1,319
35
1,284
488
391
2,163

2561

1,164
25
1,139
320
339
1,798

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)

155
10
145
168
52
365

(%YOY)

13.32%
40.00%
12.73%
52.50%
15.34%
20.30%
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ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ในปี 2562 จ�ำนวน 9,466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,184 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 14.30 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งส�ำรองผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมาย
แรงงานใหม่ และการปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�ำปี และมีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นต่อรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ (Cost to Income)* ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 27.84 เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน ร้อยละ 3.42
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นต่อ
รายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ (Cost to Income)*

2562

2561

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)

5,202
8
1,793
582
1,881
9,466

4,472
7
1,697
273
1,833
8,282

730
1
96
309
48
1,184

27.84%

24.42%

3.42%

(%YOY)

16.32%
14.29%
5.66%
113.19%
2.62%
14.30%

หมายเหตุ: * ไม่นับรวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 1,244,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80,758 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.94 โดยมีรายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้
• เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 1,126,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 85,781 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.24 จากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
• เงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 27,184 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,959 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12.71 จากรายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลง
• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 62,719 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า
4,705 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.98
• สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 21,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,799  ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.73 ส่วนใหญ่มาจากทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้น
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หน่วย: ล้านบาท
รายการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินลงทุนสุทธิ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินสด
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

2562

2561

1,126,590
1,209,264
4,085
86,759
27,184
62,719
6,348
21,799
1,244,640

1,040,809
1,115,893
4,271
79,355
31,143
67,424
5,506
19,000
1,163,882

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)

85,781
93,371
(186)
7,404
(3,959)
(4,705)
842
2,799
80,758

(%YOY)

8.24%
8.37%
(4.35%)
9.33%
(12.71%)
(6.98%)
15.29%
14.73%
6.94%

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 1,209,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93,371 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.37 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติ เช่น เงินให้สินเชื่อ
เพื่อซื้อที่ดินและอาคาร เงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อห้องชุด เงินให้สินเชื่อส�ำหรับลูกค้าไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น เงินให้สินเชื่อเพื่อ
ปลูกสร้างและซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น จ�ำนวน 1,111,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76,180 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.36 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการบ้านล้านหลัง เป็นต้น จ�ำนวน
97,536 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,191 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.40 เมื่อเทียบกับปีก่อน

รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 81

หน่วย: ล้านบาท
รายการ

1. เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
2. เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมเงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติและธุรกรรมนโยบายรัฐ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

การเปลี่ยนแปลง

2562

2561

1,111,728
3,833
84,036
1,031,525

1,035,548
4,020
77,505
962,063

76,180
(187)
6,531
69,462

7.36%
(4.65%)
8.43%
7.22%

97,536

80,345

17,191

21.40%

252

251

1

0.40%

2,723
95,065

1,850
78,746

873
16,319

47.19%
20.72%

1,209,264
4,085
86,759
1,126,590

1,115,893
4,271
79,355
1,040,809

93,371
(186)
7,404
85,781

8.37%
(4.35%)
9.33%
8.24%

เพิ่ม/(ลด)

(%YOY)

หนี้สิน
หนี้สินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 1,154,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 72,811 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.73 ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินรับฝาก และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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2562

2561

  993,769
     1,798
142,100
    17,150
1,154,817

  943,382
125,600
    13,024
1,082,006

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)

   50,387
     1,798
   16,500
    4,126
72,811

(%YOY)

5.34%
13.14%
31.68%
6.73%

เงินรับฝาก
ธนาคารมีเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 993,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,387 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.34 โดยเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากสลากออมทรัพย์ ธอส. ที่ธนาคารมีการออกสลากออมทรัพย์ ธอส.
เป็นปีแรก และมีเงินฝากออมทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (Loan to Deposit Ratio) เท่ากับ
ร้อยละ 121.68 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก เท่ากับร้อยละ 118.29
หน่วย: ล้านบาท
ยอดเงินรับฝาก

รายการ

เงินรับฝากรวม
ออมทรัพย์
ประจ�ำ
เงินรับฝาก Receipt of Deposit
สลากออมทรัพย์ ธอส.
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (Loan to Deposit Ratio)

การเปลี่ยนแปลง

2562

2561

เพิ่ม/(ลด)

993,769
246,636
707,027
7,000
33,106
121.68%

  943,382
227,592
708,790
7,000
118.29%

    50,387
    19,044
(1,763)
33,106
3.39%

(%YOY)

5.34%
8.37%
(0.25%)
-

เงินรับฝาก จ�ำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์		
เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 993,769 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นเงินฝากประจ�ำ  คิดเป็นร้อยละ 71.15
ของเงินรับฝากทั้งหมด ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีเงินฝากประจ�ำ  คิดเป็นร้อยละ 75.13 ของเงินรับฝาก เนื่องจากในปี 2562
ธนาคารได้มีการออกสลากออมทรัพย์ ธอส. จ�ำนวน 33,106 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.33 ของเงินรับฝากรวม
เงินรับฝาก จำ�แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ (%)
0.70%
3.33%

0.74%

เงินรับฝาก Receipt of Deposit
71.15%

75.13%

สลากออมทรัพย์ ธอส.
ประจ�ำ

24.82%

2562

24.13%

2561

ออมทรัพย์
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ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีส่วนของเจ้าของ จ�ำนวน 89,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
7,947 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.71 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากก�ำไรสุทธิในปี 2562
หน่วย: ล้านบาท
2562

รายการ

ส่วนของเจ้าของ

   89,823

การเปลี่ยนแปลง

2561

เพิ่ม/(ลด)

81,876

(%YOY)

7,947

9.71%

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
แหล่งเงินทุนทีส่ ำ� คัญของธนาคาร ประกอบด้วย เงินรับฝาก ร้อยละ 80 และแหล่งเงินทุนอืน่ ๆ เช่น ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื
ส่วนของเจ้าของ เป็นต้น โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ไปของธนาคารสูงสุด คือ เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 91
นอกจากนั้นจะเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินลงทุนสุทธิและอื่นๆ
แหลงที่มาของทุน
สวนของเจาของ

7%

แหลงใชไปของทุน
เง�นลงทุนสุทธ�

อื่นๆ

รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเง�นสุทธ�

2%

2%

อื่นๆ

2%

5%

ตราสารหนี้ที่ออก
และเง�นกูยืม

11%

เง�นใหสินเช�่อและ
ดอกเบี้ยคางรับสุทธ�

เง�นรับฝาก

80%

91%

เงินกองทุนตามกฎหมาย
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง : BIS Ratio
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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2562

2561

  90,058     82,456
    82,507      75,705
      7,551      6,751
   604,010    539,987
14.91%
15.27%

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/ลด

     7,602
     6,802
       800
   64,023
(0.36%)

(%YOY)

9.22%
8.98%
11.85%
11.86%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น 90,058 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จ�ำนวน
82,507 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ�ำนวน 7,551 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,602 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.22
ขณะทีม่ สี นิ ทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ ง จ�ำนวน 604,010 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 64,023 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.86
โดยธนาคารมีอตั ราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งตามเกณฑ์ Basel II เท่ากับร้อยละ 14.91 ซึง่ สูงกว่าอัตราขัน้ ต�ำ่ ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดไว้ ต้องไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.50
คุณภาพสินทรัพย์
ธนาคารจัดชั้นลูกหนี้ออกเป็น 6 ประเภท ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามประเภทของการจัดชั้น หลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญในการจัดชั้นหนี้ คือ ระยะเวลาที่ค้างช�ำระส�ำหรับมูลค่าของหลักประกัน
การจัดชั้นสินเชื่อและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้
ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อตามธุรกรรมปกติจ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น
รายการ

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
   รวม
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
   รวม

อัตรา
ที่ใช้ ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(%)

1
2
100
100
100

31 ธันวาคม 2562
ยอดสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ที
นการ
และดอกเบี้ย ตั้ง่ค่ใช้าใเผื
่อหนี้
ค้างรับ
สงสัยจะสูญ(1)

991,751
  77,727
8,295
11,196
26,593

103,773
39,159
2,280
2,684
8,668

1,115,562

156,564

31 ธันวาคม 2561

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ยอดสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ที
นการ
และดอกเบี้ย ตั้ง่ค่ใช้าใเผื
่อหนี้
ค้างรับ
สงสัยจะสูญ(1)

1,037 925,366
783     69,857
2,280    8,995
2,684    10,326
8,668
25,024
15,452
68,584
84,036 1,039,568

101,921
43,304
2,510
   2,763
8,147
158,645

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1,020
    866
    2,510
   2,763
   8,147
   15,306
   62,199
77,505

(1) ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน จ�ำนวน 84,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
6,531 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบ่งเป็นเงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท. จ�ำนวน 15,452 ล้านบาท และเงินส�ำรองส่วนเกิน
จ�ำนวน 68,584 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
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ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐจ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น
อัตรา
ที่ใช้ ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(%)

รายการ

1. เงินส�ำรองขัน้ ต�ำ่ ตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

1
2
100
100
100

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ยอดสินเชื่อ
คงค้าง

มูลค่า
หลักประกัน

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ยอดสินเชื่อ
คงค้าง

มูลค่า
หลักประกัน

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

89,115
4,989
827
1,118
1,487

110,746
6,103
957
1,315
1,724

74,670
3,524
564
680
906

98,675
4,445
695
826
1,052

97,536

120,845

81
67
252
310
391
1,101
1,622
2,723

80,344

105,693

72
45
181
204
254
756
1,094
1,850

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน จ�ำนวน 2,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
873 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบ่งเป็นเงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 1,101 ล้านบาท และ
เงินส�ำรองส่วนเกิน จ�ำนวน 1,622 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินน�ำส่งรัฐหรือเงินปันผล
รายการ

เงินงบประมาณที่ได้รับ
การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐหรือเงินปันผลจ่ายจากก�ำไรปี

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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2562

2561

2560

2559

2558

5,922

5,646

5,237

4,350

4,040

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร
ในปี 2562 ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยให้คงอันดับ
ความน่าเชื่อถือภายในประเทศในระดับสูงที่สุด คือ อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาว (National Long - Term Rating)
ที่ ร ะดั บ AAA(tha) แนวโน้ ม อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ มี เ สถี ย รภาพ และอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ภายในประเทศระยะสั้ น
(National Short - Term Rating) ที่ระดับ F1+(tha)
อันดับความน่าเชื่อถือ

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวภายในประเทศ
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นภายในประเทศ
แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

AAA(tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภาพ

AAA(tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภาพ

AAA(tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภาพ

หมายเหตุ : อันดับความน่าเชื่อถือซึ่งถือเป็นระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings (Thailand)
ได้แก่ อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวที่ ระดับ BBB- และอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นที่ ระดับ F3
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ที่ 30/2562) มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วย
1. นางพัชรี  อาระยะกุล
ประธานกรรมการ
2. พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
กรรมการ
3. กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ
5. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ที่ 1/2562) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง
โดยมีการรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแล กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยรวม
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. พิจารณากลัน่ กรองการทบทวนความเพียงพอของนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการบริหารความเสีย่ ง นโยบายการควบคุมภายใน
นโยบายสินเชือ่ นโยบายสอบทานสินเชือ่   นโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ส�ำหรับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นนโยบายที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ และความเสี่ยงอื่นที่มีนัยส�ำคัญ เช่น
ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อภาพลักษณ์ชอื่ เสียงของธนาคาร ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เป็นต้น เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เกณฑ์การก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง
2. พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานประจ�ำปีทเี่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แผนบริหารความเสีย่ ง
แผนงานด้านการควบคุมภายใน แผนงานสอบทานสินเชื่อ แผนงานของศูนย์ป้องกันการทุจริต และแผนงานของศูนย์ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
3. ก�ำหนดกรอบการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร ประกอบด้วย ดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ (Key Risk Indicators: KRI) ระดับความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ช่วงเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) และขีดจ�ำกัดความเสีย่ ง (Risk Limit) ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร เกณฑ์ SEPA และหลักเกณฑ์ Basel l เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
4. ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการติดตามรายงานความเสี่ยงทุกด้านให้อยู่
ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ติดตามจ�ำนวนการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Event) และ
ผลการด�ำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (KRI) รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญอย่างใกล้ชิด
ทัง้ ด้านภาวะเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของลูกค้า การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบข้อบังคับของทางการ
นโยบายภาครัฐ และการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ฯลฯ
5. ประเมินติดตามการประมาณการความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้
มั่นใจต่อฐานะความมั่นคงของธนาคาร
6. ส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ Portfolio View of Risk เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธนาคาร เครื่องมือ NPL Dashboard เพื่อติดตามคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ และบริหาร
จัดการ NPL เครื่องมือ Static Repricing Gap เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (100 bps.) ต่อประมาณการ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และเครื่องมือ Checklist เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงโครงการ IT ของธนาคาร ฯลฯ เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
7. มีการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่มี
นัยส�ำคัญของธนาคาร ซึ่งเป็นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ (2nd Line และ 3rd Line)

(นางพัชรี อาระยะกุล)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

88 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง
องค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management : ERM) โดยได้น�ำแนวทางการปฏิบัติที่ดี มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหาร
และจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานของธนาคารสอดคล้องตามมาตรฐานสากลตามแนวทาง COSO-ERM แนวทางปฏิบัติ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญในการน�ำพาให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นโยบายภาครัฐที่มุ่งสู่
Thailand 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการมุ่งสู่การเป็น Digital Banking ทั้งนี้ การมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดี และมีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ อันเป็น
รากฐานที่ส�ำคัญซึ่งจะท�ำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ธนาคารได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง
อันจะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
ธนาคารจึงมีนโยบายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของธนาคาร
มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ตลอดจนเสริมสร้างการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก
ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Risk Culture)

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้จัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยมี
การก�ำหนดให้หน่วยงานการบริหารความเสี่ยงมีความเป็นอิสระแยกออกจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยตรง และให้
หน่วยงานทัง้ หมดของธนาคาร เป็นผูม้ บี ทบาทหลักในการระบุ ประเมิน และก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงานทีต่ นรับผิดชอบ
โดยก�ำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ผู้ก�ำกับดูแลความเสี่ยง และ
ผู้ตรวจสอบ ตามหลักการ “3 Lines of Defense” ดังนี้ 1) บทบาทการบริหารความเสี่ยง (Day-to-Day Risk Management)
โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) 2) บทบาทการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight) โดยคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเสี่ยง และ 3) บทบาทการตรวจสอบ
และการสอบทาน (Independent Assurance) โดยคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบ
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นอกจากนี้ ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์และการบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร อาทิ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงิน (ALCO) คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการการตลาด คณะกรรมการบริหารหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) และคณะกรรมการก�ำกับการจัดท�ำระบบการควบคุมภายใน
เป็นต้น (ตามภาพ)
คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการกำหนดกลยุทธและ
นโยบายทางดาน IT

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ CG & CSR
คณะกรรมการกำกับการจัดทำ
ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการจัดการ (MC)
คณะกรรมการ ALCO

คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ HR

คณะกรรมการสินเช�่อ

คณะกรรมการ CG & CSR

คณะกรรมการ NPL

ฝายบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตลาด

คณะกรรมการบร�หารคุณภาพสินทรัพย
Strategic Risk

Credit Risk

Market & Liquidity Risk

Operational Risk

เจาหนาที่ดูแลความเสี่ยงดานปฏิบัติการและระบบในฝาย/สำนัก/ภาค/ศูนย
Business Unit

Reporting Line
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Communication Line

ORO

ORO

ORO

ORO Operation Risk Officer

ORO

ORO

การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของธนาคารในปี 2562
ธนาคารได้น�ำกรอบการประเมินความเสี่ยงของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาเป็นแนวทางในการก�ำหนดปัจจัยเสี่ยง
(Risk Factor) รวมถึงได้น�ำข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ความเสี่ยงของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
หลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนดทางการ ข้อมูลเศรษฐกิจ การเมือง ภัยพิบัติ ฯลฯ มาวิเคราะห์เพื่อก�ำหนดสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยในปี 2562 ได้ก�ำหนดกรอบปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญให้สอดคล้องกับ ธปท.และครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน
ประกอบด้วย
1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) :
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงาน และ
การน�ำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน
หรือการด�ำรงอยู่ของธนาคาร
ธนาคารได้ดำ� เนินการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ผา่ นกระบวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ โดยน�ำแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ตาม COSO-ERM และธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลจริงและการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายธนาคารและคู่เทียบ
เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์ตามมุมมอง SMART Goals ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการก�ำหนดยุทธศาสตร์ โดยธนาคารได้น�ำข้อมูลความเสี่ยง และผลการวิเคราะห์ที่ได้
จากแบบจ�ำลอง Portfolio View of Risk ครอบคลุมทัง้ เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน มาใช้ในการก�ำหนดกรอบ
เป้าหมายทางการเงิน ปัจจัยเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite/ Risk Tolerance) ของเป้าหมายองค์กร และ
ความเพียงพอของเงินกองทุน (BIS Ratio) รวมถึงการวิเคราะห์หา Risk Drivers ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร เพื่อใช้ในการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานของ Risk Drivers ที่เป็น Leading Indicators ซึ่งใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
ของปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยธนาคารจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานหลักที่ใช้ในการก�ำหนดเป้าหมายทางการเงิน
รวมถึงปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค นโยบายภาครัฐ
กฎระเบียบข้อบังคับของทางการ การเข้ามาของผูเ้ ล่นรายใหม่ในอุตสาหกรรม ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความส�ำเร็จของแผนยุทธศาสตร์
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป   
2) การบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการน�ำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ิ หลังจากธนาคารได้จดั ท�ำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/
เป้าหมายตามมุมมอง SMART Goals และก�ำหนดแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์รองรับแล้ว ธนาคารได้มีกระบวนการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของธนาคารเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ โดยธนาคารได้มีการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดลงสู่ระดับ
กลุ่มงาน/สายงาน/ฝ่าย/ส�ำนัก/รายบุคคลที่รับผิดชอบ โดยธนาคารจะติดตามผลการด�ำเนินงาน/ผลความส�ำเร็จของตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายพร้อมคาดการณ์ผลการด�ำเนินงาน ณ สิ้นปีเป็นระยะ รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ท�ำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ รายงานต่อผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอผ่านระบบ SMART Radar และ
ผ่านการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำทุกเดือน/ทุกไตรมาส เพื่อให้การผลักดันกลยุทธ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หากผลการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะวิเคราะห์/ระบุประเด็นปัญหา/อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข/จัดท�ำ
แผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan: SIP) เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
รวมถึงธนาคารได้บริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ โดยติดตามข้อมูลข่าวสารเชิงลบในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ
Social Network ต่างๆ และก�ำหนดระยะเวลาในการบริหารจัดการข่าวสารเชิงลบ/ข้อร้องเรียน เพื่อให้ความเสี่ยงของธนาคาร
อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ อีกทัง้ ธนาคารได้ปฏิบตั ติ ามกระบวนการมาตรฐานในการบริหารความเสีย่ ง และการดูแลความเพียงพอของ
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เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสากลมาโดยตลอด มีการก�ำหนด Trigger Levels ของ
เงินกองทุนในระดับความรุนแรงต่างๆ และก�ำหนดทางเลือก (Options) ในการบริหารเงินกองทุน รวมทัง้ ได้จดั ท�ำร่างนโยบายการประเมิน
ความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน และนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต
นอกจากนี้ ในรอบปี 2562 ธนาคารยังได้น�ำหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่  1) ทบทวน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  2) การสนับสนุนการน�ำหลักการบริหารความเสี่ยง
มาใช้ในกระบวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563  3) ศึกษาและทดลองจัดท�ำ Stress testing โดยพิจารณาปัจจัยภาคร่วมด้วย
(Macro Factors)  4) จัดให้มี Risk Clinic ให้ค�ำปรึกษากับ Risk Owner ในการประเมินความเสี่ยงแผนงานโครงการ พร้อมทั้งก�ำหนด
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และก�ำหนดระดับความเสี่ยงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และน�ำมาจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการที่
บูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น
2. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management) :
ความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นทีค่ สู่ ญั ญา (Counterparty) ของธนาคารไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับธนาคาร รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
และเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารได้ด�ำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตผ่านเครื่องมือที่ส�ำคัญ ดังนี้  1) การทบทวนนโยบายสินเชื่อ
(Credit Policy) นโยบายการจัดชั้น การกันส�ำรอง และการปรับโครงสร้างหนี้ 2) การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ธนาคารสามารถ
ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดทางการที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร เช่น มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 9 เป็นต้น  3) การน�ำระบบ
Credit Scoring Model (A-Score) มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารให้มีมาตรฐานการอนุมัติที่สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติที่ดีและตรงตามวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อ รวมถึงการพัฒนา Credit Scoring Model (B-Score) เพื่อน�ำมาใช้
ในการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร  4) การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร
ในภาพรวม (NPL NPA และหนี้ส่วนขาด) เช่น Dashboard  Aging รายวัน และการคาดการณ์การเกิด NPL ล่วงหน้า โดยวิธีทาง
สถิติ เพื่อก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการ NPL นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาระบบเร่งรัดติดตามหนี้ I-Collection
และระบบกฎหมายและหนี้ส่วนขาด I-Legal เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ NPL และหนี้ส่วนขาด รวมทั้งการเพิ่ม
ช่องทางการประนอมหนี้ผ่าน GH Bank Smart NPL Mobile Application 5) การติดตามโครงสร้างและการขยายตัวของพอร์ต
สินเชื่อของธนาคาร รวมถึงการกระจุกตัวของพอร์ตสินเชื่อและการวิเคราะห์คุณภาพสินเชื่อในระดับพอร์ต (Portfolio Analysis) และ
6) การด�ำเนินงานตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การค�ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต โดยวิธี Standardized
Approach (SA) ตามเกณฑ์ Basel II และการทดสอบภาวะวิกฤติเพื่อประมาณการความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อให้มั่นใจว่า
ธนาคารมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิตในอนาคตได้ จากการด�ำเนินการทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นส่งผลท�ำให้การลด NPL ธนาคารเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management) :
ความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสีย่ งทีส่ ถาบันการเงินอาจได้รบั ความเสียหาย เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าของฐานะทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
ราคาตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุนอาจเกิด
จากปัจจัยตลาดทั่วไป (General Market Risk) และ/หรือ ปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสารนั้น (Specific Risk)
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ธนาคารได้ดำ� เนินการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านตลาด โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนีส้ นิ และการเงิน(ALCO) และ
มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ควบคุม ดูแล ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากแนวโน้มปัจจัยเสี่ยง ติดตาม และรายงานความเสี่ยง
ส�ำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมทั้งทบทวนนโยบายและก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด
(Market Risk Limit) เช่น Static Repricing Gap, Duration-Based Gap (EVE Approach) และการประเมินความเสี่ยงภายใต้
ภาวะวิกฤต (Stress Testing) รวมถึงมีแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนระยะยาว เพื่อให้โครงสร้าง
สินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารในอนาคตมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดหาระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
(ALM) ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงด้านตลาดได้อย่างทันกาลและถูกต้องแม่นย�ำมากขึ้น
4. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management) :
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถช�ำระหนี้สิน และภาระผูกพันเมื่อ
ถึงก�ำหนด เนือ่ งจากไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้เงิน
ของธนาคารได้ทันเวลาหรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
เงินกองทุน ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของ
ธนาคาร
ธนาคารได้ด�ำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงิน
(ALCO) และมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ควบคุม ดูแล ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากแนวโน้มปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งทบทวน
นโยบายและก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limit) ได้แก่ การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง และ
การกระจุกตัวของแหล่งเงิน (Funding Concentration) อีกทั้ง มีการติดตามและรายงานความเสี่ยงส�ำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร เช่น 1) ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity  Gap Report)  2) อัตราส่วนการด�ำรงสินทรัพย์
สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่ไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio : LCR) และ 3) อัตราส่วนที่มาและใช้ไป
ของแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio : NSFR) นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดท�ำรายงานประมาณการสภาพคล่อง
ล่วงหน้า 30 วัน และการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  แบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่ ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคาร
(Institution-Specific Crisis) ภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ กับระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร (Market-Wide
Crisis) และภาวะวิกฤตที่เกิดจากผลรวมของทั้งสองปัจจัย (Combination of Both) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการติดตามฐานะ
สภาพคล่อง และน�ำผลการทดสอบไปประกอบการทดสอบแผนฉุกเฉินด้านการเงินของธนาคาร
5. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ (Operational Risk Management) :
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการขาดการก�ำกับดูแลที่ดี หรือขาด
ธรรมาภิบาลในองค์กร โดยมีสาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์จากปัจจัยภายนอก
และส่งผลกระทบต่อรายได้จากการด�ำเนินงานและเงินกองทุนของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Risk)  
ธนาคารได้ด�ำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบผ่านเครื่องมือส�ำคัญ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบระดับองค์กร ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  2) การประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment : RCSA) 3) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk
Indicator : KRI) และ 4) การรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event) และมีการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�ำคัญและอาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคาร
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แห่งประเทศไทย ให้ค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยวิธีStandardized Approach (SA-OR) ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ ง หลักเกณฑ์การค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพือ่
ให้มั่นใจว่าธนาคารมีเงินทุนเพียงพอรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
ธนาคารมีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางการ
ที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber threat) โดยมีการด�ำเนินการต่างๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้ 1) การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
การสื่อสารความรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง Line Official Account (line@) เพื่อแบ่งปันความรู้และให้
ค�ำปรึกษาในการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายแก่พนักงาน การมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน/บุคคลทีม่ คี วามตระหนักในการรายงาน
ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event) 2) การสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture)
โดยสร้างความตระหนักให้ทุกหน่วยงานของธนาคารมีส่วนร่วมในการเสนอผลงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่สามารถลด/
ป้องกันความเสี่ยงที่ส�ำคัญของหน่วยงานตนเองและของธนาคารผ่านโครงการ Risk Management Awards ปี 2019 ส่งผลให้
การบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) จัดท�ำ/ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการบริหารคามเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้าน Cyber Security
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology)
4) ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) น�ำประกาศและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องมาจัดท�ำแบบประเมิน (Checklist) เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
ใช้ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่มีอยู่ (RCSA) และจัดท�ำแผนการจัดการความเสี่ยง ในการออกผลิตภัณฑ์ด้าน Digital
Services รวมถึงการบริหารโครงการด้าน IT ที่ส�ำคัญ และ 6) ท�ำการวิเคราะห์กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ส�ำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานและระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะที่ 2 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) หลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Macro
Prudential) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Data Privacy) เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้พฒั นาระบบการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCMS) ตามแนวปฏิบตั ขิ องธนาคารแห่งประเทศไทย
และมาตรฐานสากล เพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมรองรับต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องกรณีเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
ทัง้ การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และการด�ำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุ ซึง่ แผนฉุกเฉินของธนาคาร ประกอบด้วย
1) แผนฉุกเฉินด้านการเงิน 2) แผนฉุกเฉินทางธุรกิจเพื่อรองรับภัยพิบัติต่างๆ 3) แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
4) แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ท�ำงานส�ำรองทั้งในส่วนของหน่วยงาน
ส�ำนักงานใหญ่ (Alternate Site) และสาขา (Buddy Branch) มีการทดสอบแผนฉุกเฉินครอบคลุมทุกแผนเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจน
มีการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ที่ส�ำคัญ ในปี 2562 มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
และแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งให้ครอบคลุมการให้บริการผ่าน Mobile Banking (GHB ALL) นอกจากนี้ ธนาคารได้รบั
การรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ของระบบ ICAS และ BAHTNET ท�ำให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถจัดการความต่อเนื่องของ
ธุรกรรมงานส�ำคัญและการกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
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การควบคุมภายใน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายในจึงก�ำหนดให้มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมภายในแบบบูรณาการ เพื่อร่วมกันจัดวางกระบวนการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของ
ธนาคารอย่างเพียงพอ เหมาะสม คณะกรรมการธนาคารท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล อนุมัตินโยบายและแผนงานด้านการควบคุมภายใน
ประจ�ำปีของธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงก�ำกับดูแลและติดตามการน�ำนโยบายและแผนงานด้านการควบคุมภายในมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ Operation : การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพ Reporting : การรายงานข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความโปร่งใส เชือ่ ถือได้ และทันเวลา Compliance :
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในปี 2562 ธนาคารได้พฒั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำหรับใช้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระบบ CSA :
Control Self Assessment) ตามกรอบการควบคุมภายในของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ าร
ควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
Treadway Committee) ฉบับปี ค.ศ.2013 ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานภายในธนาคาร โดยใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึง “การมีปรากฏ (Present) และการท�ำหน้าที่อยู่ (Functioning)”
ของจุดควบคุมการท�ำงาน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการควบคุมภายในของธนาคาร
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ในกรณีพบข้อที่
ควรปรับปรุงได้มีการมอบข้อเสนอแนะและก�ำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ข้อตรวจพบได้รับการแก้ไขอย่างทันกาล อย่างไรก็ตาม
ในปี 2562 ไม่พบประเด็นข้อควรปรับปรุงที่มีนัยส�ำคัญ
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 21 ก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคาร
มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการธนาคารอย่างน้อยสองคนแต่ไม่เกิน
สีค่ น ให้คณะกรรมการธนาคารเลือกตัง้ กรรมการบริหารคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการบริหาร ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริหาร
ด�ำรงต�ำแหน่งหนึ่งปี และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ แต่การด�ำรงต�ำแหน่งจะต้องสิ้นสุดลงในเมื่อออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
และมาตรา 22 ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
แต่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามระเบียบทัว่ ไปหรือค�ำสัง่ เฉพาะเรือ่ งซึง่ คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร
มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายยุทธนา
หยิมการุณ
ประธานกรรมการบริหาร
2. พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
กรรมการบริหาร
3. กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
4. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ 29/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ให้มีอ�ำนาจหน้าที่กลั่นกรอง/ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ในเรื่องต่าง ๆ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งมีการรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยมีการพิจารณาวาระรวมทั้งหมด จ�ำนวน 93 เรื่อง
แยกเป็นวาระเพื่อพิจารณากลั่นกรอง จ�ำนวน 64 เรื่อง วาระเพื่อพิจารณา จ�ำนวน 12 เรื่อง และวาระเพื่อทราบ จ�ำนวน 17 เรื่อง
สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
• พิจารณากลั่นกรองการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564 (ทบทวนปี 2563 - 2564) และเป้าหมายองค์กร
(SMART Goals) ให้สอดคล้องกับข้อแสนอแนะของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และ
เป้าหมายทางการเงิน ประจ�ำปี 2563 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของธนาคารในการเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดส�ำหรับการมีบ้าน”
• พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพองค์กรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2562 ตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
• พิจารณากลัน่ กรองตัวชีว้ ดั และค่าเกณฑ์วดั ผลการด�ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจ�ำปี 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานของธนาคารให้ตอบสนองต่อการด�ำเนินการตามแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ (State of Direction : SOD)
• พิจารณากลัน่ กรองปรับปรุง/ทบทวนนโยบายทีใ่ ช้เป็นกรอบและแนวทางการด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ ของธนาคาร จ�ำนวน
16 เรื่อง รวมถึงพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อโครงการที่ส�ำคัญ ๆ เช่น โครงการสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) และสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) โครงการบ้านล้านหลัง
เป็นต้น
• พิจารณากลั่นกรองการปรับเพิ่มกรอบวงเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ซึ่งยังคงอยู่
ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม จ�ำนวน 50,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถ
เข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ได้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท
• อนุมัติเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) / ปลูกสร้างแฟลตให้เช่า จ�ำนวนรวม 263.19 ล้านบาท
• อนุมัติการจ�ำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ส�ำหรับหนี้แต่ละรายที่เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามอ�ำนาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 80 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน 114,877,375.30 บาท โดยคณะกรรมการบริหารติดตามรายงานผล
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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การตรวจสอบการจ�ำหน่ายหนี้สูญส�ำหรับลูกหนี้รายที่ขายทอดตลาดได้ในราคาต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้อย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะถึงมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อธนาคาร
• ติดตามผลการด�ำเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ผลการด�ำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปี 2562 ผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
ความคืบหน้าการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานผลการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562 เป็นต้น
รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการติดตามให้ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าการด�ำเนินการตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารที่ได้สั่งการไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบาย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
และปรับปรุงการด�ำเนินงาน ระเบียบ วิธีปฏิบัติของธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ดังตัวอย่างเช่น
• การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564 (ทบทวน ปี 2562 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2562 ธนาคาร
ควรน�ำเสนอข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนแม่บทและ
กลยุทธ์ที่ใช้รองรับ SWOT เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้เห็นชัดภาพชัดเจนขึ้น อันจะส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์
ที่ธนาคารก�ำหนดไว้
• ด้านสินเชื่อได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะ เช่น
- ในการพิจารณาจ�ำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้กรณีที่พบลูกหนี้มีการช�ำระไม่ถึง 12 เดือน หรือผ่อนช�ำระเงิน
งวดต�ำ่ กว่าทีร่ ะบุในสัญญาอย่างมีนยั ส�ำคัญ ให้ฝา่ ยจัดการส่งเรือ่ งให้หน่วยตรวจสอบภายในและฝ่ายสอบทานสินเชือ่
ตรวจสอบความผิดปกติของกระบวนการให้สนิ เชือ่ เพือ่ หามาตรการป้องกันความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงการก�ำหนด
มาตรการก�ำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- ประเด็นความเสี่ยงจากการด�ำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) ควรให้
ฝ่ายบริหารความเสีย่ งพิจารณาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ และความเสีย่ งจากความแตกต่าง
ของระยะเวลาในการให้สินเชื่อกับระยะเวลาการระดมทุนเพื่อน�ำมาปล่อยสินเชื่อในโครงการดังกล่าว เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดความแตกต่างด้านระยะเวลา (Duration Gap) และความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลให้เกิดภาวการณ์
ที่รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกัน (Mismatch Fund)
- การให้สินเชื่อประเภทแฟลตให้เช่าเป็นการให้สินเชื่อในระยะยาว หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตรา
การเช่าพักลดลง การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องธนาคารตามอัตราดอกเบีย้ นโยบายของ ธปท. และราคาค่าเช่าพัก
ลดลง เป็นต้น จะส่งผลต่อความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้ ฝ่ายจัดการควรทบทวนเกณฑ์การให้สินเชื่อ
ในเรื่องความสามารถในการช�ำระหนี้เพื่อให้รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
ควรเพิ่มหลักเกณฑ์โดยก�ำหนดให้ลูกหนีฝ้ ากเงินกับธนาคารเป็นจ�ำนวน 2 - 3 เท่าของจ�ำนวนเงินงวดที่ตอ้ งผ่อนช�ำระ
เพื่อเป็นการรักษาอัตราการช�ำระคืนธนาคาร (Maintain Repayment) และเป็นการ Safety Margin ของธนาคาร
อีกทั้งยังเป็นการชะลอการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารอีกทางหนึ่งด้วย

(นายยุทธนา หยิมการุณ)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มุง่ มัน่ ด�ำเนินการตามพันธกิจ “ท�ำให้คนไทยมีบา้ น”
และยังให้ความส�ำคัญในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วย โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR Committee) เป็นผู้ขับเคลื่อนในการก�ำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับ
ความเป็นผู้น�ำด้านธรรมาภิบาลของธนาคาร และให้นโยบายการด�ำเนินงานส�ำคัญพร้อมการติดตามประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ คณะกรรมการ CG& CSR เป็นส่วนส�ำคัญ
สนับสนุนในการขับเคลือ่ นองค์กรทีเ่ สริมสร้างการปลูกจิตส�ำนึกในเรือ่ งจริยธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบุคลากร
ทุกระดับทั้งองค์กรให้สนใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มีบุคลากรเป็นทั้งคนดี คนเก่งและจิตอาสา เพื่อน�ำไปสู่สังคมที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน และน�ำไปสู่เป้าหมายเดียวกันภายใต้
วิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุด ส�ำหรับการมีบ้าน : The Best Housing Solution Bank”
จากการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ปี 2562 ธนาคารมีผลการประเมินด้านธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ดีขึ้นจากการประเมิน
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปี 2562 ที่ระดับคะแนน 99.06 (ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ สูงมาก)” สูงสุดอันดับ 1 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน นับเป็นปีที่สามที่ ธอส.
คงอันดับ 1 ของหน่วยงานที่มีการด�ำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสสูงสุด ซึ่งยังคงรักษาอันดับหนึ่งเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงาน พร้อมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยผ่านการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (อาทิ ธปท., ป.ป.ช., สคร.)
เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพนักงานทั้งองค์กร และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารที่จะต้องยึดถือ และรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
ทั้งนี้ ธนาคารได้ยึดมั่นคุณธรรมในการด�ำเนินงาน มีการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มของธนาคารอันจะน�ำไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูง
อย่างยั่งยืนตลอดไป
ธนาคารยังคงก�ำหนดให้นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO
26000 ให้ความส�ำคัญในเรื่องการส่งเสริมการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงาน (CSR in Process) การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) เพื่อหาแนวทางในการจัดการผลกระทบและข้อกังวลในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่
ปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมของบุคลากรทุกระดับทั่วประเทศ และ
การปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาแก่บุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
จากนโยบายส�ำคัญทัง้ ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม มีการก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิ
เป็นการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริงเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม โดยธนาคารจะตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการ
พัฒนาองค์กรตามแนวทางความยั่งยืน โดยในปี 2562 ธนาคารได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการแสดงผลลัพธ์ของการด�ำเนินกิจการที่เป็น
รูปธรรมเด่นชัดในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักมาตรฐานสากล (OECD
Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises - OECD, Global Reporting Initiative Standard - GRI Standard)
ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
					

(นายธานินทร์ ผะเอม)

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีภารกิจหลักเพือ่ ช่วยเหลือให้ประชาชนได้มที อี่ ยูอ่ าศัยตามควร
แก่อัตภาพ คณะกรรมการธนาคารควรก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารโดยยึดหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน
ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
แต่ละคณะ เพื่อให้ระบบการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการ
ด�ำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ว่าการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กรของ
ธนาคาร เป็นไปโดยยึดประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป็นหลักบนพืน้ ฐานทีม่ งุ่ เน้นการปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจติ ส�ำนึก
ในความรับผิดชอบต่อภารกิจและหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CG&CSR) มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลระบบงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคาร ตามหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของสคร.และได้มีการทบทวน ติดตาม ประเมินผล
การด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จริยธรรมได้ครบถ้วน และเพื่อน�ำองค์กรไปสู่พันธกิจ
วิสัยทัศน์ และค่านิยมของธนาคารตามกรอบที่ก�ำหนดไว้ จึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารดังนี้
“คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างเสริมระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคารเพือ่ ก่อให้เกิด
ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) ว่าการด�ำเนินงานทัว่ ทัง้ องค์กรของธนาคารเป็นไปโดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลักบนพืน้ ฐานทีม่ งุ่ เน้นการปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ด้วยจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อภารกิจและหน้าทีท่ มี่ ตี อ่ ลูกค้า
ทั้งปวงโดยความเสมอภาค รวมถึงพัฒนานวัตกรรม ในการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร ถือได้ว่า
เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน”

เป้าหมายด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. ส่งเสริมให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในธนาคารทุกฝ่าย/ส�ำนัก/ศูนย์ อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทาง
ปฏิบัติการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามพื้นที่
และสาขาทั่วประเทศ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการเสนอแนวคิดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
การก�ำกับดูแลกิจการทีดีของธนาคาร
3. ติดตาม รายงานผล และประเมินผลการด�ำเนินงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการ CG&CSR คณะกรรมการ CG&CSR และ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
ปี 2562 ธนาคารได้น�ำหลักการส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการด�ำเนินงานและเป็นแนวทางในการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี (Corporate Governance : CG) ตามหลักมาตรฐานและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการคลัง
ก�ำหนด ให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง และยังได้นำ� หลักเกณฑ์มาทบทวนอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ พัฒนา
การด�ำเนินงานในด้านการก�ำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน เป็นประจ�ำทุกปี ผ่านกิจกรรมโครงการบุคคลต้นแบบด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างพนักงานต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดี
มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม น�ำไปสู่วัฒนธรรมและค่านิยมของธอส. ปลูกจิตส�ำนัก สร้างค่านิยม ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อน
และสร้างระบบกลไกการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม จรรยาบรรณของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
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อนึ่ง ธนาคารยังมีการด�ำเนินกิจกรรมส�ำคัญ ดังนี้ การส�ำรวจความคาดหวังและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) อีกทั้งให้ความส�ำคัญกับคู่ค้า/คู่ความร่วมมือ (Outsource) ของธนาคาร มีการมอบนโยบายส�ำคัญของธนาคาร
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมครบทุกกลุ่ม และประเมินพฤติกรรมพนักงานให้สอดคล้องตามหลัก CG รวมทั้งสามารถยกระดับ
แนวทางและระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารเทียบเท่ามาตรฐานสากล จากการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้
ปี 2562 ธอส. ธนาคารได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจ�ำปี 2562 ที่ระดับคะแนน 99.06 (ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสูงมาก) สูงสุด
อันดับ 1 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน นับเป็นปีที่สามที่ธอส. คงอันดับ 1 ของหน่วยงานที่มี
การด�ำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสสูงสุด และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพนักงานทั้งองค์กร และเป็นภาพลักษณ์ที่ดี
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่จะต้องยึดถือ และรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

ยุทธศาสตร์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2562

1. การก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล

		 1.1 แผนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

   
ปี 2562 ธนาคารได้น�ำพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของธนาคาร หลักการและแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของ สคร. คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) หลักเกณฑ์และแนวทางการด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของ สคร.สาขาสถาบัน
การเงิน มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำแผนแม่บท (Master Plan) ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม CG&CSR ระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) ซึ่งเป็นการบูรณาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน  และแผนการด�ำเนินงาน (Action Plan) ด้าน CG จ�ำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
			 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งในการด�ำเนินงาน สู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน
			 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างระบบงาน/กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกัน
การทุจริต
			 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรูแ้ ละสร้างการมีสว่ นร่วมด้าน CG จากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  
แผนการด�ำเนินงานให้บรรลุการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA
ประจ�ำปี 2562 ประกอบด้วย 8 ด้านได้แก่
ด้านที่ 1 ด้านบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การจัดท�ำแผนปฏิบัติ
การประจ�ำปี และแผนวิสาหกิจของธนาคาร การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร การประชุม
ของคณะกรรมการธนาคารและการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
ด้านที่ 2 ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย การด�ำเนินตามแผนวิสาหกิจ /
แผนปฏิบัติการ ประจ�ำปี และการจัดท�ำตัวชี้วัดและค�ำรับรองการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 3 ด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน ประกอบด้วย การายงานข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ และการจัดท�ำ
รายงานทางการเงิน
ด้านที่ 4 ด้านความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านและนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของธนาคารในรายงานประจ�ำปี ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน การรับเรื่องข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ด้านที่ 5 ด้านการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ ประกอบด้วยการประเมินผลการตรวจสอบภายใน
การประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบงบการเงินโดยหน่วยงานภายนอก การตรวจประเมิน
ระบบด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การตรวจประเมินผลองค์กรตามระบบ SEPA
ด้านที่ 6 ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย การตรวจสอบ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานและบริษัทคู่ค้า และการน�ำเสียงของลูกค้าและข้อร้องเรียน
ด้านที่ 7 ด้านการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบด้วย การด�ำเนินการออกผลิตภัณฑ์ การบริการ และ
การปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย การด�ำเนินการเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรักษา
สิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวง / นโยบายของรัฐบาล และการจัดท�ำกระบวนการ ตัววัดและเป้าประสงค์
ที่ส�ำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่ก�ำหนด
ด้านที่ 8 ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ประกอบด้วย การด�ำเนินการส่งเสริมและท�ำให้บุคลากร
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งมี จ ริ ย ธรรมในการปฏิ สั ม พั น ธ์ ทุ ก กรณี แ ละการส่ ง เสริ ม และตรวจติ ด ตาม
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมในโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กร
1.2 การน�ำหลักบรรษัทภิบาลสู่การปฏิบัติงาน (CG in Process) โดยมีการด�ำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลให้มี
		
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) พร้อมทั้งอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในหลักสูตรเครือข่าย การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต การต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน จากที่ปรึกษาประธานกรรมการป.ป.ช. รวมถึงมีการก�ำหนดหัวข้อเรื่อง
”จริยธรรม” เป็น KPI ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของพนักงานและผู้บริหารระดับสูง และจัดอบรมเรื่องการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร ผ่านระบบ E-learning ที่ส�ำคัญมีการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้าง
ทั้งคนเก่งคนดี และจิตอาสา โดยมีการก�ำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (Do & Don’t) อย่างชัดเจน เพื่อหล่อหลอมให้บุคลากรของธนาคาร
ยึดถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่องค์กรได้ก�ำหนดไว้
1.3 การจัดกิจกรรม Meeting with MD ประจ�ำปี 2562 เป็นกิจกรรมรายไตรมาสจัดในรูปแบบใหม่ผสมผสาน
		
อย่างลงตัวระหว่าง กรรมการผูจ้ ดั การแจ้งความคืบหน้าผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญให้กบั พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กร เปิดโอกาสให้พนักงาน
ซักถามอย่างเป็นกันเอง โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
ผ่าน TelePresence และ FB GHB Info Supermarket เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกสาขาทั่วประเทศถาม - ตอบ
แบบเป็นกันเอง แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น เสนอแนะ เพือ่ พัฒนาองค์กรร่วมกัน และเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
1.4 การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
		
(พิพิธภัณฑ์ต้านโกง) ธนาคารมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและเรื่องที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหารและพนักงาน
และจัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง)
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ดังภาพด้านล่าง
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1.5 กิจกรรม CG&CSR Day ประจ�ำปี 2562
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จดั งาน CG&CSR Day
ประจ�ำปี 2562 โดยมีคุณธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคาร
ในฐานะคณะกรรมการดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ส่งเสริมความโปร่งใสด้วยธรรมาภิบาล”
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการให้เกียรติบรรยาย
พิ เ ศษในเรื่ อ ง “ธรรมาภิ บ าลในยุ ค ดิ จิ ทั ล ” และยั ง ได้ รั บ ฟั ง
การบรรยายพิเศษ จากวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สูจ่ ติ อาสา เราท�ำความดีดว้ ยใจ” เพือ่ ให้
ผู้บริหาร และพนักงาน ซาบซึ้ง และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น “จิตอาสา” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังส่งเสริมการให้
ความส�ำคัญต่อเรื่อง CG&CSR ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านการก�ำกับดูแลที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากเห็ดตับเต่า ของชาวบ้านชุมชนสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(ชุมชนที่ ธอส.ส่งเสริมด้านอาชีพ) มาให้พนักงานได้อุดหนุน หวังต่อยอดอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย
		 1.6 ธอส. ร่วมปฏิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

1.6.1 กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
และพนักงานในส�ำนักงานใหญ่ จ�ำนวนกว่า 300 คน พร้อมทั้ง
พนักงานสาขาทั่วประเทศ เข้าร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชัน่ โดยปฏิญาณตนร่วมกันว่าจะปฏิบตั ติ นด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต และแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ในฐานะที่ธนาคารเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความส�ำคัญของปัญหาการทุจริตซึง่ เป็นปัญหาส�ำคัญของชาติ ทีม่ ผี ล
กระทบต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยมีพนักงานสาขาธนาคาร
ร่วมกันประกาศเจตจ�ำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยพร้อม
เพรียงกัน ณ ที่ท�ำการสาขาทั่วประเทศ เพื่อร่วมแสดงพลังในการ
รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
ในกลุม่ รัฐวิสาหกิจ อันน�ำไปสูก่ ารรวมพลังเป็นเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายใต้ความร่วมมือในการด�ำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจ�ำปี 2562 เป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.6.2 คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ ดั การ คณะผูบ้ ริหาร และพนักงานในส�ำนักงานใหญ่ทกุ ระดับ พร้อมทัง้
พนักงานสาขาทั่วประเทศ ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยปฏิญาณตนร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในฐานะที่ธนาคารเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส�ำคัญ
ของปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญของชาติ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีพนักงานสาขาธนาคาร
ร่วมกันประกาศเจตจ�ำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ท�ำการสาขาทั่วประเทศ เพื่อร่วมแสดงพลังในการ
รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อันน�ำไปสู่การรวมพลังเป็นเครือข่ายป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริตภายใต้ความร่วมมือในการด�ำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
		
1.7 การอบรมหลักสูตรเครือข่าย การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการรับสินบนและ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ในปี 2562 มีการบรรยายพิเศษส�ำหรับการอบรมหลักสูตรเครือข่าย การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การต่อต้าน
การรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน จากรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.
		
1.8 การอบรมโครงการ “GHB SMART New Comer” ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
(นายปริญญา พัฒนภักดี) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ GHB SMART New Comer รวมถึงมอบ
นโยบายให้แก่ผู้เข้าอบรม และจัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ส�ำหรับพนักงานใหม่ที่ได้บรรจุ โดยได้น�ำเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรด้วย
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		 1.9 การเผยแพร่บทความ ข่าวสาร ด้านบรรษัทภิบาล ผ่านทาง Website ของธนาคาร E-mail ภายในธนาคาร

กลุ่มปิด FB GHB Info Supermarket อีกทั้งยังมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลให้ความส�ำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
		
1.10 การเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล
ตาม Best Practice และการช่วยเหลือระหว่างกันภายในกลุ่มเครือข่ายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายนอก
		
1.11 การแบ่งปันและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ธนาคารในรูปแบบที่ทันสมัย ได้มีการรวมรวมองค์ความรู้ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารไว้ในระบบ KMS ของธนาคาร

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารให้ความส�ำคัญและยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และหลักการและแนวทางก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยในปี 2562 ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีการก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติส�ำหรับหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้
คณะกรรมการธนาคารน�ำหลักดังกล่าวไปปรับใช้ตามหลัก “Apply or Explain” เพือ่ ให้การด�ำเนินการด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2562
จากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาสามารถสะท้อนได้จากการที่ธนาคารได้รับผลการประเมินและรางวัล
ต่างๆ ได้แก่
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2562 รวม 3 รางวัล ประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยีย่ ม 1 รางวัล, รางวัลผูน้ ำ� องค์กรดีเด่น
1 รางวัล และรางวัลชมเชยประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร 1 รางวัล
จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
- ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปี 2562 ที่ระดับคะแนน 99.06 (ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐสูงมาก) สูงสุดอันดับ 1 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน นับเป็นปีที่สาม

ที่ธอส. คงอันดับ 1 ของหน่วยงานที่มีการด�ำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสสูงสุด
- ผลการประเมินด้านธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ดีขึ้นจากการประเมินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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หมวด 1 การด�ำเนินการตามนโยบายของภาครัฐในฐานะเจ้าของที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
1.1 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจในภาพรวม
“รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
มีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเน้นการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
ที่โปร่งใสและมีคุณธรรม และการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน”
1.2 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน
“เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้
ความรู้ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลด
ความเหลื่อมล�้ำในสังคมภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง เป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืน โดยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน”

หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียบกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น
2.1 สิทธิของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของกิจการ โดยก�ำหนดให้ผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
ธนาคารได้ก�ำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการธนาคารไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี โดยก�ำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และแจ้ง
ก�ำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการธนาคารทราบล่วงหน้าซึ่งอาจมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
2.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น/เจ้าของกิจการในการแต่งตั้งและเลือกกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน กรรมการอื่นมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้ผู้จัดการ
เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่งคราวละสามปี ประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในการแต่งตั้งกรรมการธนาคาร ในปี 2562 ธนาคารพิจารณาสรรหากรรมการตามสมรรถนะหลักและความรู้ที่จ�ำเป็น (Skill Matrix)
โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการธนาคาร และน�ำเสนอกระทรวงการคลังก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
2.3 บทบาทของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นในการก�ำหนดคุณลักษณะของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 โดยธนาคาร
จะจัดส่งคู่มือกรรมการธนาคารให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ภายใน 7 วันท�ำการ รวมถึงกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
จะได้รับการปฐมนิเทศ (Board Orientation) เพื่อให้ได้รับรู้ถึงหน้าที่ของกรรมการ และการด�ำเนินงานของธนาคารด้วย
2.4 ความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น
การให้ข้อมูลก่อนการประชุม คณะกรรมการธนาคารได้รับระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และ
ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
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หมวด 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการธนาคาร
		

• โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน “มาตรา 13 ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรรมการอื่น อีกจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสี่คน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ และให้ผจู้ ดั การเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่งให้คณะรัฐมนตรีเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ ”
และมาตรา 15 ก�ำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ ทีค่ ณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ มีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละสามปี ประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ในกรณีในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นพ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระ หากยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระนัน้ อยูใ่ นต�ำแหน่งเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่เข้ารับหน้าทีแ่ ต่ตอ้ งไม่เกิน
เก้าสิบวัน
คณะกรรมการธนาคารมีคณุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตคิ ณุ สมบัตมิ าตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการธนาคารมีจ�ำนวน 8 คน โดยมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน ซึ่งจ�ำนวน
กรรมการอิสระเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โดยกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คน เป็นกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น
รายชื่อกรรมการธนาคาร

1. นายปริญญา พัฒนภักดี

2. นายยุทธนา  หยิมการุณ
3. นางพัชรี อาระยะกุล
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ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการธนาคาร
(กรรมการอิสระ)
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
กรรมการธนาคาร
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
กรรมการธนาคาร

ที่มา

ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตามความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562
กรรมการผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ตามความเห็นชอบจากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562
*ตามพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

รายชื่อกรรมการธนาคาร

4. นายธานินทร์  ผะเอม

5. นางรัตนา  อนุภาสนันท์

6. พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย
วงศ์สอาด
7. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
8. นายฉัตรชัย  ศิริไล

ต�ำแหน่ง

กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิสระ)
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิสระ)
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิสระ)
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิสระ)
กรรมการธนาคาร
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)

ที่มา

ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
กรรมการผู้จัดการ
*ตามพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ * พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
มาตรา 13 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรรมการอื่นมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้ผู้จัดการเป็นกรรมการ
โดยต�ำแหน่ง
		

• การเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระหว่างปี 2562

พ้นจากต�ำแหน่ง
1. นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ
2. นายธัชพล  กาญจนกูล

กรรมการ

3. นางวิไล  แวดวงธรรม

กรรมการ

4. นายอนุสรณ์  ทองส�ำราญ

กรรมการ

5. นายนรินทร์  กัลยาณมิตร

กรรมการ
ประธานกรรมการ

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ถึงวันที่ 16 เมษายน 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558
ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
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6. นายอภิชาติ  อภิชาตบุตร

กรรมการ

7. นายสมพร  จิตเป็นธม

กรรมการ

เข้ารับต�ำแหน่ง
1. พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย  วงศ์สอาด
2. ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร
3. นายนรินทร์  กัลยาณมิตร
4. นายยุทธนา  หยิมกรุณ
5. นายอภิชาติ  อภิชาตบุตร
6. นายปริญญา  พัฒนภักดี
7. นางพัชรี  อาระยะกุล

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562

• อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำกับ ควบคุม และอ�ำนวยกิจการของธนาคาร ตามมาตรา 17 มาตรา 18
และมาตรา 27 และบทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
1. ด�ำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสนับสนุนให้ประชาชนมีอาคาร และหรือ ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. วางข้อบังคับการประชุม และการด�ำเนินกิจการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร
3. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
4. วางข้อบังคับเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
5. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานธนาคาร และก�ำหนดอัตราเงินเดือนผู้จัดการและพนักงานธนาคาร ตลอดจน
เรียกประกันจากพนักงานธนาคาร เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
6. ด�ำเนินตามนโยบายทั่วไปซึ่งรัฐมนตรีก�ำหนด
• การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดแผนการประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี โดยก�ำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
และแจ้งก�ำหนดวันประชุมทัง้ ปีให้กรรมการธนาคารทราบตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ของปีกอ่ นหน้า ซึง่ อาจมีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวม 17 ครั้ง โดยประธานกรรมการธนาคารเป็น
ผูพ้ จิ ารณาเห็นชอบวาระการประชุมในแต่ละครัง้ คณะกรรมการธนาคารได้รบั ระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม
ทั้งนี้ วาระการประชุมข้อมูลประกอบการประชุมอยู่ในรูปของ Electronic File และในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคารได้มีข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องนั้นๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ รวมทั้ง
ได้มขี อ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ธนาคารได้มกี ารบันทึกสรุปไว้
ในรายงานการประชุม
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นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
ด้วยทุกครั้ง เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบของคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้ง
ยังเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคารโดยตรง สามารถน�ำไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งนี้ ยกเว้นวาระที่เป็นเรื่องประชุมเฉพาะคณะกรรมการธนาคาร
• กรรมการอิสระ

ธนาคารได้ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยให้หมายถึง “กรรมการจากภายนอก
ซึ่งมิใช่ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง และ
กรรมการผู้จัดการ” โดยกรรมการอิสระจะต้องลงนามรับรองความเป็นอิสระในหนังสือรับรองความเป็นอิสระของกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�ำทุกปีโดยหนังสือรับรองความเป็นอิสระ มีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นกรรมการจากภายนอก ซึง่ มิใช่ผแู้ ทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง และกรรมการผู้จัดการ
2. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการงานทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคาร อันมีผลกระทบในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวาง
การใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในธนาคาร รวมทั้งไม่รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำจากธนาคาร ทั้งนี้เว้นแต่
อ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายหรือคณะกรรมการธนาคารก�ำหนดมอบหมายไว้ หรืองานในหน้าที่ของกรรมการ
ตามพันธะของการเป็นกรรมการธนาคารตามปกติ
5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในธนาคาร
6. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
รายนามกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วย
1. นายปริญญา  พัฒนภักดี
(อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการคลังจัดท�ำขึน้ )
2. นายธานินทร์  ผะเอม
(อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการคลังจัดท�ำขึน้ )
3. นางรัตนา  อนุภาสนันท์
(อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการคลังจัดท�ำขึน้ )
4. พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย  วงศ์สอาด (อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการคลังจัดท�ำขึน้ )
5. ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร
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การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญและ
งานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีคณะกรรมการชุดย่อย 8 คณะ ได้แก่
• คณะกรรมการบริหาร (พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาตรา 21)
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
• คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee)
• คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 21 “ก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคารมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ผู้จัดการ และกรรมการอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ให้คณะกรรมการธนาคารเลือกตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารด�ำรงต�ำแหน่งหนึ่งปี และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ แต่การด�ำรงต�ำแหน่ง
จะต้องสิ้นสุดลงเมื่อออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร”
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1.
2.
3.
4.

นายยุทธนา
หยิมการุณ
พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ส�ำหรับปีบญั ชี 2562 มีการประชุมทัง้ สิน้ 15 ครัง้ และ
ได้รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร ระหว่างปี 2562

1.
2.
3.
4.
5.

นายนรินทร์
นายอนุสรณ์
นายสมพร
นายยุทธนา
พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย
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กัลยาณมิตร
ทองส�ำราญ
จิตเป็นธม
หยิมการุณ
วงศ์สอาด

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

อ�ำนาจหน้าที่

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด เพื่อการด�ำเนินกิจการของธนาคาร โดยให้รวมถึง
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เป็นนโยบายก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
2. เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. พิจารณาและด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่การบริหารงานธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามวาระของการเป็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และ
กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน โดยกรรมการทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการธนาคาร ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจและมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรือการเงิน
ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบธนาคารต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นกรรมการธนาคาร
2. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการด�ำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
3. ไม่เป็นข้าราชการประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งในกระทรวงการคลัง
4. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบตั หิ รือมีอำ� นาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร
รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจ�ำจากธนาคาร ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับธนาคาร ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการธนาคาร ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคาร หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่ธนาคารมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการด�ำเนินงาน
ของบริษัทนั้น
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1.
2.
3.
4.

นางรัตนา
อนุภาสนันท์
นายธานินทร์
ผะเอม
ดร.กิริฎา
เภาพิจิตร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส�ำหรับปีบัญชี 2562 มีการประชุม ทั้งสิ้น 15 ครั้ง
แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครัง้ และการประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ โดยมีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด และได้รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างปี 2562

1. ดร.กิริฎา

อ�ำนาจหน้าที่

เภาพิจิตร

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั งิ าน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
5. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่งและประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีธนาคาร และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร
9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้น รายงานผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดท�ำ
เป็นรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทัง้ ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพือ่ ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิน้ ปีบญั ชี
การเงินของธนาคาร
ทั้งนี้ รายงานผลการด�ำเนินงานฯ  อย่างน้อยต้องระบุถึงข้อมูลดังนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค�ำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีบญั ชีการเงินละ 1 ครัง้
รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีธนาคาร
ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
12. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทัง้ นี้ ต้องอยูใ่ นขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคารโดยตรง
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีองค์ประกอบ
และคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2. เป็นกรรมการธนาคาร และ/หรือผู้บริหาร และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
3. ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และ
กรรมการส่วนใหญ่ต้องมีความรู้ ความช�ำนาญและความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยรวม
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1.
2.
3.
4.
5.

นางพัชรี
อาระยะกุล
พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส�ำหรับปีบัญชี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น
10 ครั้ง และได้รายงานคณะกรรมการธนาคารถึงการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง และผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure)
รวมตลอดถึงสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีต่อระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite) พร้อมข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่างปี 2562

1. นายธัชพล

กาญจนกูล

2. นางวิไล

แวดวงธรรม

3. นายอภิชาติ

อภิชาตบุตร

4. นายสมพร

จิตเป็นธม

5. นางพัชรี

อาระยะกุล

6. พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง
ถึงวันที่ 16 เมษายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง
ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
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อ�ำนาจหน้าที่

มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ด้านการบริหารความเสี่ยง
1.1 ก�ำหนดนโยบายเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งโดยรวม ซึง่ ต้องครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร เป็นต้น
1.2 ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
1.3 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ รวมถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
1.4 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอในสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
1.5 มีอ�ำนาจตัดสินใจในการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอ�ำนาจในการเข้าถึง
ข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามค�ำสั่งนี้
2. ด้านการควบคุมภายใน
2.1 พิจารณากลัน่ กรองนโยบายการควบคุมภายใน และแผนงานด้านการควบคุมภายในประจ�ำปี เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.2 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้การควบคุมภายในของธนาคารมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงพอ เป็นประจ�ำทุกปี กรณีพจิ ารณากลัน่ กรองแล้วไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ให้นำ� เสนอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.3 ก�ำกับดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน แผนงานด้านการควบคุมภายใน แผนปรับปรุง
การควบคุมภายในของธนาคาร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
2.4 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างสม�่ำเสมอ
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
(1) กรรมการธนาคาร จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร*
และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร

หมายถึง * กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1. กรรมการที่ท�ำหน้าที่บริหารงานในต�ำแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้ซึ่งมีต�ำแหน่งเทียบเท่าที่
เรียกชื่ออย่างอื่น
2. กรรมการทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการหรือมีสว่ นร่วมในการบริหารงานใด ๆ เยีย่ งผูบ้ ริหารและให้หมายความ
รวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
3. กรรมการทีม่ อี ำ� นาจลงนามผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการทีค่ ณะกรรมการมีมติไว้แล้วเป็นรายกรณี
และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

(2) กรรมการผู้จัดการเป็นที่ปรึกษาโดยต�ำแหน่ง และอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาได้
ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้เป็นไปตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน โดยประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการธนาคารและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึง
บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน และให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ส�ำหรับประธานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
เพื่อช่วยผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1.
2.
3.
4.
5.

ดร.กิริฎา
เภาพิจิตร
นางพัชรี
อาระยะกุล
นายธานินทร์
ผะเอม
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามความจ�ำเป็นและ
เหมาะสม ส�ำหรับปีบัญชี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 7 ครั้ง
และการประชุมกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 1 ครัง้ โดยมีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนคณะกรรมการทัง้ หมด
เท่าที่มีอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน และได้รายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส

รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 115

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ระหว่างปี 2562

1. นายธัชพล

กาญจนกูล

2. นางวิไล

แวดวงธรรม

3. ดร.กิริฎา

เภาพิจิตร

4. นางพัชรี

อาระยะกุล

5. นายอภิชาติ

อภิชาตบุตร

6. นายธานินทร์

ผะเอม

อ�ำนาจหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ถึงวันที่ 16 เมษายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา เพื่อประกอบการบรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนต�ำแหน่ง การจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า
รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
(2) ผู้บริหารตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า
3. ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริหาร ตัง้ แต่ตำ� แหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย/ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึน้ ไป
ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา และการก�ำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
รวมทัง้ จัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับเป้าหมาย การด�ำเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
5. ก�ำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารตั้งแต่
ต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้อง
ค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้จัดการ
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบ
6. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
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ส�ำหรับคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการก�ำกับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CG&CSR) ตามกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย
3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยแต่งตั้งกรรมการธนาคาร เป็นประธานกรรมการและมีกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยมีรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานปฏิบัติการ เป็นเลขานุการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายธานินทร์
ผะเอม
นางพัชรี
อาระยะกุล
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ก�ำหนดให้มีการประชุม
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ส�ำหรับปีบัญชี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ และได้รายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ระหว่างปี 2562

1. นายธานินทร์

ผะเอม

2. นายอนุสรณ์

ทองส�ำราญ

3. นางพัชรี

อาระยะกุล

ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่
13 กันยายน 2562
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
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อ�ำนาจหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ดังนี้
1. เสนอแนวนโยบายต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
2. พิจารณาทบทวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดท�ำข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการธนาคาร
3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้
คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทัว่ ไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมของธนาคาร
4. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ที่มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมอย่างเป็นทางการอย่างสม�่ำเสมอ
ทุกไตรมาส
5. ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CG&CSR) เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
6. ให้ข้อเสนอแนะในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติและการด�ำเนินการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และ
กระบวนการปฏิบัติที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายตามแผนการด�ำเนินงาน ด้าน CG&CSR ประจ�ำปี
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และ
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ประจ�ำปี ให้สอดคล้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
8. ปฏิบัติงานด้าน CG&CSR อื่นใด ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
9. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ได้ตามความเหมาะสม
10. รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอและให้ข้อเสนอตามความเหมาะสม
คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ
ซึง่ แต่งตัง้ จากกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก โดยมีรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบางทางด้าน IT (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1.
2.
3.
4.

พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
ดร.กิริฎา
เภาพิจิตร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

118 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ หรือตามความเหมาะสม
ส�ำหรับปีบัญชี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT 5 ครั้ง และ
การประชุมกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT 5 ครัง้ และได้รายงานผลการประชุมในแต่ละครัง้ ต่อคณะกรรมการธนาคาร
เป็นรายไตรมาส
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ระหว่างปี 2562

1. นายนรินทร์

กัลยาณมิตร

2. นางวิไล

แวดวงธรรม

3. พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด

4. ดร.กิริฎา

เภาพิจิตร

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร
2. ก�ำหนดแผนกลยุทธ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
3. ก�ำหนดแนวทางและขอบเขตในการพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลส�ำเร็จ
4. ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ทบทวน และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
6. งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 19 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้น
ในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ประกอบด้วย กรรมการรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งแต่งตั้งจาก
ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน
ของรัฐวิสาหกิจมีจ�ำนวนเท่ากับผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นกรรมการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี ชุดปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1 คน แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จ�ำนวน 9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จ�ำนวน 9 คน
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รายชื่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1. นายธานินทร์
		
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
1. นางฉัตร์รวี
2. นางศรินทิพย์
3. นางกรุณา
4. นางพอตา
5. นางภานิณี
6. นางสาวธิดาพร
7. นางสุดจิตตรา
8. นางขวัญใจ
9. นายสมบัติ
		
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
1. นายธวัช
2. นายพชร
3. นายพลากร
4. นายธนกร
5. นายวิรัฐ
6. นายพงษ์เทพ
7. ว่าที่ รต. ปกรพัฒน์
8. นายเศกสิทธิ์
9. นายเต็มดวง

ผะเอม

กรรมการธนาคาร

ประธานกรรมการ

จิรกุลเมธาพัฒน์
ชนะภัย
เหมือนเตย
ยิ้มไตรพร
มโนสันติ์
มีกิ่งทอง
ค�ำดี
ศักดามินทร์
ทวีผลจรูญ

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บุณยะผลึก  
สมบูรณ์ดี
วิริยะศาสตร์
ศุขประสิทธิ์
สินธิ
สันติพันธุ์
ศุภมีวงศ์
แก้วจ�ำบัง
ดิษยบุตร

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์กำ� หนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยมีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน ส�ำหรับปีบัญชี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น
11 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส
รายละเอียดการเปลี่ยนประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ระหว่างปี 2562

1. นายอนุสรณ์

ทองส�ำราญ

2. นายธานินทร์

ผะเอม

อ�ำนาจหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 27 มีนาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562

1. พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึกษาหารือเพือ่ แก้ปญั หาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ทเี่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1. นายยุทธนา
หยิมการุณ
2. ดร.กิรฎิ า
เภาพิจิตร
3. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านกรรมการผูจ้ ดั การ ก�ำหนดให้มกี ารประชุมตามความเหมาะสม ส�ำหรับปีบญั ชี 2562
มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการธนาคาร
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ระหว่างปี 2562

1. นายนรินทร์

กัลยาณมิตร

2. นายธัชพล

กาญจนกูล

3. นายอนุสรณ์

ทองส�ำราญ

4. นางวิไล

แวดวงธรรม

5. นายสมพร

จิตเป็นธม

6. นายอภิชาติ

อภิชาตบุตร

7. นายยุทธนา

หยิมการุณ

8. ดร.กิริฎา

เภาพิจิตร

ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่
13 กันยายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่
30 กันยายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่
27 พฤศจิกายน 2562
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
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อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
2. พิจารณากลั่นกรองแผนงานบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ของกรรมการผู้จัดการ โดยเริ่มตั้งแต่แผนงานบริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2562
3. พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ตามรอบที่ระบุในสัญญาจ้าง โดยเริ่มตั้งแต่แผนงานบริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6 เดือนแรกของปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561)
4. เรียกบุคคลหรือเอกสาร เพื่อให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
5. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการธนาคาร
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารได้จัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับทราบข้อมูลส�ำคัญของธนาคาร
อย่างเพียงพอส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2562 ธนาคารได้จัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ จ�ำนวน
5 ท่าน ได้แก่ นายปริญญา พัฒนภักดี นายยุทธนา หยิมการุณ นางพัชรี อาระยะกุล พันเอก (พิเศษ) เจียรนัย วงศ์สอาด และ
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร โดยมีหัวข้อที่น�ำเสนอ ดังนี้
1. การจัดตั้งธนาคาร ธุรกิจของธนาคาร
2. โครงสร้างธนาคาร คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงอ�ำนาจหน้าที่
3. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ
4. การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร (Directors & Officers Liability
Insurance : D&O)
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
7. คณะผู้บริหารธนาคาร
8. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ธนาคาร
9. ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของธนาคาร
10. กระบวนงานภายในของธนาคาร
พร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมส�ำหรับกรรมการใหม่ตาม Best Practice โดยมีการน�ำกรรมการใหม่เยี่ยมชม/ดูงาน
การปฏิบัติงานของฝ่าย/ส�ำนักต่าง ๆ ในส�ำนักงานใหญ่ ทั้งหน่วยงานที่เป็น Front Office และ Back Office นอกจากนี้ ยังได้มอบ
“คู่มือกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์” ให้กรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาตามหัวข้อที่น�ำเสนอข้างต้น และข้อมูลที่ส�ำคัญ
เพิ่มเติม อาทิ หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 และแนวทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล (Guidelines on Effective Function of The Board of Directors of State - Owned Enterprise)
ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการธนาคาร ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการธนาคารประจ�ำปีรวมทั้งข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการก�ำกับ ควบคุม
และอ�ำนวยกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์
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การส่งเสริมความรู้คณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกรรมการธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยได้จดั ส่งข้อมูลการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ที่มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้แก่คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา
จัดสรรเวลาล่วงหน้าในการเข้าอบรม รวมทัง้ หลักสูตรของสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียง อาทิ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการ
ส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านหลักการก�ำกับดูแลที่ดี และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) หลักสูตร “Digital Economy for
Management (DE4M)” เพื่อให้ทราบข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กร
ให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซึ่งเป็นนโยบายส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงานภายในธนาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารงานธนาคาร พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ และสามารถน�ำองค์กรไปสู่ผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ โดยในปี 2562 กรรมการธนาคารเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

หลักสูตร

Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Advanced Audit Committee Program (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Driving Company Success with IT Governance (ITG)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Boards Matters and Trends (BMT)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
1. นายสมพร จิตเป็นธม
1. นายสมพร จิตเป็นธม
1. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
2. นายสมพร จิตเป็นธม
1. นางวิไล แวดวงธรรม
2. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
1. นางรัตนา อนุภาสนันท์
1. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
2. นายสมพร จิตเป็นธม
1. นางวิไล แวดวงธรรม
2. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
1. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
2. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
3. นางรัตนา อนุภาสนันท์
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ล�ำดับ

หลักสูตร

10

หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

11

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตร Site Visit : Making Innovation Happen :
เจาะกระบวนการสร้างไอเดียนวัตกรรม ประจ�ำปี 2562
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

12

13

หลักสูตร Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors
(ACIIA) Conference 2019 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภูมิภาคพื้น
เอเชีย (ACIIA)

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
2. นายยุทธนา หยิมการุณ
3. นายธานินทร์ ผะเอม
4. นางรัตนา อนุภาสนันท์
5. นายสมพร จิตเป็นธม
6. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
1. นายฉัตรชัย ศิริไล
1. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร
2. นายธานินทร์ ผะเอม
3. นางรัตนา อนุภาสนันท์
4. นายสมพร จิตเป็นธม
5. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
1. นายธานินทร์ ผะเอม
2. นางรัตนา อนุภาสนันท์

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน “หลักสูตร Site Visit : Making Innovation Happen : เจาะกระบวนการ
สร้างไอเดียนวัตกรรม ประจ�ำปี 2562” ที่จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อให้ทราบกลยุทธ์ รวมทั้งได้รับแนวทางที่ดี
จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์ รวมถึงแนวทางแก้ไข
จากองค์กรที่มีการปฏิบัติจริง เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานของธนาคาร และการสัมมนาของสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในภูมภิ าคพืน้ เอเชีย (ACIIA) “หลักสูตร Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2019”
เพื่อให้ทราบถึงมุมมองในการพัฒนากระบวนงานตรวจสอบที่ทันสมัยในแนวทางสากล รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ
งานตรวจสอบที่มีความซับซ้อน ซึ่งสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดนโยบายการพัฒนากระบวนการตรวจสอบของธนาคาร
อย่างยั่งยืนและแนวทางการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในอย่างสร้างสรรค์ของธนาคารในยุค Digital
การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งออก
เป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) และการประเมินผลตนเองของกรรมการ (Self Assessment)
โดยในปี 2562 มีผลการประเมินเป็นดังนี้
1. การประเมินผลคณะกรรมการ : มีหัวข้อในการประเมิน 5 หัวข้อ ได้แก่ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การจัดเตรียมและด�ำเนินการประชุม การได้รบั ข้อมูลทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการ และความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 98.11
2. การประเมินผลตนเองของกรรมการ : มีหัวข้อในการประเมินจ�ำนวน 6 หัวข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุม
ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
และการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 97.27
ธนาคารได้สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกรรมการธนาคาร เพือ่ นไปสูก่ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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สรุปการประชุมของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562
การประชุม
คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�ำหนด
ค่าตอบแทน

รวม 17 ครั้ง รวม 15 ครั้ง รวม 11 ครั้ง รวม 10 ครั้ง รวม 8 ครั้ง

พัฒนภักดี(1)

1. นายปริญญา
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายยุทธนา หยิมการุณ(2)
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นางพัชรี อาระยะกุล(3)
(ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์)
4. นายธานินทร์ ผะเอม(4)
5. นางรัตนา อนุภาสนันท์
6. พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด(5)
7. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร(6)
8. นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)

คณะ
กรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
และความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม
และ
สิ่งแวดล้อม

คณะ
กรรมการ
ก�ำหนด
กลยุทธ์
และนโยบาย
ทางด้าน IT

คณะ
กรรมการ
กิจการ
สัมพันธ์

รวม 4 ครั้ง รวม 10 ครั้ง รวม 11 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
ธนาคาร
อาคาร
สงเคราะห์
รวม 4 ครั้ง

3/17
14/17

12/15

4/4

3/17
17/17
17/17
16/17
10/17
16/17

1/10
11/11
11/11
1/15

1/4

6/8

4/4

1/10
6/11

15/15

2/8

8/8
10/10

4/4

9/11
10/10
1/10
10/10

1/4

กรรมการที่ออกระหว่างปี

9. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล(7)
10. นายธัชพล กาญจนกูล(8)
11. นางวิไล แวดวงธรรม(9)
12. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ(10)
13. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร(11)
14. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร(12)
15. นายสมพร จิตเป็นธม(13)

3/17
4/17
7/17
12/17
13/17
7/17
15/17

1/10
5/10

1/8
2/8

11/15
3/15
14/15

4/10
2/4

2/11

1/4
3/4

1/10
4/10
9/10

4/8

2/4
3/4

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
(1) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
(3) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
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(4) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่
27 พฤศจิกายน 2562 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ตั้งแต่วันที่
28 พฤศจิกายน 2562
(5) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และ
นโยบายทางด้าน IT ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
(6) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
(7) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562
(8) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 16 เมษายน 2562
(9) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
(10) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562
(11) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562
(12) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่
30 กันยายน 2562
(13) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
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ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร
ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และ
โบนัสกรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
		
การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีอัตราการจ่ายดังนี้
		
• ประธานกรรมการธนาคาร
เดือนละ
20,000 บาท
		
• กรรมการธนาคาร
เดือนละ
10,000 บาท
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการธนาคารด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการธนาคารได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนตัง้ แต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,283,562.22 บาท
2. เบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการธนาคารเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีอัตราการจ่ายดังนี้
		
• ประธานกรรมการธนาคาร
เดือนละ
25,000 บาท
		
• กรรมการธนาคาร
เดือนละ
20,000 บาท
ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี โดยกรณี
คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานอื่น ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
		
• กรณีเป็นกรรมการธนาคารและกรรมการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บคุ ลากรของธนาคาร : ให้ได้รบั เบีย้ ประชุมเป็นรายครัง้ เป็นจ�ำนวน
เท่ากันในอัตรา 0.5 เท่าของเบีย้ ประชุมกรรมการธนาคารตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด เฉพาะกรรมการทีม่ าประชุม ทัง้ นี้ ให้กรรมการธนาคาร
ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
		
• กรณีเป็นบุคคลภายในของธนาคาร : หากการประชุมนั้นในทางปฏิบตั ถิ ือได้วา่ เป็นการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ บุคคลนัน้
ไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากถือเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่
ทั้งนี้ กรรมการธนาคารเป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ได้รบั เบีย้ ประชุมระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,374,790.32 บาท
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ภาพรวมเบี้ยประชุมที่คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับในปี 2562
หน่วย : บาท
คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อ

นายปริญญา พัฒนภักดี(1)
(ประธานกรรมการธนาคาร)
นายยุทธนา หยิมการุณ(2)
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
นางพัชรี อาระยะกุล(3)
(ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์)
นายธานินทร์ ผะเอม(4)
นางรัตนา อนุภาสนันท์
พันเอก (พิเศษ)
ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด(5)
นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร(6)
นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)
กรรมการที่ออกระหว่างปี
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล(7)
นายธัชพล กาญจนกูล (8)
นางวิไล แวดวงธรรม(9)
นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ(10)
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร(11)
นายอภิชาติ อภิชาตบุตร(12)
นายสมพร จิตเป็นธม(13)
อดีตกรรมการ
นายอวยชัย คูหากาญจน์(14)
รวม

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�ำหนด
ค่าตอบแทน

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
ก�ำกับดูแล
ก�ำหนด
กิจการที่ดี
กลยุทธ์
และความ และนโยบาย
รับผิดชอบ ทางด้าน IT
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

คณะ
กรรมการ
กิจการ
สัมพันธ์

คณะ
กรรมการ
ประเมินผล
กรรมการ
ผู้จัดการ
ธอส.

75,000.00
42,500.00

60,000.00

12,500.00

260,000.00
260,000.00
230,000.00

170,000.00
237,500.00

170,000.00
250,000.00

151,290.32

10,000.00

10,000.00

30,000.00

60,000.00

10,000.00

80,000.00

75,000.00
80,000.00

10,000.00
40,000.00

10,000.00
10,000.00

70,000.00
25,000.00
90,000.00

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

400,000.00
92,500.00

50,000.00
98,500.00

25,000.00 595,000.00
497,500.00
338,500.00

10,000.00
60,000.00

406,290.32
470,000.00

20,000.00
   20,000.00

25,000.00
50,000.00
170,000.00
317,500.00
255,000.00
220,000.00
452,500.00

75,000.00 130,000.00

10,000.00
25,000.00 4,374,790.32

50,000.00
25,000.00

25,000.00

10,000.00
37,500.00

10,000.00
    40,000.00   20,000.00
112,500.00

10,000.00
2,415,000.00 377,500.00 558,790.32 305,000.00 155,000.00 105,000.00 228,500.00
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ยอดรวม
ต่อคน

75,000.00

245,000.00 112,500.00

25,000.00
30,000.00
60,000.00
160,000.00
220,000.00
140,000.00
230,000.00

คณะ
กรรมการ
อุทธรณ์

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
(1) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
(3) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
(4) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่
27 พฤษภาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ตั้งแต่
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
(5) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และ
นโยบายทางด้าน IT ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
(6) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
(7) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562
(8) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 16 เมษายน 2562
(9) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
(10) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562
(11) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562
(12) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่
30 กันยายน 2562
(13) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
(14) เบี้ยประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเดือนตุลาคม 2561 จ่ายเข้าบัญชีเดือนมกราคม 2562
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3. โบนัสกรรมการ จากผลการด�ำเนินงานปี 2561 (รับปี 2562)
		 ฐานการค�ำนวณโบนัส

เนื่องจากรัฐวิสาหกิจที่ดี ถ้าผลการด�ำเนินงานดี กรรมการก็จะได้รับโบนัสตามเกณฑ์ปกติทั่วไป แต่ถ้าผลการด�ำเนินงาน
ตกตัวแปร กรรมการก็จะถูกปรับลดโบนัส แต่ในระบบประเมินผลการด�ำเนินงาน ถ้าผลงานดีกว่าปกติก็จะได้รับโบนัสเพิ่ม
ถ้าผลงานต�่ำกว่าปกติก็จะถูกปรับลดโบนัสลง ดังนั้น จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการให้เป็นไปตามระบบประเมิน
ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ระดับผลงาน (คะแนน)

5.0 (ดีขึ้นมาก)
4.5  
4.0 (ดีขึ้น)
3.5
3.0 (ปกติ)
2.5
2.0 (ต�่ำ)
1.5
1.0 (ต�ำ่ มาก)

จ�ำนวนโบนัสที่กรรมการได้รับ (บาท/คน/ปี)

ฐาน + 100% ของฐาน
ฐาน + 75% ของฐาน
ฐาน + 50% ของฐาน
ฐาน + 25% ของฐาน
ฐานเท่ากับจ�ำนวนโบนัสกรรมการต่อคนที่ค�ำนวณได้จากก�ำไรสุทธิ
เพื่อจัดสรรโบนัสประจ�ำปีบัญชีที่มีการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม
ฐาน - 25% ของฐาน
ฐาน - 50% ของฐาน
ไม่มีโบนัส
ไม่มีโบนัส

หมายเหตุ 1. ฐาน หมายถึง วงเงินร้อยละ 3 ของก�ำไรสุทธิเพือ่ จัดสรรโบนัส  แต่ไม่เกินคนละ 60,000 บาทต่อปี ถ้ามีกำ� ไรสุทธิสงู กว่า 100 ล้านบาท 13,000 ล้านบาท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 65,000 - 130,000 บาทต่อปี ตามระดับของผลก�ำไร และถ้าก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีกทุก ๆ
2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 10,000 บาท
2. ประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25
3. โบนัสกรรมการธนาคารค�ำนวณตามระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุม
		
• ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 25%
		
• ขาดการประชุมเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 50%
		
• ขาดการประชุมเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายโบนัสลดลง 75%

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์และอดีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับเงินโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,341,659.95 บาท
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคลในปี 2562
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายปริญญา พัฒนภักดี
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายยุทธนา หยิมการุณ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นางพัชรี อาระยะกุล
(ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์)
4. นายธานินทร์ ผะเอม
5. นางรัตนา อนุภาสนันท์
6. พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
7. นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร
8. นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)

หน่วย  :  บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม

รวมค่าตอบแทน

โบนัส **

26,451.61

75,000.00

-

101,451.61

86,451.61

400,000.00

-

486,451.61

13,225.81

92,500.00

-

105,725.81

120,000.00
120,000.00
96,071.43
96,071.43
120,000.00

595,000.00
497,500.00
338,500.00
406,290.32
470,000.00

227,500.00
227,500.00
227,500.00

942,500.00
845,000.00
434,571.43
502,361.75
817,500.00

119,666.67
166,451.62
54,666.67
94,333.33
58,387.10
45,333.33
66,451.61

452,500.00
255,000.00
220,000.00
317,500.00
170,000.00
50,000.00
25,000.00

214,045.70
227,500.00
227,500.00
227,500.00
227,500.00
284,375.00

786,212.37
648,951.62
274,666.67
639,333.33
455,887.10
322,833.33
375,826.61

1,283,562.22

10,000.00*
4,374,790.32

195,087.36
55,651.89
2,341,659.95

205,087.36
55,651.89
8,000,012.49

กรรมการที่ออกระหว่างปี

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายสมพร จิตเป็นธม
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
นายอภิชาติ อภิชาตบุตร
นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
นางวิไล แวดวงธรรม
นายธัชพล กาญจนกูล
นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล

อดีตกรรมการ

16. นายอวยชัย คูหากาญจน์
17. ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
รวม

หมายเหตุ : * เบี้ยประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเดือนตุลาคม 2561 จ่ายเข้าบัญชี
เดือนมกราคม 2562
** โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2561 (รับปี 2562)
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การสรรหา แต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาผู้บริหารของธนาคารในต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
และ พ.ร.บ. ธอส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 รวมถึงบันทึกข้อความของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการผู้จัดการ ธอส และมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยจะ
ประกาศรับสมัครจากผู้บริหารภายใน และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในการบริหาร
องค์กรขนาดใหญ่ และมีวสิ ยั ทัศน์ สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผูจ้ ดั การ และมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสม
โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการธอส. เพื่อเสนอชื่อ
และค่าตอบแทนที่ได้รับต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้ความเห็นชอบ
การสรรหาผูบ้ ริหารของธนาคารในต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
มีการก�ำหนดช่องทางการสรรหาผูน้ ำ� ระดับสูงในต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ 2 ช่องทาง ได้แก่
การสรรหาจากภายใน และการสรรหาจากภายนอก โดยการพิจารณาจากกลุ่มผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Successor) ที่ผ่านการพัฒนา
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)/ Leadership Development Program (LDP) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก/ภาค ให้มีความพร้อมทดแทนในต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และระดับต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการให้มีความพร้อมทดแทนต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะมีการประเมินผลการพัฒนารายบุคคล ร่วมกับ
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ซึ่งผลจากการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงท�ำให้ธนาคารสามารถเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูง
ได้อย่างทันท่วงที กรณีที่ไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในได้ จะด�ำเนินการสรรหาภายนอก โดยประกาศรับสมัคร
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ต่างๆ และเว็บไซต์ของธนาคาร หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็น|
ผูค้ ดั เลือกผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมกับต�ำแหน่งโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ทำ� งาน การบริหารจัดการ
ความเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร วิสัยทัศน์แผนการบริหารงาน ความเป็นผู้น�ำและบุคลิกภาพตามหลักเกณฑ์ และน�ำเสนอ
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต่อ คณะกรรมการธนาคาร พิจารณาและเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก และด�ำเนินการออกค�ำสั่ง
เลื่อนต�ำแหน่ง/บรรจุ/ว่าจ้าง โดยจะมีการประเมินผลทดลองงานไม่เกิน 120 วัน (หลังวันบรรจุ) และประเมินผลงานโดยกรรมการ
ผู้จัดการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารมีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ
2 ครั้งคือ ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ แบ่งออกเป็น
3 ปัจจัยคือ 1) ผลการด�ำเนินงาน (Performance) ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 2) แผนงานบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นแผนงานที่ส�ำคัญของธนาคารที่กรรมการผู้จัดการน�ำเสนอ
และ 3) ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและการท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการธนาคาร ทัง้ นี้ ธนาคารมีกระบวนการพิจารณา
แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทบทวนและก�ำหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ฝ่ายประเมินผลองค์กร สายงานกลยุทธ์ น�ำเสนอผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์และคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบ
3. คณะกรรมการธนาคารแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้จัดการ
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การประเมินผลการปฏิบัติของผู้บริหารระดับสูง
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูง ต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ โดยธนาคารก�ำหนดให้จดั ท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงรายบุคคลเป็นรายปี โดยผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ตามล�ำดับ
มีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานปีละ 2 ครั้ง โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลแบ่งออกได้ดังนี้
1. ผลการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน (IPA) โดยผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ จะลงนามในค�ำรับรองการปฏิบัติงาน กับกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วยตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ตามขอบเขต
การรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล และงานที่ได้รับมอบหมาย
2.  ผลประเมินพฤติกรรมรายบุคคล ประกอบด้วยการประเมินผล 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการวางแผน
และการจัดการ ความรอบรูใ้ นด้านธุรกิจ ภาวะผูน้ ำ 
� (Leadership) และจริยธรรมของผูบ้ ริหารระดับสูงในทุกสิน้ ปี ธนาคารจะประเมิน
ผลคะแนนการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน (IPA) และกรรมการผู้จัดการจะประเมินพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูง
ในระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน และการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารตามล�ำดับ เพื่อน�ำผลการประเมินไปใช้ดังนี้
1) ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ�ำปี โดยธนาคารจะน�ำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ค�ำรับรองการปฏิบัติงาน และผลประเมินพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูง มาจัดล�ำดับ และปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
2) ประกอบการพิจารณาเลือ่ นต�ำแหน่งโดยใช้ผลการปฏิบตั งิ าน มาเป็นส่วนหนึง่ ของปัจจัยการประเมินการเลือ่ นต�ำแหน่ง
3) ประกอบการพิจารณาการก�ำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถรายบุคคล ส�ำหรับการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร
ระดับสูง
4) ประกอบการพิจารณาการน�ำผลการปฏิบตั งิ านมาเชือ่ มโยงผลตอบแทน เป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและก�ำลังใจ
ในการท�ำงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2562 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ซึ่งได้แก่ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการและ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวม 29 คน (ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุในปี 2561 มีจ�ำนวน 1 คน และปี 2562 มีจ�ำนวน 2 คน)
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 79.07 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงค่าตอบแทนพิเศษประจ�ำปี 2561 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ที่เกษียณในปี 2561 จ�ำนวน 1 คน ด้วยเช่นกัน
ทัง้ นีก้ ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร เพือ่ การขึน้ เงินเดือนประจ�ำปี จะต้องผ่านการกลัน่ กรอง
และอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบก่อน
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ธอส. ประจ�ำปี 2562
รายการ

เงินเดือน
โบนัส
รวม

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

54.16
24.91
79.07

รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
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การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารพัฒนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะผู้น�ำอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เพือ่ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงสามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความพร้อมส�ำหรับ
การเป็นผู้น�ำที่สามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยการพัฒนาผู้น�ำระดับสูงด้วยการเข้าร่วมอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน
กับสถาบันภายนอกทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลในการบริหารองค์กรอันจะน�ำไปสูก่ ารสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้น�ำที่สามารถเอื้อให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรไปสู่เป้าหมาย (Leadership Network) โดยในปี 2562
มีการพัฒนาผู้น�ำ ดังนี้
ล�ำดับที่

รายชื่อ

1

นายฉัตรชัย  ศิริไล

2

นายกมลภพ  วีระพละ

3

นายวิทยา  แสนภักดี

4

นางศรินทิพย์  ชนะภัย
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หลักสูตรอบรม/สัมมนา

• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบประเมินผลการด�ำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจใหม่ TRIS Corporation
• การจัดการความรู้องค์กร
• Huawei Connect 2019 Huawei Global
• ศึกษาดูงาน Bank of Bhutan ณ ประเทศภูฏาน Bank of Bhutan
• Executive Architecture Council Training Architecture Council
• Leader Profile Workshop DeOne International
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• ภาพรวมของระบบบริหารงานประเมินราคา (CAM&GIS) ส�ำหรับผู้บริหาร
• Leader Profile Workshop DeOne International
• Stakeholder Management ตามแนวทาง AA1000 FTPI
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• ภาพรวมของระบบบริหารงานประเมินราคา (CAM&GIS) ส�ำหรับผู้บริหาร

ล�ำดับที่

รายชื่อ

5

นายพิษณุพร  ขาวประเสริฐ

6

นายคนึง  ครุธาโรจน์

7

นางฉัตร์รวี  จิรกุลเมธาพัฒน์

8

นางสมจิตต์  รถทอง

9

นายสมบัติ  ทวีผลจรูญ

10

นายณรงค์พล  ประภานิรินธน์

หลักสูตรอบรม/สัมมนา

• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• การจัดการความรู้องค์กร
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์
• ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน AML/CFT
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology     
• ภูมิพลังแผ่นดิน KPI
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• ภาพรวมของระบบบริหารงานประเมินราคา (CAM&GIS) ส�ำหรับผู้บริหาร
• Huawei Connect 2019 Huawei Global
• Huawei Global FSI Summit Huawei Global
• ศึกษาดูงาน Bank of Bhutan ณ ประเทศภูฏาน Bank of Bhutan
• Leader Profile Workshop DeOne International
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• ภาพรวมของระบบบริหารงานประเมินราคา (CAM&GIS) ส�ำหรับผู้บริหาร
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรชั้นน�ำ
• ศึกษาดูงาน Bank of Bhutan ณ ประเทศภูฏาน Bank of Bhutan
• Big data
• Executive Coaching DeOne International
• Stakeholder Management ตามแนวทาง AA1000) TFPI
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การยกระดับจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม(KM-Inno)
• การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology
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ล�ำดับที่

รายชื่อ

11

นางสุดจิตตรา  ค�ำดี

12

นายวรณัฐ  สุโฆษสมิต

13

นางพอตา  ยิ้มไตรพร

14

นายดนัย  แสงศรีจันทร์

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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หลักสูตรอบรม/สัมมนา

• International Housing Finance Program Wharton,
University of Pennsylvania
• Awareness for ISO 14001:2015
• Executive Coaching DeOne International
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• การใช้งานระบบ CSA ภายในธนาคาร
• การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology    
• การพัฒนาระดับการรับรู้และเข้าใจของพนักงานตามแนวทางยั่งยืน     
• แนวทางการจัดท�ำ GRI Report TRIS Corporation
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACllA)
Conference ACllA
• Digital Leadership for Executives มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรอบการประเมินผลภาพรัฐวิสาหกิจใหม่ (Enablers) TRIS Corporation
• การตรวจสอบภายในองค์กรชั้นน�ำ สภาวิชาชีพการบัญชี
• สรุปแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ส�ำหรับรัฐวิสาหกิจ ปี 2563
TRIS Corporation
• Executive Coaching DeOne International
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• Digital Leadership for Executives มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Global Banker Program Foster School of Business
• Executive Coaching DeOne International
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การยกระดับแผนจัดการความรู้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

องค์กรและนวัตกรรม(Knowledge Management & Innovation
Management : KM-IM)
ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต 3
ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 3
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ภาพรวมของระบบบริหารงานประเมินราคา (CAM&GIS) ส�ำหรับผู้บริหาร
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่
(Executive Strategic Management Program) FTPI
Leader Profile Workshop DeOne International
Stakeholder Management ตามแนวทาง AA1000 TFPI
การจัดการความรู้องค์กร
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology
แนวทางการจัดท�ำ GRI Report TRIS Corporation

ล�ำดับที่

15

16

รายชื่อ

นายอภิรัตน์  อรุณวิไลรัตน์

นายทวนทอง  ตรีนุภาพ

17

นายภพกร  เจริญลาภ

18

นายพงษ์ศักดิ์  ค�ำนวนศิริ

หลักสูตรอบรม/สัมมนา

• Huawei Global FSI Summit Huawei Global
• Leadership Succession Program IRDP
• การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผล
การด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ TRIS Corporation
• การพัฒนาเทคโนโลยี (Digital Technology : DT) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ศึกษาดูงาน Bank of Bhutan ณ ประเทศภูฏาน Bank of Bhutan
• Leader Profile Workshop DeOne International
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology     
ภาพรวมของระบบบริหารงานประเมินราคา (CAM&GIS) ส�ำหรับผู้บริหาร
Thailand Quality Award 2018 Winner Conference     
ส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
Big data
Leader Profile Workshop DeOne International
Stakeholder Management ตามแนวทาง AA1000 TFPI
การจัดการความรู้องค์กร
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology     
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การยกระดับแผนจัดการ
ความรู้องค์กรและนวัตกรรม (Knowledge Management &
Innovation Management : KM-IM)
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562     
Leader Profile Workshop DeOne International
การจัดการความรู้องค์กร
การจัดท�ำ TOR และราคากลางส�ำหรับผู้บริหาร
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology    
Leadership Succession Program IRDP
Leader Profile Workshop DeOne International
การจัดการความรู้องค์กร
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology     
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การยกระดับแผนจัดการ
ความรู้องค์กรและนวัตกรรม (Knowledge Management &
Innovation Management : KM-IM)
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562    
ภาพรวมของระบบบริหารงานประเมินราคา (CAM&GIS) ส�ำหรับผู้บริหาร
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ล�ำดับที่

รายชื่อ

19

นางภานิณี  มโนสันติ์

20

นายศักดิ์สิทธิ์  จิตตนูนท์

21

นายชัยพร  จุฬามณี

22

นางกรุณา  เหมือนเตย

หลักสูตรอบรม/สัมมนา

• Big data
• Executive Coaching DeOne International
• Mid-Project Training IFRS9 On the job training และการอบรมผูด้ แู ลระบบ YIT
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• เตรียมความพร้อมในการท�ำ Business Foresight
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• ภาพรวมของระบบบริหารงานประเมินราคา (CAM&GIS) ส�ำหรับผู้บริหาร
• Executive Coaching DeOne International
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology     
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การยกระดับแผนจัดการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ความรู้องค์กรและนวัตกรรม (Knowledge Management &
Innovation Management : KM-IM)
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   
Leader Profile Workshop DeOne International
การจัดการความรู้องค์กร
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ภาพรวมของระบบบริหารงานประเมินราคา (CAM&GIS) ส�ำหรับผู้บริหาร
Data Privacy Protection: Laws & Regulation     
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
Digital Leadership for Executives มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผล
การด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ TRIS Corporation
การประสานความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สินตามมาตรการริบทรัพย์
ส�ำนักงาน ป.ป.ส
การสร้างความยั่งยืนขององค์กร
ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน AML/CFT
เทคโนโลยีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล E-KYC for
Digital Financial
Executive Coaching DeOne International
การจัดการความรู้องค์กร
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology    

ล�ำดับที่

รายชื่อ

23

นางสาวธิดาพร  มีกิ่งทอง

24

นายทรงเดช  ดารามาศ

25

นางสาวอรนุช  พงษ์ประยูร

26

นางสาวอรฑา  เจริญศิลป์

27

นายวิชัย  วิรัตกพันธ์

28

นายลือชัย  จิรวินิจนันท์

หลักสูตรอบรม/สัมมนา

• นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง
• Leader Profile Workshop DeOne International
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• Stakeholder Management ตามแนวทาง AA1000 TFPI
• การจัดการความรู้องค์กร
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• การใช้งานระบบแบบจ�ำลองเพื่อการประเมินราคาหลักประกัน
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การยกระดับแผนจัดการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความรู้องค์กรและนวัตกรรม (Knowledge Management &
Innovation Management : KM-IM)
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562     
ภาพรวมของระบบบริหารงานประเมินราคา (CAM&GIS) ส�ำหรับผู้บริหาร
Awareness for ISO 14001:2015
Executive Coaching DeOne International
การจัดการความรู้องค์กร
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology     
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การยกระดับแผนจัดการ
ความรู้องค์กรและนวัตกรรม(Knowledge Management &
Innovation Management : KM-IM)
เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
Leader Profile Workshop DeOne International
การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การยกระดับแผนจัดการ
ความรู้องค์กรและนวัตกรรม (Knowledge Management &
Innovation Management : KM-IM)
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การปรับตัวให้รอดและรุ่งในยุค Disruptive Technology     
การจัดการความรู้องค์กร
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์

ในปี 2562 ธนาคารได้ด�ำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงผ่านหลักสูตรภายในธนาคาร (In-house Training) และหลักสูตร
ที่สถาบันภายนอกเป็นผู้ด�ำเนินการจัดอบรม (Public Training) ซึ่งเป็นการอบรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น
89 หลักสูตร มีชั่วโมงผ่านการอบรมส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งสิ้น 5,293.50 ชั่วโมง เฉลี่ย 196.05 ชั่วโมงต่อคน
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แผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการเตรียมความพร้อมผู้บริหารรองรับทดแทนต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ โดยก�ำหนดให้มีการอบรม
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการขีดความสามารถที่จ�ำเป็น ซึ่งได้อ้างอิงสมรรถนะและความรู้ที่จ�ำเป็น (Skill Matrix) ตามที่
ส�ำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนดโดยน�ำมาเป็นปัจจัยน�ำเข้า (Input) ในการพัฒนาให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านขีดความสามารถทีจ่ ำ� เป็นของธนาคารและสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริหาร
มีความสามารถทีจ่ ะผลักดันการด�ำเนินงานขององค์กรให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของธนาคาร ทัง้ นี้ ธนาคารได้กำ� หนด
แผนการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
1. ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ณุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด เพือ่ ให้ได้ผทู้ มี่ คี วามร้คู วามสามารถ และประสบการณ์ทเี่ หมาะสมทีจ่ ะเป็นกรรมการผ้จู ดั การ ธอส.
ซึ่งมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนกรรมการผ้จู ดั การ ธอส. เพือ่ เสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป
2. ต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารมีการพัฒนาเตรียมความพร้อมสร้างผู้น�ำระดับสูงผ่านการพัฒนา หลักสูตร Leadership Development
Program ด้วยหลักสูตร Executive Coaching โดยประเมิน 360 องศา และน�ำผลการประเมิน 360 องศา มาก�ำหนดประเด็นส�ำหรับ
การพัฒนาศักยภาพ ที่ส�ำคัญต่อการบริหารงาน (Leadership Skill) นอกจากนั้น ธนาคารยังมีการจัดท�ำโครงการเตรียมความพร้อม
ทดแทนต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารให้มีขีดความสามารถพร้อมทดแทนในต�ำแหน่งผู้น�ำระดับสูง
(ต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ) อย่างเป็นระบบ โดยการก�ำหนดคุณสมบัตขิ ดี ความสามารถทีส่ ำ� คัญของ
ผู้บริหารระดับสูง และมีการประเมินและจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
3. ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก/ภาค
ธนาคารมีการเตรียมความพร้อมผู้น�ำในระดับผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก/ภาค เพื่อรองรับการทดแทนผู้บริหารระดับกลาง
โดยผ่านหลักสูตร High Potential Management โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก/ภาค ให้มีความพร้อมในการทดแทนต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ฝ่าย/ส�ำนัก/ภาค และก�ำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคารในการเป็นธนาคารชั้นน�ำ  ที่ให้บริการได้ตรง
ตามความต้องการของประชาชนในยุค Thailand 4.0/Digital Economy
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ในปี 2562
1

นายเลอพงษ์ ชูประยูร

2

นายคนึง ครุธาโรจน์

3

นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ

4

นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์

5

นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

6

นางศรินทิพย์ ชนะภัย

7

นายวิชัย วิรัตกพันธ์

- พ้นจากต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ เกรด 16 กลุ่มงานสาขาภูมิภาค
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขานครหลวง และได้รับ
การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ เกรด 16 กลุ่มงานสินเชื่อ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ เกรด 16 กลุ่มงานสินเชื่อ
และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ตรวจการธนาคาร เกรด 16
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ตรวจการธนาคาร เกรด 16 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
ผู้ตรวจการธนาคาร เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ เกรด 16 กลุ่มงานบริหารหนี้
และปฏิบัติการ และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
เกรด 16 กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ เกรด 16 กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ เกรด 16
กลุ่มงานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานสาขานครหลวง
และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ เกรด 16
กลุม่ งานสาขา และรักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสาขาภูมภิ าค 3
อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 2 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ตรวจการธนาคาร
เกรด 16 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานสาขาภูมิภาค 2 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจการ
ธนาคาร เกรด 16 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ตรวจการธนาคาร เกรด 16 และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ เกรด 16 กลุ่มงานสินเชื่อ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานกลยุทธ์ 2
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจการธนาคาร เกรด16 และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
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8

นางสมจิตต์ รถทอง

9

นายลือชัย จิรวินิจนันท์

10

นายสมบัติ ทวีผลจรูญ

11

นายพนัส สุขะปิณฑะ

12

นายทรงเดช ดารามาศ

13

นางจันทิมา เบ็ญจศิริวรรณ
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- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานบริหาร
โครงการสารสนเทศและสนับสนุนระบบงานหลัก และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ เกรด 16 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล
อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ตรวจการธนาคาร เกรด 15 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานกลยุทธ์ 1
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานธรรมาภิบาล
และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานปฏิบัติการ
และกฎหมาย และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
เกรด 15 สายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานสนับสนุนส�ำนักงานและสาขา และได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานสนับสนุน เนื่องจากลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

14

นายชัยพร จุฬามณี

15

นายภพกร เจริญลาภ

16

นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์

17

นายดนัย แสงศรีจันทร์

18

นายวรณัฐ สุโฆษสมิต

19

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์

20

นางสุดจิตตรา ค�ำดี

21

นางกรุณา เหมือนเตย

- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานบริหารหนี้และบังคับคดี และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานบังคับคดี
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานสาขาภูมิภาค 1 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานสาขาภูมิภาค 2
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 1
อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่าย เกรด 14 ฝ่ายตรวจสอบสาขา
และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่าย เกรด 14 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานกลยุทธ์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่าย เกรด 14 ฝ่ายสื่อสารองค์กร
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่าย เกรด 14 ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
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22

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์

23

นางภานิณี มโนสันติ์

24

นางพอตา ยิ้มไตรพร

25

นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร

- พ้นจากต�ำแหน่ง  ผู้อ�ำนวยการฝ่าย เกรด 14 ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.
และปริมณฑล และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานบริหารหนี้
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่าย เกรด 14
ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่งรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่าย เกรด 14 ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานสาขานครหลวง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
- พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่าย เกรด 14
ฝ่ายบริหารส�ำนักงานและกิจการสาขา และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15
สายงานสนับสนุนและรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริหารส�ำนักงานและกิจการสาขาอีกต�ำแหน่งหนึ่ง
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
- พ้นจากต�ำแหน่งรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริหารส�ำนักงานและกิจการสาขา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

หมวด 4 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1 บทบาทของธนาคารและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ พนักงาน ลูกค้า ประชาชน คู่ค้าคู่ความร่วมมือ เจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงาน
ก�ำกับดูแล รวมถึงสังคมส่วนรวม ธนาคารจึงได้ก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
4.1.1 ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ/เจ้าของกิจการ

ธนาคารสนับสนุนการด�ำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานก�ำกับ โดยการ
ประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี พร้อมทั้งจัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของ
องค์กรเสื่อมค่าหรือสูญหาย โดยมิชอบ รวมทั้งรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม�่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
และธนาคารยังมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจให้มผี ลประกอบทีด่ ี สามารถเจริญเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต มีความรอบคอบ โปร่งใส และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ของธนาคาร
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4.1.2 ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน

ธนาคารฃสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับลักษณะของธนาคารโดยให้ผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมแก่พนักงาน มีการแต่งตั้งและโยกย้าย การเลื่อนขั้น การเลื่อนเกรด รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษ
พนักงาน ด้วยความสุจริตและยุตธิ รรม สนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานตามความรูค้ วามสามารถและ
ความเหมาะสมของพนักงานนั้น ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถพนักงาน พร้อมทั้งดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความรู้ ทางวิชาชีพของพนักงาน และส่งเสริมให้เกิด พฤติกรรมทีอ่ ยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณ
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
4.1.3 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าและประชาชน

ธนาคารมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าและประชาชนด้วยความเต็มใจเต็มก�ำลังความสามารถเป็นธรรม และมีคุณภาพ
โดยการน�ำเสนอการบริการจะต้องไม่ท�ำให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งจัดระบบการบริการเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถ
ร้องเรียนเกีย่ วกับการบริการ และด�ำเนินการอย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชนได้รบั การตอบสนองผลอย่าง รวดเร็ว และ
ธนาคารมีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ได้ออกประกาศ ธปท. ที่ สกส. 1/2561 เรือ่ ง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
ซึ่งมีผลบังคับใช้กับสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับที่มิได้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และอยู่ระหว่างร่างประกาศ Market Conduct
ฉบับใหม่ ซึ่งจะยกเลิกประกาศ Market Conduct ฉบับเดิม และมีผลใช้บังคับกับสถาบันการเงินทุกแห่ง รวมถึง
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมุง่ หมายให้  1) ลูกค้าเชือ่ มัน่ ได้วา่ ผูใ้ ห้บริการมุง่ เน้นการให้บริการอย่างเป็นธรรม บริการลูกค้า
อย่างจริงใจ ไม่เอาเปรียบ  2) ลูกค้าได้รับค�ำแนะน�ำที่เหมาะสมและชัดเจน  3) ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรม
ทัง้ ด้านราคาและเงือ่ นไข 4) ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวกและได้รบั การดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และ 5) ผูใ้ ห้บริการ
ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
โดยยกระดับระบบการบริหารจัดการการให้บริการที่มีมาตรฐานขั้นต�่ำใน 9 ระบบ ดังนี้
(1) วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Corporate culture and roles
and responsibilities of board of directors and senior management)
(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า (Product development and client segmentation)
(3) การจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration scheme)
(4) กระบวนการขาย (Sales process)
(5) การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน (Communication and training)
(6) การดูแลข้อมูลของลูกค้า (Data privacy)
(7) การแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน (Problem and complaint handling)
(8) การควบคุม กากับ และตรวจสอบ (3 Lines of defense)
(9) การปฏิบัติงานและแผนรองรับการปฏิบัติงาน (Operation and business continuity)
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4.1.4 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

ธนาคารก�ำหนดให้พนักงานยึดหลักผลประโยชน์สงู สุดของธนาคาร โดยไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้ง มีรายงาน ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และ
ตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม�่ำเสมอ

4.1.5 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ธนาคารไม่มีนโยบายแข่งขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง โดยธนาคารจะ
ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
4.1.6 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

ธนาคารด�ำเนินภารกิจโดยค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผล
เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม พร้อมที่จะคืนผลก�ำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วน
สร้างสรรค์สังคมอย่าง รวมถึงปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล และธนาคารไม่กระท�ำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้เกิดการ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
4.1.7 การรับแจ้งข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียน และช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ธนาคารสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งปฏิบัติให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด
โดยมีช่องทางในการสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ
- ช่องทางศูนย์บริการลูกค้า ได้แก่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) หมายเลข 0 2645 9000
และ โทรสาร หมายเลข 0 2645 9001
- ช่องทางจดหมายถึง ธอส. เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- การร้องเรียนด้วยตนเองผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สาขา กล่องรับฟังความคิดเห็น
ณ จุดบริการ พนักงาน และคู่ค้า (Outsource)
- ช่องทางแบบส�ำรวจความพึงพอใจ/ประสบการณ์ใช้บริการ  
- ช่องทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ร้องเรียนถึงกรรมการผู้จัดการ หรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
- ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : crm@ghbankcontact.com
- ช่องทางออนไลน์ อาทิ เช่น Facebook Twitter ธนาคารอาคารสงเคราะห์เว็บไซต์พันธุ์ทิพย์ และYouTube
- ตู้ปณ.70 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10321
- Application ของธนาคาร เช่น Internet Banking
- QR Code
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หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธนาคารในฐานะสถาบันการเงิน
ของรัฐ เพือ่ ให้โอกาสประชาชนได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารของธนาคาร เพือ่ ใช้สทิ ธิได้ถกู ต้องเป็นไปตามหลักการส�ำคัญของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเน้น “เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการบริหารการด�ำเนินงานที่กระทบสิทธิหรือก่อให้เกิดความเสียหาย จึงก�ำหนดนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคาร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งธนาคาร
หลักการในการเปิดเผยข้อมูล

1. การก�ำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับธนาคารไว้เป็นความลับ
มีระเบียบปฏิบตั กิ ำ� หนดไว้ชดั เจน โดยธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บคุ คลอืน่ ใดไปใช้ประโยชน์อย่างอิสระ
ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูล หรือหน่วยงานราชการทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ส�ำนักงาน
ป.ป.ช. ส�ำนักงาน ป.ป.ง. ซึง่ เป็นไปตามหลักปฏิบตั ทิ ไี่ ด้กำ� หนดไว้ของพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน
3. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันกาล
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่

ผู้มีอ�ำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

1. กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย/ส�ำนัก/ภาค/ศูนย์/เขต/สาขา รวมถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการในธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีอำ� นาจตีความ วินจิ ฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการทีส่ ำ� คัญเพือ่ เปิดเผย/
ชี้แจงข้อมูล
2. โฆษกและรองโฆษกธนาคารมีอ�ำนาจในการแถลงข่าวและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่สาธารณชน รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับนโยบายและการด�ำเนินมาตรการต่างๆ ภายใต้ภารกิจของธนาคาร ติดตามและวิเคราะห์
ข่าวสารทีป่ รากฏในสือ่ ต่างๆ หากพบว่าข้อมูลข่าวสารใดมีความคลาดเคลือ่ นหรือขาดความชัดเจน ให้ชแี้ จงท�ำความเข้าใจ
ต่อสาธารณชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
3. ผู้บริหารสูงสุดของฝ่าย/ส�ำนัก/ภาค/ศูนย์/เขต/สาขา จัดประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการส่งให้ฝ่ายวิชาการ รวบรวม
ควบคุม ติดตาม ประสานงานและจัดระบบข้อมูลไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้

ประเภทข้อมูลที่เปิดเผย

ธนาคารได้มีการจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบภายในก�ำหนดเวลาและความถี่ตามที่กฎหมาย
หรือหน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลก�ำหนด ตามแต่ละประเภทข้อมูล เช่น
1. การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของธนาคารทุกประเภทที่เปิดเผยได้ให้กับประชาชนที่ต้องการทราบ ด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาหรือค�ำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัย
3. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
4. คู่มือหรือค�ำสั่งเกี่ยวกับกับวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร ที่กระทบถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชน
5. รายงานทางการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี และรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารสูงสุดในรายงานประจ�ำปี ทั้งรูปแบบและจ�ำนวนเงินค่าตอบแทน
7. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
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การเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลของธนาคารจะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูล
ต่างๆ ได้ชดั เจน เข้าใจง่าย และทันเวลา การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการ จะต้องเปิดเผยข้อมูลภายในก�ำหนดเวลาและความถี่
ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลธนาคารก�ำหนด ตามแต่ประเภทของข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านสื่อสารองค์กรเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำแนวทางในการสื่อสารกับสาธารณชน เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนในเรื่องใดๆ
ที่มีนัยส�ำคัญ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของธนาคารด้วย
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

ธนาคารมีการก�ำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยการเลือกช่องทางการเปิดเผยข้อมูลจะขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือ
หน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลก�ำหนด โดยเบื้องต้นธนาคารได้จัดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคาร ดังนี้
1. ศูนย์พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของธนาคารให้บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคารแก่ประชาชนในการตรวจดูและขอรับ
ข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
โดยประชาชนสามารถร้องขอข้อมูลของธนาคาร โดยยืน่ ค�ำร้องผ่านศูนย์พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของธนาคาร โดยจะมี
ฝ่ายต้นสังกัดและคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้พิจารณา
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ (www.ghbank.co.th) Facebook ระบบ Digital Signage เป็นต้น
3. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจ�ำปี แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
4. สื่อสารมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
5. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทรศัพท์ 0-2645-9000
การทบทวนการเปิดเผยข้อมูล

ธนาคารมีนโยบายให้มีการทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของ
ธนาคาร มีความสอดคล้องถูกต้อง ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ธนาคารได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของราชการระดับกระทรวงตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงาน
ต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน และ
เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มมากขึ้น และประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ในการ
ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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5.2 การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
ธนาคารค�ำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ และประโยชน์สาธารณะที่เกี่ยวข้องประกอบกัน จึงมี
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่หน่วยงานทางการ
ประจ�ำปี 2562 ดังนี้
ชื่อหน่วยงานราชการ / องค์กรอิสระ

1. หน่วยงานราชการ
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3. ศาล
4. ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
5. อื่นๆ
รวม

จ�ำนวนหนังสือที่ขอข้อมูล (ฉบับ)

2,234
613
838
1,012
334
5,031

5.3 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง ของ ธอส. มีแนวทางการด�ำเนินงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
• ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี การเปิดเผยราคากลาง การประกาศการจัดซื้อจัดจ้างขอบเขตงาน
(TOR) การประชาพิจารณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในทุกขัน้ ตอน การด�ำเนินงานของการจัดซือ้ จัดจ้างในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ทาง www.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์ ธอส. www.ghbank.co.th และปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์
ของ ธอส. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันท�ำการ
• ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ทางเว็ปไซต์ ธอส. ที่ www.ghbank.co.th และประกาศ
เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ทาง www.gprocurement.go.th
• จัดส่งส�ำเนาสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
กรมสรรพากรภายใน 30 วันท�ำการ นับแต่วันท�ำสัญญาหรือข้อตกลง
5.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต/มาตรการคุ้มครอง
และรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
ธนาคารก�ำหนดมาตรการความปลอดภัยให้ผู้แจ้งเบาะแสผู้ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนต่อกฎหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณ
เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิต่างๆ และการได้รับผลตอบแทน โดยก�ำหนด
ให้มีการด�ำเนินการ เป็นความลับ ปกปิดมิให้มาเปิดเผยชื่อตัว-ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้
และตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีมูลความจริงหรือไม่
ทัง้ นี้ การด�ำเนินการตามขัน้ ตอนเพือ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนจะส่งเรือ่ งไปยังถึงผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบ
เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล โดยระบุว่าเป็น “เรื่องลับ” ส�ำหรับการเก็บข้อมูลจะบันทึกเป็นเรื่องลับโดยระบุ
เฉพาะเลขที่อ้างอิง ชื่อผู้ร้อง ก�ำหนดว่า ปกปิดและให้เก็บเอกสารทุกอย่างไว้แฟ้มเรื่องลับและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
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หมวดที่ 6 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
การประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะน�ำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ดี
ในองค์กร ก่อให้เกิดความมั่นคงและความส�ำเร็จทั้งธนาคารและพนักงานตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ทางสังคมที่ดี ดังนั้น ธนาคาร
จึงได้ก�ำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ
จริยธรรมขององค์กร
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ านธนาคารทุกคน ต้องรักษาจริยธรรม รวมทัง้ อ�ำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นมาตรฐานจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้
(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจติ ส�ำนึกทีด่ รี บั ผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพือ่ ตนเอง
หรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์รู้เห็นหรือยินยอมให้ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
(3) กล้าตัดสินใจและกระท�ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(4) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(7) ด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของธนาคาร
(8) ให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค มีอัธยาศัยที่ดี และปราศจากอคติ
(9) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(10) ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธนาคารอาคารสงเคราะห์”
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ธนาคารได้ก�ำหนดจรรยาบรรณธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานธนาคารทุกคนปฏิบัติตาม
แบ่งออกเป็น ดังนี้
(1) การปฏิบัติต่อองค์กรและผู้ถือหุ้น
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส�ำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และสังคม
โดยด�ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
และหลีกเลี่ยงไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
(2) การปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้
ความสามารถอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการแข่งขัน ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อสิทธิ
ส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณทั่วทั้งธนาคาร
(3) การปฏิบัติต่อลูกค้าและสังคม
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของธนาคารอย่างครบถ้วน ถูกต้องโดยแสวงหาช่องทาง
และสร้างนวัตกรรมการบริการใหม่ ทีจ่ ะเพิม่ ประโยชน์ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด รักษาความลับข้อมูลของลูกค้า
รวมถึงไม่นำ� มาใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้องโดยมิชอบ มีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมพัฒนาสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
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(4) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
     ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
(5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ใช้โอกาสหรือต�ำแหน่งหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ท�ำการใดๆ ที่ขัดแย้งกับ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารหรือลูกค้า โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและธนาคาร พร้อมทั้ง ท�ำหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของธนาคาร เรื่องการห้ามผู้ปฏิบัติงานเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องในกิจการที่ท�ำธุรกิจกับธนาคาร
(6) ผู้ปฏิบัติงานต่อตนเอง
พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ ยึดมั่นในหลักกฎหมาย คุณธรรม
ความถูกต้อง และไม่แสวงหาต�ำแหน่ง หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ และมี
ทัศนคติทดี่ ี มีความภาคภูมใิ จในการเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทัง้ รักษาชือ่ เสียงและเกียรติของตนเอง
ไม่ให้เสื่อมเสีย ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับธนาคารอย่างเต็มที่
(7) ผู้ปฏิบัติงานต่อคู่แข่ง
ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง ภายใต้กฎหมาย กรอบ กติกา การแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการกระท�ำ หรือกิจกรรมใดๆ อันน�ำ
มาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโอกาสที่เหมาะสม มีทัศนคติต่อคู่แข่งขันในฐานะเพื่อน
ร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ
		

การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	

ผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เป็นเจ้าของให้พน้ จากการถูกละเมิดหรือถูกน�ำไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต อีกทัง้ เคารพและไม่ลว่ งละเมิดในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่
โดยต้องมีความรอบคอบระมันระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ธนาคารมีการสนับสนุนสร้างจิตส�ำนึก รณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล พัฒนา
เครือข่ายและสิ่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ด�ำเนินการดังนี้
1. ธนาคารได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ให้เป็นไปด้วยความต่อเนือ่ งจากการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)
2. ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้จัดท�ำนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคารและประกาศเวียนแจ้งเพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และ พนักงานถือเป็น
แนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อสนับสนุนการสร้างจิตส�ำนึก รณรงค์สร้าง
วัฒนธรรมสุจริตทั่วทั่งองค์กร
3. ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย โดยจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) คณะผู้บริหาร และ
พนักงานธนาคารทั่วประเทศได้มีการรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)
พร้อมกับประกาศนโยบาย No Gift Policy:งดรับของขวัญในทุกเทศกาล เพียงนึกถึงก็ดีใจแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นถึง
การมีส่วนร่วมในการผนึกพลังต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
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4. ธนาคารให้ความส�ำคัญในการสื่อสารนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในปี 2562 ธนาคาร
ได้ทบทวนและจัดท�ำ  “คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคารอาคารสงเคราะห์” ส่งให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเพื่อใช้เป็นกรอบในการถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้อ่านและท�ำความเข้าใจ
พร้อมลงนามรับทราบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร พร้อมกันนี้ ธนาคารยังได้จัด อบรม เรื่อง จริยธรรมของธนาคาร
ผ่านระบบ E-learning และก�ำหนดหัวข้อเรื่องจริยธรรมเป็น KPI ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2562 ของผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งก�ำหนดหัวข้อเรื่อง ”จริยธรรม” ในข้อสอบการปรับเลื่อนต�ำแหน่ง และการรับพนักงานใหม่  
5. ธนาคารมีกระบวนการน�ำองค์กรทีด่ ี บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริตให้ความส�ำคัญในการใช้หลัก
3 line of Defense ร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
• ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารมีนโยบายในการส่งเสริมและให้ความรูแ้ ก่กรรมการในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่   ี
		
โดยยึดมั่นในความโปร่งใส และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดหาหลักสูตรการอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ได้แก่
หลักสูตรหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์รวมทัง้ แนวทางในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการ หลักสูตรหลักการวางนโยบาย และแนวทาง/วิธีการป้องกันทุจริตในองค์กร รวมทั้ง การปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  
• ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางในการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทางการ โดยจัดให้
		
มีนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งได้ก�ำหนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน
• ศูนย์ป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention Center) ท�ำหน้าที่ในการเฝ้าระวังเพื่อการป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวน
		
รายการธุรกรรมต้องสงสัยและมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการทุจริตผ่านช่องการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking)
และการทุจริตจากพนักงานภายในองค์กร สนับสนุนหน่วยงานภายในธนาคารที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
6. คณะผูบ้ ริหารและพนักงานในส�ำนักงานใหญ่พร้อมทัง้ พนักงานสาขาทัว่ ประเทศ เข้าร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่
โดยปฏิญาณตนร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในฐานะ
ที่ธนาคารเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญของชาติที่มีผลกระทบ
ต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อร่วมกันแสดงพลังในการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อันน�ำไปสู่การรวมพลังเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้ความร่วมมือในการด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเพื่อให้สอดคล้อง
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจ�ำปี 2562
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นโยบายและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ธนาคารได้ก�ำหนดให้ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการและบุคลากรทุกระดับ ในการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานและกิจการใดๆ ในลักษณะทีเ่ ป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั จะส่งผลให้ธนาคารเสียผลประโยชน์
หรือท�ำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย
โดยเท่าเทียมกัน ธนาคารจึงก�ำหนดนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคาร (Conflict of
interest) ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีจิตส�ำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอ
2. ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่ใดๆ พร้อมทั้งต้องด�ำเนินการตรวจสอบตนเอง (Declare) ตามแบบรายงานที่ก�ำหนด
และเพือ่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่สาธารณชน ว่ามีการก�ำกับดูแลทีด่ ี และตรวจสอบเรือ่ งดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ จึงได้กำ� หนด
ให้ทกุ ฝ่าย/ภาค/ส�ำนัก ทีเ่ กีย่ วข้องมีหน้าทีส่ ำ� รวจรายการทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป็นประจ�ำทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานคณะกรรมการธนาคารทราบ
3. กรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์
ในเรือ่ งทีก่ ำ� ลังพิจารณาหรืออนุมตั ิ บุคคลดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในวาระทีม่ คี วามเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้สว่ นเสีย
4. หลีกเลีย่ งการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเองหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่กระท�ำ
การในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของธนาคารหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน จะอนุมัติการเข้าท�ำรายการใดๆ ต้องพิจารณาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม และ
รอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของธนาคารได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
6. การกระท�ำซึ่งเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้
ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท�ำที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของธนาคารอย่างมี
นัยส�ำคัญ ดังนี้
6.1 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือของขวัญจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้
ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์วิธีการ และจ�ำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก�ำหนด
6.2  ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้จากการท�ำงานเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการกระท�ำที่ท�ำให้
ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้ หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย
6.3  น�ำทรัพย์สินของธนาคารไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว เว้นแต่มีระเบียบปฏิบัติงานของธนาคารก�ำหนดให้ใช้ได้
หากไม่มีระเบียบปฏิบัติงานก�ำหนดไว้ สามารถใช้ได้ในกรณีมีความจ�ำเป็นตามสมควร
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการกำ�หนดนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาแนวทางการดำ�เนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 26000 และรายงานผลการดำ�เนินการตามมาตรฐาน GRI โดย
ธนาคารมุ่งมั่นดำ�เนินการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจนได้รับความน่าเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่สำ�คัญทุกกลุ่ม (Trusted by Stakeholders) สร้างธนาคารให้เป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบ
การดำ�เนินการได้

โดยก�ำหนดกลยุทธ์ที่ส�ำคัญรองรับแนวทางปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานประจ�ำวัน ที่ค�ำนึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และแนวทาง
ความยั่งยืนในการด�ำเนินกิจการ การช่วยเหลือสังคม
ในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชน ตลอดจนการใช้ความสามารถพิเศษขององค์กร
ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร สนับสนุนการ
พัฒนาความรู้ทางการเงิน การสร้างวินัยการออม และ
การเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน
ในส่ ว นแนวทางการด� ำ เนิ น การด้ า นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ธนาคารด�ำเนินการ
ตาม CSR Model: I AM GHB ประกอบด้วยการด�ำเนินการ
CSR ใน 3 เรื่อง ได้แก่ CSR in Process ที่เน้นให้
กระบวนการปฏิบัติงานประจ�ำวัน ถูกออกแบบและพัฒนา
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ มี ต ่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม CSR after Process ที่เน้นการสนับสนุน
ทรัพยากรของธนาคาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนที่ส�ำคัญ และ CSR in Mind ที่เน้นการสร้าง
บุคลากรจิตอาสาในการให้การสนับสนุนการด�ำเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างจริงจังมีประสิทธิผลทีช่ ดั เจน
และเป็นรูปธรรม
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ในรอบปี 2562 ธนาคารมีประสิทธิผลของ I AM GHB ในด้านต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้

I

A

โครงการที่ ส� ำ คั ญ คื อ การด� ำ เนิ น การพั ฒ นา
ความรู้ทางการเงิน หรือ Financial Literacy ที่มีการ
ด�ำเนินการเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การพัฒนาความรู้
ทางการเงิน ในเรื่องการออม ทั้งการออมเพื่อการมีบ้าน
และการออมเพื่ออนาคต แนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในสถาบันการเงินต่าง ๆ ระยะที่ 2 การพัฒนาวินัย
การออม โดยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประชารัฐที่มี
เงือ่ นไขการฝากเงินทีจ่ งู ใจ เพือ่ เน้นการสร้างวินยั หรือนิสยั
การออมอย่างต่อเนื่อง และระยะที่ 3 การเตรียมพร้อม
เพื่อการมีบ้าน พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
การแสดงความสามารถในการผ่อนช�ำระคืนเงิ น งวด
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กทู้ งั้ ตามเกณฑ์รายได้
และเกณฑ์หลักประกัน โดยในปี 2562 มีผู้สนใจพัฒนา
ความรู้ทางการเงิน มากกว่า 75,000 ราย จากเป้าหมาย
20,000 ราย มีผู้ที่พัฒนาความรู้และเปิดบัญชีเงินฝาก
ประชารัฐ แล้วสามารถออมเงินติดต่อกันอย่างน้อย 3 งวด
มากกว่า 20,000 ราย จากเป้าหมาย 18,000 ราย และ
ในจ�ำนวนนี้ สามารถยื่นกู้และได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว
มากกว่า 6,700 ราย จากเป้าหมาย 2,000 รายทัว่ ประเทศ

การจัดสรรทรัพยากรของธนาคารในการให้การ
สนั บ สนุ น เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน
ที่ส�ำคัญ แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย ได้ แ ก่ โครงการสร้ า ง/
ซ่อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้หรือผู้พิการที่ยากไร้
แบ่งเป็นการสร้างบ้านใหม่ 50 หลัง การซ่อมแซมบ้าน
450 หลัง รวมทั้งสิ้น 500 หลัง โดยกระจายการก่อสร้าง
ในทุกภูมิภาค มีการคัดเลือก ประสานงาน ควบคุม และ
ติ ด ตามความคื บ หน้ า โดยสาขาและส� ำ นั ก งานเขต
ที่ รั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ณ สิ้ น ปี 2562 ธนาคาร
ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การสร้ า งบ้ า นหรื อ ซ่ อ มแซมบ้ า น
มียอดสะสมรวมแล้ว 4,087 หลัง
2. ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการสร้าง/ซ่อม
อาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร 4 ภาค รวม 4 แห่ง โดยในปี
2562 เป็นการด�ำเนินการภายใต้ขอ้ ตกลง ระหว่างธนาคาร
กับกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน มีการก่อสร้าง
ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน 4 แห่งคือ โรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านส�ำนักเอาะ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
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โรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนชุ ม ชนป่ า หญ้ า คา
จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัดสระแก้ว
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (พัฒนาครู)
ธนาคารได้จัดกิจกรรม ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อ
สังคมไทย ก้าวไกล ยัง่ ยืน โดยน�ำครู ตชด. จาก 25 โรงเรียน
มาเรียนรูแ้ นวทางการพัฒนาอาชีพ การน�ำเสนอขายสินค้า
อัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ จาก
การเยี่ยมชมร้านค้าที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี สามารถน�ำไป
ใช้เป็นแบบอย่างได้ และโครงการด้านการศึกษาอีก
1 โครงการคือ โครงการ ธอส. สร้างรอยยิม้ เปิดโลกทัศน์
เพื่อน้อง โดยในปี 2562 จัดกิจกรรมน�ำนักเรียนของ
โรงเรียนคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทัศนศึกษา
พร้อมชมพิพธิ ภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน และปล่อยสัตว์ทะเล
ณ หน่วยนาวิกโยธิน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการ
1 อาชีพ 1 ชุมชน เพือ่ ความยัง่ ยืน ด�ำเนินการพัฒนาชุมชน
ตัง้ แต่การพัฒนาความรูท้ างการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ความรู้ในการออมเงิน การสร้างวินัยการออม ตลอดจน

การเตรียมพร้อมเพื่อการมีบ้าน โดยเริ่มต้นจากการ
ท�ำบัญชีรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน อันจะน�ำมาซึ่ง
การวิเคราะห์รายรับและรายจ่าย การปรับปรุงพฤติกรรม
ในการใช้จา่ ยและการเก็บออม นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริม
อาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชุมชน
เพื่อเป็นการต่อยอดและสืบสานสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชนมา
อย่างยาวนาน โดยด�ำเนินการใน 2 ชุมชน คือ ชุมชน
สามเรือน อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และชุมชนวังก์พง อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
4. ด้านส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ได้ แ ก่ การจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่ วั วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับบริจาคโลหิตจ�ำนวน
857,200 ซีซี และกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตจากบุคลากร
ของธนาคารจ�ำนวน 4 ครั้ง ได้รับบริจาคโลหิตจ�ำนวน
335,600 ซีซี รวมทั้งสิ้นในปี 2562 มีจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับ
จากการบริจาครวมทั้งสิ้น 1,192,800 ซีซี ในด้านศาสนา
และวัฒนธรรม ได้มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
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M

ประจ� ำ ปี 2562 ที่ วั ด พระธาตุ ห ริ ภุ ญ ชั ย วรมหาวิ ห าร
จั ง หวั ด ล� ำ พู น และกฐิ น สามั ค คี ป ระจ� ำ ปี 2562 ที่
วัดโพธิ์ทอง ต�ำบลบ่อโพง อ�ำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
5. ด้านกีฬา ได้ แ ก่ โครงการสนั บ สนุ น กี ฬ า
เทควันโด โครงการวิ่ง “เก้าล้านก้าว ให้ชีวิต” เพื่อมูลนิธิ
เด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และโครงการเดิน-วิ่ง “GHB Run for Home” และมี
ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 4,000 คน บริจาคเงิน
คนละ 400 บาท รวมเป็นเงิน 1,600,000 บาท น�ำเงิน
รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุที่ยากไร้หรือผู้พิการที่ยากไร้เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต เป็นต้น
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ในการพัฒนาบุคลากรสู่การมีค่านิยมจิตอาสา
มีการก�ำหนดกิจกรรมเพื่อการกุศลสาธารณะ กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ในหลากหลายด้าน ซึ่งมีเป้าหมายการ
สะสมชั่วโมงจิตอาสาไม่น้อยกว่า 22,000 ชั่วโมง ซึ่งใน
ปี 2562 นับว่าเป็นปีแห่งการสะสมชั่วโมงจิตอาสาจาก
บุคลากรทั่วประเทศอย่างเหนือความคาดหมาย โดย
ณ สิ้นปี 2562 มียอดสะสมชั่วโมงจิตอาสาจากบุคลากร
ทั่วประเทศกว่า 44,500 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ
2 กิจกรรมคือ 1. กิจกรรม “เก้าล้านก้าว ให้ชีวิต”
การสะสมจ�ำนวนก้าววิ่ง เปลี่ยนมาเป็นยอดเงินบริจาค
มอบให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ คิดเป็นชั่วโมงสะสมกว่า 30,000
ชั่วโมง เป็นเงินบริจาคในวงเงินสูงสุดจ�ำนวน 1 ล้านบาท
และกิจกรรม “GHB Run for Home คิดเป็นจ�ำนวนชัว่ โมง
จิตอาสาสะสมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคลากรของ
ธนาคารรวมจ�ำนวนกว่า 4,900 ชัว่ โมง ซึง่ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้
อย่างเป็นรูปธรรมในปี 2562
ดังนั้น จากการด�ำเนินการตาม CSR Model:
I AM GHB เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินการ
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
เป็นแนวทางที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจ
ใช้ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ความเชีย่ วชาญ มาพัฒนา
ปรับปรุง ตลอดจนนวัตกรรมการด�ำเนินการในด้านต่างๆ
เพือ่ มุง่ มัน่ สนับสนุน และตอบสนองต่อปัจจัยความยัง่ ยืน
ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันมี
ที่มาจากความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ พร้อมๆ กับการ
ขับเคลื่อนธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพันธกิจที่ยังคง
ชัดเจน “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ไปอย่าง
ยาวนานตลอดไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครัง้ ที่ 3/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ แต่งตัง้ ดร.กิรฎิ า เภาพิจติ ร ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายธัชพล กาญจนกูล   
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) และนางวิไล แวดวงธรรม โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ต่อมาคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอภิชาต อภิชาตบุตร) และนายธานินทร์ ผะเอม ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการฯ เดิม และคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่
15/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นางพัชรี อาระยะกุล) ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายอภิชาต อภิชาตบุตร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า ตอบแทนได้ ด� ำ เนิ น การด้ านต่ างๆ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ภายใต้ ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีในการสรรหา เพื่อประกอบการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนต�ำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ฝ่าย/ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ รวมถึงก�ำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน
ผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ถึงกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้จัดการ
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบ เป็นต้น
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มกี ารประชุม รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 7 ครัง้ และประชุมกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนจ�ำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมและได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาในเรื่องส�ำคัญ
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. การพิจารณาการน�ำผลการปฏิบตั งิ านมาเชือ่ มโยงกับการจ่ายโบนัสในกลุม่ พนักงาน ค่างาน 12-13,ค่างาน 14 และทบทวน
แนวทางการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการจ่ายโบนัสพนักงาน ค่างาน 15-16
2. การพิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และระดับผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก/ภาค
3. การพิจารณากลั่นกรองการขอปรับโครงสร้าง และภาระหน้าที่งาน (Job Function) ของกลุ่มงาน/สายงานต่างๆ
4. การพิจารณากลั่นกรองการปรับโครงสร้างธนาคารอาคารสงเคราะห์
5. กรอบการประเมินผลการด�ำเนินงานของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจ�ำปี เพื่อการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี
จากผลการด�ำเนินงานในปี 2562 ท�ำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นแรงผลักดัน
ในการช่วยให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

(ดร.กิริฎา เภาพิจิตร)

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. แผนงาน/โครงการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารมุง่ เน้นการบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มคี วามเชีย่ วชาญในธุรกิจของธนาคาร โดยมุง่ สูก่ ารสร้างสรรค์
นวัตกรรมและผลงานที่เป็นเลิศ และเพื่อรองรับทิศทางการมุ่งสู่ Digital Service Banking รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่คนอยากเข้าท�ำงานใน 10 อันดับแรก ของรัฐวิสาหกิจ
และธนาคารพาณิชย์ ธนาคารจึงได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. การพัฒนาขีดความสามารถและจัดสรรอัตราก�ำลังที่สอดคล้องกับความต้องการของธนาคาร โดยมีโครงการที่ส�ำคัญ
ประกอบด้วย
1.1 โครงการสรรหาบุคลากรเชิงรุก
1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรองรับ Digital Service
2. การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ธนาคารเป็นองค์กรในฝัน (Employer of Choice) โดยมีโครงการ
ที่ส�ำคัญประกอบด้วย
2.1 โครงการ Employer Branding
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและการเงิน
2.3 โครงการ GHB Smart HR
2.4 โครงการ Intelligence Leader
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของบุคลากร
3.1 โครงการน�ำผลการปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับการจ่ายโบนัส
3.2 โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญในการดูแลคุณภาพชีวติ และความสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงานของบุคลากรโดยจัดให้มกี จิ กรรม
ต่างๆ เพือ่ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ เช่น การตรวจสุขภาพประจ�ำปี กิจกรรม Smart Body กิจกรรมท�ำบุญตักบาตร งานเทศกาล
ต่างๆ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น การจัดให้มชี มรมกีฬา ห้องพยาบาล ปรับปรุงพืน้ ทีส่ ำ� นักงานให้มคี วามทันสมัย รวมทัง้ การปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)
ด้านการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ธนาคารก�ำหนดนโยบาย แผนงานระยะสั้น และแผนงานระยะยาวในการส่งเสริมพฤติกรรมของบุคลากรตามค่านิยมองค์กร
โดยในปี 2562 ได้มีการเพิ่มพฤติกรรมของบุคลากรเป็น GIVE + 4 [En(courage to change, Achievement, Professional และ
Speed] และในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารได้น�ำค่านิยมองค์กรมาก�ำหนดเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการทั้งในด้านการสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการประเมินผลงานของบุคลากรเพื่อยกระดับค่านิยมให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีต่อไป

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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2. จ�ำนวนบุคลากรธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ฝ่าย/สำ�นัก/ภาค/ศูนย์

ธนาคาร
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร
ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบสาขา
ฝ่ายตรวจสอบสำ�นักงานใหญ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
ฝ่ายธุรกรรมการเงิน
ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
ฝ่ายบริหาร NPA
ฝ่ายบริหารการเงิน
ฝ่ายบริหารคดี
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารสำ�นักงานและกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
ฝ่ายวิชาการ

กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้จัดการ สัญญาจ้าง

1

พนักงาน

171
22
35
28
15
26
40
21
35
19
54
8
36
22
51
14
26
27
57
67
258
57
69
22
23
75
12
21
54
27
27
115
21
16
27
64
24

พนักงาน
สัญญาจ้าง

13
3
1
2
1
1
1
1
4
2
1
4
1
1
3
2
67
1
6
1
2
2
1
1

1
10
1
1
1
3

ลูกจ้าง
ธนาคาร

ผลรวม
ทั้งหมด

18
3
1
6
6
1
12
3
1

203
25
39
35
21
29
53
25
37
20
91
8
44
30
55
18
35
28
163
119
401
65
82
25
27
86
15
26
54
27
30
165
89
18
32
66
28

33
6
7
4
8
103
50
76
7
7
2
2
9
2
4

2
40
67
1
4
2
1
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ลำ�ดับ

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ฝ่าย/สำ�นัก/ภาค/ศูนย์

ฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง
ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1
ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน
ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง
ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีฯ
ศูนย์ป้องกันการทุจริต
ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ
สำ�นักกรรมการผู้จัดการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ผลรวมทั้งหมด

กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้จัดการ สัญญาจ้าง

2
2

1

พนักงาน

165
48
28
271
286
22
177
184
222
146
130
155
97
6
8
17
21
1
3,670

พนักงาน
สัญญาจ้าง

28
1
2
40
47
12
27
26
37
26
18
23
17
1
1
1
446

ลูกจ้าง
ธนาคาร

ผลรวม
ทั้งหมด

27
9
1
41
39
10
22
27
24
14
13
16
14

220
58
31
352
372
44
226
237
283
186
161
194
128
7
9
21
23
36
4,902

4
1
33
783

3. ค่าตอบแทนของพนักงาน / ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ในปี 2562 ธนาคารมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2562 และธนาคารได้ด�ำเนินการก�ำหนดกรอบเงินเดือนของพนักงานและปรับอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือน
ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายส�ำหรับบุคลากรของธนาคาร (รวมถึงผู้บริหารระดับสูง) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และ
ค่าใช้จา่ ยด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าเครื่องแต่งกาย รวมทั้งสิ้น 3,995.10 ล้านบาท
ส�ำหรับโบนัสจ่ายประจ�ำปี 2562 (ผลประเมินการปฏิบัติงานปี 2561) ธนาคารจะพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์
ที่ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจไว้กับกระทรวงการคลัง โดยในปี 2560 - 2562 ธอส. มีค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร รวมทั้งสิ้น ดังนี้
         หน่วย : ล้านบาท
รายการ

เงินเดือน
โบนัส
สวัสดิการ
รวม
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ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

1,950.45
993.34
446.24
3,390.03

2,092.23
1,123.36
487.00
3,702.59

2,243.66
1,252.88
498.56
3,995.10

4. นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ธนาคารมีการปรับตัวในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือ่ เตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
และการแข่งขันในปัจจุบัน โดยมีนโยบายการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) ด�ำเนินการประเมินขีดความสามารถใหม่ ทั้งในด้าน Core Competency Managerial Competency / และด้าน
ความสามารถด้านดิจิทัล Common Digital เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุง Core Competency ที่เพิ่มมาใหม่จ�ำนวน 4 ด้าน
ได้แก่ (En) Courage to Change, Professional, Achievement Oriented และ Speed
2) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรรองรับ Digital Product / Service ของธนาคาร ได้แก่ GHB System, GHB All และระบบ
สลากออมทรัพย์ ธอส. เป็นต้น
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบ ERP&HR เข้ามาใช้ในการประเมินสมรรถนะ (Competency) เพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว และ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรยิ่งขึ้น
4) พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินให้ครอบคลุมถึงความรู้และทักษะให้สามารถปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ (Reskill)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการปรับโครงสร้างและอัตราก�ำลัง  
5) พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ (Professional) ทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านตรวจสอบ และด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานให้เข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพต่างๆ กับสถาบัน
ภายนอกที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ Certified Professional Internal Auditor of Thailand,
The Certified Internal Auditor, Certified Ethical Hacker, Comp TIA Security, ITIL Certify, COBIT Certify Comp, Fraud
Certify TIA Security++, ISO27001 Certify, Forensic Certify  ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ HR เป็นต้น
6) พัฒนารูปแบบการพัฒนาตาม Model 70:20:10 (70 : การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ทำ� งานจริง (Experiential Learning) 20:
การเรียนรู้จากการพัฒนาจากบุคคลอื่นๆ (Coaching & Mentoring) 10: การเรียนรู้จากการเข้าอบรม (Formal Learning))
โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่าน Digital Learning เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมด้านดิจิทัล (Digital Culture)  
7) พัฒนาผู้มีศักยภาพสูง โดยธนาคารมีแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อรองรับต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ได้แก่
โครงการ Executive Coaching และโครงการ Leader Profile Workshop ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง โครงการ Leadership
Development Program ส�ำหรับผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่าย โครงการ High Potential Management ส�ำหรับผู้บริหารระดับ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่าย/หัวหน้าส่วน
นอกจากนี้ธนาคารยังได้พัฒนาบุคลากรในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Macro
Prudential Market Conduct การอบรมเพื่อขอรับและต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย การอบรม
ด้านความปลอดภัย การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน โครงการ Data Science” (วิทยาศาสตร์ข้อมูล) และโครงการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ENGOO) เป็นต้น
ในปี 2562 ธนาคารได้ด�ำเนินการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานผ่านหลักสูตรภายในธนาคาร (In-house Training) จ�ำนวน
139 หลักสูตร หลักสูตรที่สถาบันภายนอกเป็นผู้ด�ำเนินการจัดอบรม (Public Training) จ�ำนวน 211 หลักสูตร ซึ่งเป็นการอบรม
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning จ�ำนวน 17 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
367 หลักสูตร มีค่าใช้จ่ายในการอบรมส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานเฉลี่ย 10,577.23 บาทต่อคนต่อปี และมีชั่วโมงผ่านการอบรม
ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานเฉลี่ย 69.76 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ท�ำหน้าที่ในปี 2562 ประกอบด้วย
1. ตามค�ำสัง่ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 5/2561 สัง่ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้แก่
นางรัตนา
อนุภาสนันท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธานินทร์ ผะเอม
กรรมการตรวจสอบ
นายอวยชัย
คูหากาญจน์
กรรมการตรวจสอบ
นางสุมาลี  
โชคดีอนันต์  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ (ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561)
2. ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 16/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562
ถึงปัจจุบัน ได้แก่
นางรัตนา
อนุภาสนันท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธานินทร์ ผะเอม
กรรมการตรวจสอบ
ดร. กิริฎา
เภาพิจิตร
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีผู้บริหารสูงสุดของ สายงานตรวจสอบ ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�ำคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพิ่มและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร รวมทั้งมุ่งเน้นให้ธนาคารมีความโปร่งใส
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 15 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ โดยหารือร่วมกับ
ฝ่ายจัดการ ในวาระที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมหารือเป็นการเฉพาะร่วมกับผู้สอบบัญชีธนาคาร (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
เป็นรายไตรมาส โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน
สอบทานผลประกอบการและรายงานทางการเงินของธนาคารเป็นรายเดือน รายไตรมาส และประจ�ำปี ร่วมกับผู้บริหารของสายงาน
การเงินและบัญชี และมีการหารือกับผูส้ อบบัญชีธนาคารโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอในเรือ่ งความถูกต้องของงบการเงิน
การปรับปรุงรายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ และประเด็นส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงิน รวมทัง้ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน
ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการจัดท�ำงบการเงินและรายงานทางการเงิน จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และ
ข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ ในกรณีที่มีมาตรฐาน
รายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้กับธนาคาร คณะกรรมการก็ได้มีการติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense มีการสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของธนาคาร รายงานการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามการจัดท�ำระบบการควบคุมภายในและการจัดท�ำแบบประเมินการควบคุมภายใน
ด้วยตนเอง รวมทั้ง ติดตามผลการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน และการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบทั้งของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันกาล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบ
การควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสม เพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามรายงานผลการตรวจประเมินระบบ
การให้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการของธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ
เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร (IT Security Policy) และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติของ ธปท.
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การบริหารความเสี่ยง
สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง จ�ำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่างๆ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การตรวจสอบภายใน
สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรของสายงานตรวจสอบ พิจารณานโยบายการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ รวจสอบภายใน และคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
การตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน สิทธิ และความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่
อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�ำปี รวมถึงประเมิน
ความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผล
การปฏิบัติงาน พิจารณาผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และติดตามการด�ำเนินการแก้ไขในประเด็นที่ส�ำคัญ ตลอดจนติดตาม
ความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท�ำงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และ
สอบรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ อีกทั้ง สนับสนุนการพัฒนางานตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วย
ในการตรวจสอบ เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สอบทานและติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดขององค์กรก�ำกับดูแลธนาคาร ระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร และกฎหมาย ประกาศ ค�ำสั่งที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร

รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สอบทานรายงานที่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับรองเป็นประจ�ำทุกปีว่าการปฏิบัติงานของตนไม่อยู่ในข่ายที่อาจเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบแต่ละหน่วยงานย่อยว่ามีกระบวนการตรวจสอบความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ก่อนจัดท�ำสัญญาตามที่ระเบียบก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อการก�ำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานและได้ปฏิบัติ
ตามคู่มือจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ รายบุคคล และการประเมินกรรมการตรวจสอบรายบุคคลโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี โดยในปี 2562 ผู้สอบบัญชีธนาคาร
ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 3,250,000 บาท

(นางรัตนา อนุภาสนันท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และให้ค�ำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าและปรับปรุงการด�ำเนินงานของธนาคารให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในยังเป็นกลไกหลักในกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน การก�ำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ
หน่วยตรวจสอบภายใน มีการจัดท�ำกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจและได้ด�ำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ซึ่งมีกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่ดี ดังนี้

1) คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคาร มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ
และความเข้าใจในธุรกิจของธนาคาร ความเสี่ยงและการควบคุม รวมทั้งการควบคุมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความสามารถอื่นที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบและ
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ โดยส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และส่งเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพรวมทั้งสิ้น
37 วุฒิบัตร ได้แก่ วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรับอนุญาต (Certified Information System Auditor : CISA)
จ�ำนวน 2 คน วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จ�ำนวน 1 คน วุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT) จ�ำนวน 15 คน วุฒิบัตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จ�ำนวน
1 คน วุฒิบัตรผู้บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (I-Sec-M และ I-Sec-T) ของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) จ�ำนวน 3 คน วุฒิบัตรประกาศนียบัตรหลักสูตร
กระบวนการบริหารงานบริการด้านสารสนเทศระดับพื้นฐาน (Certified Information Technology Infrastructure Library
Foundation: ITIL) จ�ำนวน 7 คน วุฒิบัตร Computing Technology Industry Association Security+ Certificate (CompTIA
Security+) จ�ำนวน 2 คน วุฒิบัตร Internal Auditing Education Partnership Program (IAEP) จ�ำนวน 2 คน วุฒิบัตร Internal
Auditing Certificate Program จ�ำนวน 3 คน และวุฒิบัตร Certified Professional Internal Auditor จ�ำนวน 1 คน

2) โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน
ตามโครงสร้างการบังคับบัญชาของหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC)
และการบริหารงานทั่วไปขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการรายงาน ทั้งนี้ ธนาคารได้ก�ำหนด
บทบาทและความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของสายงานตรวจสอบอย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบ
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3) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
หน่วยตรวจสอบภายใน  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหารทั้งในการน�ำเสนอรายงานและการจัดท�ำแผนการตรวจสอบโดย
ได้นำ� ความคาดหวัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อห่วงใยทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งข้อตรวจพบของธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาจัดท�ำแผน
การตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ของธนาคาร (Risk Based Approach) รวมถึงประเด็นการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง General Control และ
Application Control ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของสายงานตรวจสอบอย่างชัดเจนและสื่อสารให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนได้รับทราบ สรุปได้ดังนี้ จัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปีและน�ำเสนอแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ละด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายในกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการที่อาจขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์โอกาสเกิดทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต รวมทั้งจัดให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการอบรมความรู้ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน

5) การปฏิบัติงานและการรายงาน
ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบได้กำ� หนดแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี โดยน�ำปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญ
จากฝ่ายบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการพิจารณาจัดท�ำแผนประกอบกับปัจจัยเสี่ยงที่สายงานตรวจสอบ ก�ำหนดขึ้นเพื่อใช้ประเมิน
และจัดระดับความเสี่ยง รวมทั้งข้อห่วงใยที่มีต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร จากผู้บริหารระดับสูง ข้อตรวจพบของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการก�ำหนดแผนการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจ ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยเริ่มมีการน�ำระบบ Intelligent Audit
System (IAS) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบงานต่างๆ ของธนาคาร ภายใต้ Business Rule ที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของ
ผู้ตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และแสดงผลในรูปแบบรายงาน หรือ Dashboard ซึ่งเป็นการยกระดับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปในลักษณะการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Audit) สอดรับกับยุทธศาสตร์องค์กร
ที่ปรับเปลี่ยนสู่การให้บริการด้าน Digital โดยหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หน่วยรับตรวจและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั งิ าน และรายงานสรุปประเด็นส�ำคัญเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

6) การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน มีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานเทียบกับมาตรฐานสากลของการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในอย่างสม�่ำเสมอทุกปี โดยการประเมินตนเอง ประเมินโดยหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และประเมินโดย
ผู้ประเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี ทั้งนี้ได้น�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน
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รายงานคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy
and Policy Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT  
(IT Strategy and Policy Committee) ที่ท�ำหน้าที่ในปี 2562 ประกอบด้วย
1. นางวิไล
แวดวงธรรม
ประธานกรรมการ
2. พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
กรรมการ
3. กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
4. รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ
และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนด
กลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT  (IT Strategy and Policy Committee) เพื่อท�ำหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
ประกอบด้วย
1. พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
ประธานกรรมการ
2. ดร.กิริฎา
เภาพิจิตร
กรรมการ
3. กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
4. รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ
ในปี 2562 คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee) ปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยการก�ำกับ ติดตามและพิจารณา
เรือ่ งต่างๆ หารือร่วมกับฝ่ายจัดการและผูบ้ ริหารระดับสูง และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส
สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของธนาคาร
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของธนาคาร โดยมอบนโยบายให้กลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2560 - 2564 (ฉบับทบทวนปี 2563 - 2564) ซึ่งได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์
นโยบาย สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตของธนาคารให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และให้มี
การใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของธนาคาร ในการด�ำเนินธุรกิจ ก�ำหนดกรอบ ทิศทาง และเป้าหมาย
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ช่วยขับเคลือ่ นธุรกิจธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2560 - 2564 (ฉบับทบทวนปี 2563 - 2564) ในเดือนตุลาคม 2562
ก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
ให้ความเห็นในการบริหารจัดการ ก�ำกับและควบคุม ดูแล การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของธนาคาร เพื่อให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต และน�ำข้อมูลสารสนเทศของธนาคารมาใช้วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจเพื่อให้ธนาคารสามารถแข่งขันได้
มอบนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Security Policy) และให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบ
Mobile Application GHB All     
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ให้ความเห็นในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลข้อมูลที่ดีของธนาคาร (Data Governance Policy) ให้มีวิธีปฏิบัติ
ในการเข้าถึงข้อมูลและน�ำข้อมูลไปใช้อย่างรัดกุม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางระบบประเมิน
ผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ ที่จะน�ำมาใช้ประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในปี 2563
ให้ความเห็นชอบในการก�ำหนดกรอบการบริหารจัดการโครงการด้าน IT (Project Management Framework) เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานของธนาคารในการบริหารจัดการโครงการด้าน IT ตามระดับความส�ำคัญ
ก�ำหนดแนวทางและขอบเขตการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร เพือ่ การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
มอบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของธนาคาร เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
หรือ Disruptive Technology ที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับธนาคาร โดยได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลกรด้าน IT ให้ได้รับการรับรอง
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน (Certificate)
รวมถึงให้ความเห็นชอบต่อการก�ำหนด การอบรมและพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมผู้ใช้งาน
ระบบงาน (End Users) เช่น การอบรมบุคลากรในการใช้งานระบบ GHB System (Core Banking System)
ก�ำกับ ดูแล ทบทวน และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนเทคโนโลยีดิจิทัลของธนาคาร
ก�ำกับ ดูแล ทบทวน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
ดิจิทัลปี 2560 - 2564 (ฉบับทบทวนปี 2562 - 2564) โดยเฉพาะโครงการที่มีความส�ำคัญเช่น โครงการ Core Banking System
ที่ให้ความส�ำคัญก�ำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด จนสามารถ Go Live ได้ในเดือนมีนาคม 2562 ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคาร รวมถึงการให้ค�ำแนะน�ำด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้สามารถบริหาร
จัดการทรัพย์กรที่มีอย่างคุ้มค่า ตอบสนองต่อธุรกิจของธนาคารทุกด้านและเป็นไปตามนโยบายและทิศทางตามที่ก�ำหนดในแผน
ปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล

(พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด)

ประธานคณะกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
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การบริการแบบ “Digital Services” ของธนาคาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรไปสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยการจัดท�ำ
แผนการพัฒนาองค์กรระยะยาว ประกอบด้วย “แผนยุทธศาสตร์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2560 - 2564” (ฉบับทบทวน ปี 2561)
และ “แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2560 - 2564” (ฉบับทบทวนปี 2561) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล
ธนาคารได้ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ซึ่งได้ก�ำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาไว้ 2 ด้าน ประกอบด้วย
1. IT Infrastructure คือ โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน Digital ที่มีความจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้ธนาคารสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจไปได้อย่างแข็งแรง และต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ามีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
2. IT Services คือ ช่องทางการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ โดยประยุกต์เทคโนโลยี Digital มาใช้ในการให้บริการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจ�ำกัดในการให้บริการของธนาคาร (Pain Point เดิม) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และ
เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการ (Improve Performance) ประหยัดต้นทุนในการให้บริการ (Reduce Cost)
ซึ่งจะท�ำให้ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น
ส�ำหรับปี 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งเน้นในการปรับปรุงทางด้าน IT Infrastructure เป็นหลัก โดยมีแผนที่จะน�ำ
ระบบงานหลัก (Core Banking) ใหม่ ทีธ่ นาคารเรียกว่า “ระบบ GHB System” มาลงใช้งานทดแทนระบบงานหลัก (Core Banking) เดิม
ที่ธนาคารใช้งานมากว่า 10 ปี โดยธนาคารคาดหวังว่าระบบ GHB System จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารลูกค้าเดิม
ของธนาคาร ทั้งด้านสินเชื่อ และเงินฝาก ที่ปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านบาท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ธนาคาร
ยังคาดหวังว่าจะใช้ระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการปล่อยสินเชื่อใหม่ ที่ธนาคารมีเป้าสินเชื่อใหม่ในปี 2562 ถึง 203,262 ล้านบาท
ให้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ธนาคารได้ใช้เวลาในการพัฒนาระบบ GHB System เป็นระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งเป็นไปตามแผน และสามารถที่จะน�ำ
ระบบ GHB System มาใช้งานจริง (Go-live) ได้ส�ำเร็จอย่างราบรื่น
เบื้องหลังความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบ GHB System นอกจากทีมงานพัฒนาระบบที่มีความสามารถสูงแล้ว การบริหาร
โครงการ (Project Management) ก็มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะท�ำให้ระบบสามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงต่อเวลา ในการบริหารโครงการระบบ GHB System ของธนาคาร ในครั้งนี้ ธนาคารได้ด�ำเนินการบริหารจัดการโครงการ
ด้วยตนเอง โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้น 4 ชุด แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารโครงการ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายโครงการ Core Banking และ Loan Origination (CBS Project Steering Committee)
2. คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงการระบบ Core Banking และ Loan Origination (CBS Change
Management Committee)
3. คณะกรรมการบริหารโครงการระบบ Core Banking และ Loan Origination (CBS Project Management
Committee : PMO)
4. คณะกรรมการประกันคุณภาพโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Quality Assurance Committee)
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ด้านการพัฒนาระบบ ธนาคารได้อ้างอิงและด�ำเนินการตามกระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle)
ซึ่งประกอบด้วย
1. การศึกษาความต้องการ (Problem Recognition)
2. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
3. การวิเคราะห์ระบบ (Analysis)
4. การออกแบบระบบ (Design)
5. การพัฒนา / ทดสอบระบบ (Development & Testing)
6. การปรับเปลี่ยนระบบ (Conversion)
7. การบ�ำรุงรักษาระบบ (Maintenance)
คณะกรรมการบริหารโครงการระบบ Core Banking และ Loan Origination (CBS Project Management Committee :
PMO) ได้มกี ารติดตาม เร่งรัด ก�ำกับ ให้งานในแต่ละขัน้ ตอนแล้วเสร็จตามแผน นอกจากนัน้ คณะกรรมการประกันคุณภาพโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Quality Assurance Committee) ได้ติดตาม ดูแลและก�ำกับในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ระบบ GHB System ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นั้น มี Quality และ Security เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ขั้นตอนที่ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งคือ ขั้นตอนที่ 5 ที่เป็นการพัฒนา / ทดสอบระบบ และขั้นตอนที่ 6 ที่เป็น
การปรับเปลีย่ นระบบ ธนาคารได้มกี ารเพิม่ การรายงานผล และการทดสอบ รวมถึงการฝึกอบรมมากกว่ามาตรฐานสากล อีก 5 ขัน้ ตอน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดที่จะ Go-live ระบบเพื่อใช้งานจริงได้อย่างราบรื่น ประกอบด้วย
1. System Integration Test หรือ SIT เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
และวัตถุประสงค์
2. User Acceptance Test หรือ UAT เพื่อ Confirm Business Requirement กับ User หรือ ผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่
ต้องการจริง
3. Train The Trainer การฝึกอบรมการใช้งานระบบ เพื่อสร้างพนักงานต้นแบบ (The Trainer) ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่พนักงานทั่วประเทศ
4. Train End User การอบรมพนักงานผูใ้ ช้งานในทุกฝ่าย ทุกสาขา ทัว่ ประเทศให้เกิดความเข้าใจด้วยคอร์สอบรมทีเ่ ป็นมาตรฐาน
โดย The Trainer ของธนาคาร (จัดท�ำคูม่ อื และใช้ภาษาแบบคน ธอส.) รวมถึงจัดท�ำระบบ E-Learning เพือ่ เพิม่ ความเข้าใจให้พนักงาน
5. Rehearsal การทดสอบใช้งานเสมือนจริง ซึ่งทดสอบถึง 4 ครั้ง และเพื่อให้สะท้อนการปฏิบัติงานเสมือนจริง จึงทดสอบ
ด้วยการอนุมัติและท�ำนิติกรรมสินเชื่อภายใน 1 วัน ด้วยยอดเงินสินเชื่อถึง 1,000 ล้านบาท
จากการก�ำกับ และบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธนาคารสามารถที่จะ Go-live ระบบ GHB System
ได้ส�ำเร็จในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้ โดยหลังจากที่ Go-live ใช้งานจริง ระบบ GHB System สามารถ
ใช้งานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงาน หรือการให้บริการแก่ลกู ค้าแต่อย่างใด นอกจากนัน้
ระบบ GHB System ดังกล่าวยังสามารถเป็นเครื่องมือให้กับธนาคารในการปล่อยสินเชื่อใหม่ของปี 2562 ได้ 215,301 ล้านบาท
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในปี 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้จากความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการด�ำเนินการดังกล่าว ท�ำให้ธนาคารสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
Digital (IT Infrastructure) ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มุ่งสู่การเป็น Smart
Digital Services เพื่อให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดส�ำหรับการมีบ้าน” และท�ำหน้าที่ “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน”
สมดังวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ส�ำคัญ
นอกจากในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.21 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายละเอียดข้อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่ส�ำคัญของธนาคาร (เงินให้สินเชื่อ และภาระผูกพัน) ที่ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สามารถแสดงได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2561

บริษัทร่วม / บริษัทย่อย
ไม่มี
บริษัท/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
(มีกรรมการร่วมกัน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน)
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จ�ำกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คณะกรรมการติดตาม พิจารณา
ประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (สกวช.)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ำกัด
(ร่วมทุนกับเอกชน)
องค์การตลาดเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
ส�ำนักงานส่งเสริมการประชุมและ
จัดนิทรรศการ (สสปน.)
บริษัท เทคโนเมดิคัล จ�ำกัด
(มหาชน)
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31 ธันวาคม 2562

เงินให้
สินเชื่อ

ภาระ
ผูกพัน

ธนาคารถือหุ้น เงินให้
(ร้อยละ)
สินเชื่อ

ภาระ ธนาคารถือหุ้น
ผูกพัน
(ร้อยละ)

กรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายปริญญา พัฒนภักดี

-

-

-

-

-

-

นายยุทธนา หยิมการุณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางพัชรี อาระยะกุล

นายธานินทร์ ผะเอม

นางรัตนา อนุภาสนันท์

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม
การเคหะแห่งชาติ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) โครงการ
วิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก
วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
คณะกรรมการด�ำเนินการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์
The International Union for
Housing Finance
คณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ลงโทษทางแพ่งตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
กระทรวงการคลัง
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท กสท โทรคมนาคม
จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหาชน)

เงินให้
สินเชื่อ

ภาระ
ผูกพัน

-

-

31 ธันวาคม 2562

ธนาคารถือหุ้น เงินให้
(ร้อยละ)
สินเชื่อ

-

-

ภาระ ธนาคารถือหุ้น
ผูกพัน
(ร้อยละ)

-

กรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.00
-

-

-

15.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พันเอก (พิเศษ)
ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร

นายฉัตรชัย ศิริไล

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร1
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2561
เงินให้
สินเชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ำกัด บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ำกัด
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
1,812.82
การเคหะแห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ำกัด
-

ภาระ
ผูกพัน

31 ธันวาคม 2562

ธนาคารถือหุ้น เงินให้
(ร้อยละ)
สินเชื่อ

ภาระ ธนาคารถือหุ้น
ผูกพัน
(ร้อยละ)

กรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,826.27
-

-

-

นายธัชพล กาญจนกูล4

-

-

-

-

-

นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ6

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล2

นายอภิชาติ อภิชาตบุตร3

นายสมพร จิตเป็นธม5

หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 และ
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
2 ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562
		
3 ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
		
4 ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 16 เมษายน 2562
		
5 ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
		
6 ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 13 กันยายน 2562
		

นโยบายการก�ำหนดราคาการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยอาจมีรายการทางธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลไทย ทั้งทางตรงผ่านทางหน่วยงานรัฐบาล หรือทางอ้อมโดยผ่านบริษัทร่วมหรือองค์กรอื่นๆ
ธนาคารได้ก�ำหนดราคายุติธรรมและเงื่อนไขในการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ทางการค้าปกติ และเพื่อเป็น
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารได้กำ� หนดราคาส�ำหรับรายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันตามทีธ่ นาคารประกาศแก่สาธารณชนเป็นปกติธรุ กิจและ
เป็นเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป เพือ่ ให้เกิดความคุม้ ค่าและสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ยกเว้นธุรกรรมทีม่ กี ฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับ
ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็จะยึดถือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว
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นโยบายและแนวทางการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต
ส�ำหรับการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในอนาคต มีความเป็นไปได้วา่ จะเกิดขึน้ ตามการด�ำเนินธุรกิจทัว่ ไป หากธนาคารพิจารณา
เห็นว่ารายการที่จะท�ำระหว่างกันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร การท�ำรายการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานก�ำกับและระเบียบปฏิบัติงานที่ธนาคารก�ำหนด และธนาคารจะยึดถือแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการท�ำรายการ
กับลูกค้าทั่วไป

ขั้นตอนการพิจารณาการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยในขัน้ ตอนการอนุมตั ิ
ท�ำรายการ ธนาคารได้พิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี นโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) และคู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขอ้ ก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับ
ธนาคารได้มอบหมายให้ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย ระเบียบ รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการ และ
ข้อห้ามในการท�ำธุรกรรมด้านการให้สนิ เชือ่ การท�ำสัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง และการด�ำเนินการอืน่ ใดของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน  
โดยฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และลักษณะความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล COI ที่อยู่ในระบบ
GHB System โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
ก�ำกับดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และรายงานคณะกรรมการธนาคารทราบ
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารได้ก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการธนาคาร และผู้บริหาร
ในการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1) ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ หรือรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
2) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์
ในเรื่องที่ก�ำลังพิจารณาหรืออนุมัติ บุคคลดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมพิจารณา หรืองดออกเสียงในวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้
ส่วนเสีย
3) ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้มีอ�ำนาจในการจัดการอนุมัติ หรือเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อ ท�ำธุรกรรม
ที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่ตนเอง คู่สมรส ญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
ธนาคาร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
และหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการธนาคาร
ได้จัดให้ธนาคารมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารได้เปิดเผยในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน
มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของธนาคาร ตลอดจนการป้องกันการกระท�ำทุจริตหรือการด�ำเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตลอดจนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึง
การประสานงานเกีย่ วกับผลการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีธนาคารและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็น
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสมกับ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ได้วา่ งบการเงินของธนาคารส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายปริญญา พัฒนภักดี)
ประธานกรรมการ
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(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแส
เงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผ้สู อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากธนาคารตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผ้ปู ระกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสม เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.4.4 และ 6.29.3 ซึง่ อธิบายถึงการกันเงินส�ำรองส่วนเกิน
ทั้งนี้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้
ข้อมูลอื่น
ผ้บู ริหารเป็นผ้รู บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอย่ใู นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้
ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่
มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความร้ทู ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผ้บู ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของธนาคาร
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผ้สู อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่ดู ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ย่ไู ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริต
อาจเกีย่ วกับการสมร้รู ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้ธนาคารต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน แสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอื่ สารกับผ้มู หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางภัทรา  โชว์ศรี)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายศตวรรษ  บุญโกย)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5
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งบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

“รางวัลแห่งความเป็นเลิศ”
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

   หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2562

2561

สินทรัพย์

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ลูกหนี้ด�ำเนินคดีแพ่ง
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.29.2

6.29.3
6.29.4
6.8
6.9
6.10
6.11

6,348,292
62,718,645
27,183,741

5,505,912
67,424,142
31,143,341

1,111,728,385
3,833,179
1,115,561,564
84,036,584
1,031,524,980

1,035,548,221
4,019,912
1,039,568,133
77,505,428
962,062,705

97,536,034

80,344,891

252,103
97,788,137
2,723,073
95,065,064
22,016
13,457,743
3,870,845
1,385,218
2,022,020
1,041,230
1,244,639,794

250,796
80,595,687
1,850,319
78,745,368
10,793,874
3,951,869
677,011
1,893,034
1,685,199
1,163,882,455

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

   หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2562

2561

6.12
6.13

993,769,084
1,798,000
531,744
142,100,000
2,298,530
5,682,923
1,277,466
2,940,500
4,419,033
1,154,817,280

943,382,263
1,367,849
125,600,000
1,694,051
5,334,311
1,190,266
3,437,567
1,082,006,307

6.17

20,320,329

20,320,329

6.18

26,127,464
1,200,000
42,174,721
89,822,514
1,244,639,794

23,605,343
1,200,000
36,750,476
81,876,148
1,163,882,455

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
เจ้าหนี้รอจ่ายโครงการรัฐบาล
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
อื่น ๆ
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

6.14
6.15

6.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายปริญญา  พัฒนภักดี)
ประธานกรรมการ
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(นายฉัตรชัย  ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ
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งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

   หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

6.24
6.25

6.26
6.29.5

6.29.6
6.27

6.15.1

2562

2561

50,123,049
21,352,535
28,770,514
1,221,779
32,346
1,189,433
488,123
391,215
2,799,286
33,638,571

50,419,753
20,267,167
30,152,586
1,107,786
23,194
1,084,592
319,874
338,752
1,976,285
33,872,089

4,822,628
7,853
1,660,717
582,037
1,741,053
8,814,288
2,379,710
9,092,840
13,351,733

4,250,241
6,924
1,611,382
273,014
1,737,968
7,879,529
1,480,111
11,901,843
12,610,606

82,666
82,666
13,434,399

12,610,606

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายปริญญา  พัฒนภักดี)
ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย  ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท
ก�ำไรสะสม
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ส�ำรองตามกฎหมาย
เงินน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ส�ำรองตามกฎหมาย
เงินน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
โบนัสจ่ายเพิ่มเติม
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุน

จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

อื่น ๆ

ยังไม่ได้จัดสรร

6.28
6.28

20,320,329 21,242,801 1,200,000
2,362,542
20,320,329 23,605,343 1,200,000

31,842,662
(2,362,542)
(5,340,250)
12,610,606
36,750,476

74,605,792
(5,340,250)
12,610,606
81,876,148

6.28
6.28
6.28

20,320,329 23,605,343 1,200,000
2,522,121
20,320,329 26,127,464 1,200,000

36,750,476
(2,522,121)
(5,484,460)
(3,573)
13,434,399
42,174,721

81,876,148
(5,484,460)
(3,573)
13,434,399
89,822,514

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายปริญญา  พัฒนภักดี)
ประธานกรรมการ
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รวม

(นายฉัตรชัย  ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ
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งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

   หน่วย : พันบาท
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

ก�ำไรสุทธิ
รายการปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) -  
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน :
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินกู้ตัดจ่าย
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้จากสินทรัพย์บริจาค
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
กลับรายการด้อยค่าจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น  
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น  
ประมาณการหนี้สินจากการชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
โบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปันผล
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้ด�ำเนินคดีแพ่ง
สินทรัพย์อื่น

2561

13,351,733

12,610,606

811,135
5,683
1,330
9,092,840
(9,285)
1,341,523
(759,486)
(528,988)
(697,546)
15,496
(95)
149,649
713,424
4,010
83,627
224,959
(29,748,284)
(28,500)
52,999,764
(22,731,492)
28,500
24,319,997

549,449
6,381
2,674
11,901,843
(14)
716,917
(443,903)
(367,207)
(720,267)
19,994
(274)
77,680
196,692
(2,821)
35,859
(64,052)
(30,996,337)
(26,250)
52,241,120
(20,849,968)
26,250
24,914,372

(243)
9,580,141
(93,049,215)
(22,016)
(5,800,907)
(128,986)
262,759

(233)
20,037,572
(92,877,205)
(4,459,306)
164,586
676,016

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

   หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)

หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เจ้าหนี้รอจ่ายโครงการรัฐบาล
จ่ายหนี้สินส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายช�ำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกพันธบัตรเงินกู้
เงินสดจ่ายช�ำระคืนพันธบัตรเงินกู้
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกพันธบัตรเงินกู้
เงินน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6.1

50,386,821
1,798,000
(836,105)
2,940,500
(30,289)
1,163,954
(9,415,589)

85,308,489
(1,916,534)
(1,132,768)
(62,409)
1,265,998
31,918,578

(17,722)
580
(503,302)
(3,237)
(4,922,995)
(5,446,676)

(21,060)
464
(866,379)
(4,189)
(891,164)

(12,044)
30,600,000
(14,100,000)
(4,590)
(5,484,460)
10,998,906
(3,863,359)
72,917,122
69,053,763

(11,113)
33,200,000
(22,700,000)
(3,980)
(5,340,250)
5,144,657
36,172,071
36,745,051
72,917,122

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายปริญญา  พัฒนภักดี)
ประธานกรรมการ
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(นายฉัตรชัย  ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุข้อ

1.
2.
3.
4.

5.
6.

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การเสนองบการเงิน
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
การบริหารความเสี่ยง
4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
4.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
4.3 การด�ำรงเงินกองทุน
ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด)
6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
6.3 เงินลงทุนสุทธิ
6.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
6.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
6.7 สินทรัพย์จัดชั้นตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
6.8 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
6.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
6.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
6.11 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
6.12 เงินรับฝาก
6.13 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
6.14 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
6.15 ประมาณการหนี้สิน
6.16 หนี้สินอื่น
6.17 ทุน
6.18 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
6.19 กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
6.20 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน
6.21 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.22 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
6.23 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
6.24 รายได้ดอกเบี้ย
6.25 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
6.26 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
6.27 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
6.28 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ
6.29 ธุรกรรมนโยบายรัฐ
6.30 การอนุมัติงบการเงิน
รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 187

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนให้ประชาชนมีอาคารและ หรือทีด่ นิ เพือ่ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยรวมถึงให้ความช่วยเหลือผูส้ งู อายุ ในการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ
หรืออาคารของตนเองเพื่อการด�ำรงชีพ ธนาคารมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร และมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1

การจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน

งบการเงินจัดท�ำและแสดงรายการตามข้อก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.27/2562 ลงวันที่
2 กันยายน 2562 เรื่อง การจัดท�ำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งจัดท�ำขึ้นตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินที่เสนอได้รวมรายการบัญชีของสาขาทุกแห่ง
โดยได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยมีการปัดเศษในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาทและล้านบาท ตามล�ำดับ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
จัดท�ำขึ้นจากงบการเงินที่เป็นฉบับภาษาไทย ในกรณีที่เนื้อหามีความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน
ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
		 มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7
เรื่อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)

		 มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 21
เรื่อง
ฉบับที่ 23
เรื่อง
ฉบับที่ 24
เรื่อง
ฉบับที่ 26
เรื่อง
ฉบับที่ 27
เรื่อง
ฉบับที่ 28
เรื่อง
ฉบับที่ 29
เรื่อง
ฉบับที่ 33
เรื่อง
ฉบับที่ 34
เรื่อง
ฉบับที่ 36
เรื่อง
ฉบับที่ 37
เรื่อง
ฉบับที่ 38
เรื่อง
ฉบับที่ 40
เรื่อง
ฉบับที่ 41
เรื่อง
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
เรื่อง
ฉบับที่ 2
เรื่อง
ฉบับที่ 3
เรื่อง
ฉบับที่ 4
เรื่อง
ฉบับที่ 5
เรื่อง
ฉบับที่ 6
เรื่อง
ฉบับที่ 8
เรื่อง
ฉบับที่ 10
เรื่อง
ฉบับที่ 11
เรื่อง
ฉบับที่ 12
เรื่อง
ฉบับที่ 13
เรื่อง
ฉบับที่ 15
เรื่อง
ฉบับที่ 16
เรื่อง
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
เรื่อง
ฉบับที่ 25
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
สัญญาเช่า

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมด�ำเนินงาน
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)

		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 5
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรือ่ ง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 14
เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์
ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 17
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 20
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ
ฉบับที่ 22
เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
ฉบับที่ 23
เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
		 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง ข้อยกเว้นส�ำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กรณีการน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
		 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
เรื่อง การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารอยูร่ ะหว่างการพิจารณาผลกระทบทีอ่ าจมีผลต่องบการเงินในปีทเี่ ริม่ น�ำมาตรฐานฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1

การรับรู้รายได้

3.1.1 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระเกิน 3 เดือน รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะกลับมาใช้เกณฑ์คงค้างส�ำหรับเงินให้สินเชื่อจ�ำนวนนั้น
เมื่อลูกหนี้ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ค้างเสร็จสิ้นแล้ว
ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระเกินกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ค้างช�ำระ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.1.2 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
3.1.3 เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
3.1.4 รายได้คา่ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างโดยหยุดรับรูร้ ายได้เมือ่ ค้างช�ำระค่าเช่าเกิน 2 เดือน ตามเงือ่ นไข
ในสัญญาเช่า
3.1.5 รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2

การรับรู้ค่าใช้จ่าย

3.2.1 ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินรับฝากและเงินกู้ยืมรับรู้ดอกเบี้ยเกณฑ์คงค้างตามสัญญา
3.2.2 ค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมจ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2.3 รับรู้ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์
3.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
3.4

เงินลงทุน

เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบก� ำ หนด เป็ น เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ ธ นาคารตั้ ง ใจและสามารถที่ จ ะถื อ
จนครบก�ำหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนทัว่ ไป เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
3.5

เงินให้สินเชื่อ

เงินให้สินเชื่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินต้น ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยจ�ำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ
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3.6

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3.6.1 ธนาคารได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญโดยถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การกันส�ำรองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกส.23/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ และถือปฏิบัติตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การประเมินราคาหลักประกันและ
อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับช�ำระหนี้การประกันการให้สินเชื่อ หรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาด
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1) ธนาคารกันเงินส�ำรองส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพในอัตราร้อยละ 100 ส�ำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชี
กับมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจ�ำหน่ายหลักประกันตามวิธกี ารทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนด
2) หลักประกันทีน่ ำ� มาค�ำนวณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจ�ำหน่าย หลักประกันได้แก่
อสังหาริมทรัพย์ (เช่น มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี เท่ากับร้อยละ 62 ของราคาประเมิน มูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่าง
การขายทอดตลาด เท่ากับร้อยละ 66.38 ของราคาประเมิน)
3) การประเมินมูลค่าหลักประกัน ธนาคารใช้ข้อมูลหลักประกันที่มีอายุประเมินไม่เกิน 1 ปี จากระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของธนาคารแทนมูลค่าหลักประกันที่มีการประเมินเกินกว่า 3 ปี
อนึ่ง ธนาคารได้กันเงินส�ำรองตามเกณฑ์คุณภาพของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการช�ำระหนี้โดยธนาคาร
ได้ทยอยกันเงินส�ำรองหนี้สูญเป็นรายเดือน และฝ่ายบริหารจะพิจารณากันเงินส�ำรองหนี้สูญเพิ่มจากที่ทยอยตั้งเป็นรายเดือน
ดังกล่าวตามความเหมาะสม
ส�ำหรับสินเชื่อที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลักษณะของสินเชื่อ
และจากปัจจัยต่าง  ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของสินเชือ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ประกอบด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ขั้นต�่ำที่ค�ำนวณตามอัตราร้อยละที่ ธปท. ก�ำหนด และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราขั้นต�่ำตามประกาศ ธปท.
เพื่อครอบคลุมความเสียหายในอนาคต โดยพิจารณาเป็นอัตราส่วนต่อเงินให้สินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายของ
ธนาคารซึ่งมีการทบทวนทุกปี
หนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี ธนาคารน�ำไปลดยอดจ�ำนวนที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืนธนาคารรับรู้เป็นรายได้อื่น
ธนาคารก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ โดยธนาคารได้ตัดหนี้สูญส�ำหรับลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ เท่ากับ
จ�ำนวนที่กันส�ำรองส�ำหรับลูกหนี้ที่สงสัยว่าจะเรียกคืนไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตัดส่วนสูญเสียของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
3.6.2 ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาวที่ธนาคารทดรองจ่าย จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อโดยไม่น�ำหลักประกันมาหัก และแสดงรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์อื่น
3.6.3 ลูกหนี้อื่นที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน และแสดงรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์อื่น
เว้นแต่ลกู หนีด้ ำ� เนินคดีรอรับคืนและลูกหนีด้ ำ� เนินคดีเงินเบิกเกินบัญชีรอรับคืนทีเ่ กิดจากผลต่างของการได้รบั ช�ำระหนี้
จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จ�ำนอง จะแสดงรวมอยู่ในเงินให้สินเชื่อ
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3.7

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ธนาคารปรับโครงสร้างหนีโ้ ดยถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การกันส�ำรองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.23/2562
ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3.8

ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายแสดงด้วยราคาประเมินหรือราคาตามบัญชีแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่าหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ธนาคารก�ำหนดอัตราการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่มีระยะเวลาการถือครองไม่เกิน 10 ปี ในอัตรา
ร้อยละ 0 - 70 ส่วนอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ธนาคารถือครองเกิน 10 ปี ตั้งค่าเผื่อในอัตราร้อยละ 100 ตามที่กระทรวง
การคลังก�ำหนดให้ธนาคารถือปฏิบัติ
การกลับรายการก�ำไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่า จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นในงบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
เมื่อมีการจ�ำหน่าย
3.9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ในอัตราร้อยละ ดังนี้
อาคาร
อัตราร้อยละ
5
ต่อปี
อุปกรณ์
อัตราร้อยละ
10 - 33 ต่อปี
อุปกรณ์ที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท และอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 30,000 บาท
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อมา
รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งท�ำให้อายุของสินทรัพย์ยาวนานขึ้น อันมีผลท�ำให้มูลค่าเปลี่ยนแทน
ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษารับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์
อย่างต่อเนื่อง หรือจ�ำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�ำนวนใด
จะสูงกว่า
ก�ำไรและขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ พิจารณาจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับ
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ผลต่างดังกล่าวในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อายุการให้ประโยชน์ 4 - 5 ปี
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3.11 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

ค่าธรรมเนียมในการจ�ำหน่ายพันธบัตร ตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของพันธบัตร โดยแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น
3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

3.12.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส สิทธิการลาต่าง ๆ รวมทั้ง
ผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น ๆ ตามข้อตกลงของการจ้างงาน ธนาคารรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเป็น
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
3.12.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
3.12.2.1 โครงการสมทบเงิน
ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยธนาคารจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์
และข้อก�ำหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ธนาคารไม่มีภาระผูกพันที่จะ
จ่ายเงินเพิม่ อีกเมือ่ ได้จา่ ยเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานเมือ่ ถึง
ก�ำหนดช�ำระ
3.12.2.2 โครงการผลประโยชน์
โครงการผลประโยชน์ของธนาคารประกอบด้วยเงินตอบแทนความชอบในการท�ำงานภายใต้พระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ของที่ระลึกส�ำหรับพนักงานเกษียณอายุ และเงินบ�ำเหน็จภายใต้
กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของการจ้างงาน
3.12.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานของธนาคาร ได้แก่ ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน
ตามข้อตกลงของการจ้างงาน
ธนาคารค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภท
โครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ต้นทุนบริการ
ปัจจุบนั ต้นทุนบริการในอดีต ดอกเบีย้ สุทธิจากหนีส้ นิ ผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้สทุ ธิ เป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรหรือขาดทุน
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์จะรับรูท้ นั ทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และผลก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
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3.13 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ธนาคารในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้เป็นหนี้สิน ส่วนค่าเช่าที่ช�ำระ
จะแยกเป็นส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญา เพื่อท�ำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สิน และส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ โดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญั ญา
3.14 รายการสุทธิระหว่างกัน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน�ำมาหักกลบและแสดงจ�ำนวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อ
ธนาคารมีสิทธิทางกฎหมายในการน�ำจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนี้กันและธนาคารมีความตั้งใจ
ที่จะรับหรือจ่ายช�ำระจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลา
เดียวกับที่จ่ายช�ำระหนี้สิน
3.15 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมธนาคารรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่ธนาคาร
มีอ�ำนาจควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการด�ำเนินงาน นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังรวมถึงการอยูภ่ ายใต้การควบคุมหรืออยูภ่ ายใต้
อิทธิพลร่วมกัน
ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ธนาคารมีรายการทางธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ซึ่งอาจ
จะอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยรัฐบาลไทย ทั้งทางตรงผ่านทางหน่วยงานรัฐบาล หรือทางอ้อมโดยผ่านบริษัทร่วม
หรือองค์กรอื่น ๆ ราคาและเงื่อนไขในการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ทางการค้าปกติ ดังนั้น ธนาคาร
จึงไม่จ�ำเป็นต้องรวบรวมและเปิดเผยรายการค้ากับรัฐวิสาหกิจอื่นและหน่วยงานภาครัฐไว้ในรายการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ได้แก่ ผูบ้ ริหารและกรรมการของธนาคาร ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการวางแผน สั่งการ และควบคุมการด�ำเนินงานของธนาคาร ธนาคารก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการค้ากับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ธนาคารประกาศแก่สาธารณชนเป็นปกติธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป
3.16 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง มูลค่าที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินออกไป หรือมูลค่าที่คาดว่า
จะต้องจ่ายเพือ่ การไถ่ถอนหนีส้ นิ ทางการเงิน โดยใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการค�ำนวณตามหลักการของตลาดเงิน
ที่ใช้กันทั่วไป
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3.16 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ)

วิธกี ารและข้อสมมติฐานทีธ่ นาคารใช้ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินตามทีเ่ ปิดเผย มีดงั นี้
เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินรับฝาก หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืม ภาระของธนาคาร
จากการรั บ รอง และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น - ภาระผู ก พั น ทั้ ง สิ้ น แสดงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยประมาณ
ตามจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาตามบัญชีสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับทั้งสิ้น (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับ) ตามจ�ำนวนเงินที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.17 ตราสารที่ออกและหนี้สินทางการเงิน

ตราสารที่ออกและเงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อถือจนครบก�ำหนด และวิธีการบันทึกบัญชีด้วยราคาตามมูลค่าหน้าตั๋ว

4. การบริหารความเสี่ยง
4.1

ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร

4.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่คู่สัญญาของธนาคาร (Counterparty) ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับธนาคาร รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ในส่วนการพิจารณาให้สินเชื่อนั้น ธนาคารมีนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) ซึ่งเป็นกรอบการด�ำเนินงานที่ก�ำหนด
ขอบเขตวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการให้สินเชื่อเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความรับผิดชอบต่อสังคม และระดับ
ความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดแนวทางการรับความเสี่ยงสินเชื่อ (Credit Risk Guideline)
2 ประเภท คือ แนวทางการรับความเสีย่ งทัว่ ไป (Credit Risk - General Guideline) เช่น การออกผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่
การตรวจสอบเครดิตบูโร การก�ำหนดวงเงินให้สินเชื่อต่อหลักประกัน (Loan to value - LTV) ระยะเวลาการให้กู้
ก�ำหนดการจ่ายดอกเบี้ยและช�ำระคืนเงินต้น การตั้งวงเงินสินเชื่อหลังจากได้รับอนุมัติสินเชื่อ การเรียกเก็บหนี้ และ
การติ ด ตามทวงหนี้ รวมถึ ง มี ก ระบวนการในการสอบทานสิ น เชื่ อ ของลู ก ค้ า และติ ด ตามดู แ ลสิ น เชื่ อ ที่ ผ ่ า น
การอนุมัติแล้วอย่างสม�่ำเสมอ และแนวทางการรับความเสี่ยงเฉพาะด้าน (Credit Risk - Specific Guidelines)
เช่น การก�ำหนดเกณฑ์ LTV ธนาคารมีแนวทางการรับความเสี่ยงโดยให้มีการค�้ำประกันโดยผู้ประกอบการ หรือ
การพิจารณาประวัติการผ่อนช�ำระหนี้สม�่ำเสมอ เป็นต้น
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4.1

ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (ต่อ)
กระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) การตรวจสอบคุณสมบัติและการวิเคราะห์เบื้องต้นของผู้กู้ในภาพรวม การตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กฎหมายก�ำหนด การตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องข้อมูลรายได้ การตรวจสอบเกณฑ์หลักประกันในเบื้องต้น
การพิจารณาเบื้องต้นจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช�ำระหนี้
2) กระบวนงานวิเคราะห์และพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Analysis) โดยพิจารณาข้อมูลที่ผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจาก SPOKES ข้อมูลหลักประกันตามรายงานประเมิน และมีการอนุมัติโดยน�ำเครื่องมือแบบจ�ำลอง
คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring Model) มาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อรายย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน ลดโอกาสความผิดพลาดจากการใช้ดลุ ยพินจิ ในการให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการก�ำหนด
ระดับการกระจุกตัวของสินเชื่อสูงสุด ของแต่ละประเภทการกระจุกตัว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
ในกรณีของเงินให้สินเชื่อที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลเสียหายสูงสุดของความเสี่ยงด้านเครดิต
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของธนาคาร คือ มูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้สินเชื่อในงบแสดงฐานะการเงินหลังจาก
หักค่าเผื่อผลขาดทุนต่าง ๆ แล้ว โดยยังไม่ได้ค�ำนึงถึงมูลค่าของหลักประกันใด ๆ นอกจากนี้ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ยังอาจเกิดจากภาระผูกพันของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินด้วย
4.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ คือ ความเสีย่ งทีร่ ายได้หรือเงินกองทุนได้รบั ผลกระทบในทางลบจากการเปลีย่ นแปลง
อัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหว
ต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) และ
รายได้ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ โดยเฉพาะเงินให้สินเชื่อจะมีการก�ำหนดจากอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ย
แบบลอยตัวชนิด MOR, MRR และ MLR เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นการลงทุนในพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ส่วนด้านหนี้สิน โดยเฉพาะเงินรับฝากตามระบบตลาดการเงินของประเทศไทยส่วนใหญ่
จะประกอบด้วย เงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และเงินฝากประจ�ำที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะสั้น
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
(Net Interest Income Sensitivity) และจัดท�ำรายงาน Static Repricing Gap Analysis ในระยะเวลา 1 ปี ภายใต้
สมมติฐานการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ 100 basis points ซึง่ ผลการประเมินความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธนาคารมีผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสะสม เท่ากับ 4,179.11 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.13 ของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
นอกจากนี้ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้
ตามแผนธุรกิจ และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
หนี้สิน และการเงินของธนาคาร
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4.1

ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารที่ส�ำคัญ จ�ำแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ภายใน
1 เดือน

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

1 ถึง 3
เดือน

59,723.53
931,691.36
991,414.89

1,402.78
1,402.78

321,131.34
1,798.00
1,000.00
323,929.34

139,869.98
5,160.00
145,029.98

3 ถึง 12
เดือน

มากกว่า
1 ปี

22,223.69
80,638.26
102,861.95

4,922.55
94,939.72
99,862.27

381,100.90   151,666.86
8,600.00 127,340.00
389,700.90 279,006.86

ไม่มี
ดอกเบี้ย

2,995.11
37.50
49,244.49
52,277.10
-

สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ

รวม

62,718.64
27,183.74
51,347.81 1,209,264.42
51,347.81 1,299,166.80
-

993,769.08
1,798.00
142,100.00
1,137,667.08
หน่วย : ล้านบาท

2561
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ภายใน
1 เดือน

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

198 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ไม่มี
ดอกเบี้ย

1 ถึง 3
เดือน

3 ถึง 12
เดือน

มากกว่า
1 ปี

67,411.54
5,343.66
964,171.03
1,036,926.23

12,456.05
5,820.20
18,276.25

13,306.13
8,750.30
22,056.43

90,439.58
90,439.58

12.60
37.50
2,921.97
2,972.07

319,258.76
319,258.76

147,667.74
4,200.00
151,867.74

381,465.52
9,900.00
391,365.52

94,990.24
111,500.00
206,490.24

-

สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ

รวม

67,424.14
31,143.34
43,790.03 1,115,893.11
43,790.03 1,214,460.59
-

943,382.26
125,600.00
1,068,982.26

4.1

ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
ข้อมูลเบื้องต้นของอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 ดังนี้
   หน่วย : ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินให้สินเชื่อ

2562

2561

210,031.77
999,232.65
1,209,264.42

108,238.11
1,007,655.00
1,115,893.11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้สินเชื่อประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติ จ�ำนวน  
1,111,728.38 ล้านบาท และ 1,035,548.22 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐ จ�ำนวน
97,536.04 ล้านบาท และ 80,344.89 ล้านบาท ตามล�ำดับ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญ มีอัตราประมาณ ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

2562

2561

ร้อยละ  1.64
ร้อยละ  1.83
ร้อยละ  4.48

ร้อยละ  1.50
ร้อยละ  1.34
ร้อยละ  4.75

ร้อยละ  1.71
ร้อยละ  1.50
ร้อยละ  3.05

ร้อยละ  1.65
ร้อยละ  0.26
ร้อยละ  3.17

4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�ำระหนี้สิน และภาระผูกพัน
เมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอกับ
ปริมาณความต้องการใช้เงินของธนาคารได้ทันเวลา หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก
รวมถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
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4.1

ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)
โครงสร้างองค์กร นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารได้มอบหมายให้
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สินและการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายกลยุทธ์ และ
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารดังนี้
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)
มีหน้าที่ในการอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง และกระจายอ�ำนาจให้คณะกรรมการ หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในแต่ละระดับเป็นผู้ดูแลตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee - AC)
มีหน้าที่ในการสอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
ก�ำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC)
มีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม รวมทั้งวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และ
ดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สินและการเงิน (Assets and Liabilities Management Committee ALCO)
มีหน้าที่ในการก�ำหนดกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะยาวด้านสินทรัพย์ และหนี้สินให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ธนาคาร และกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งก�ำหนดกลยุทธ์
ในการจัดการด้านความเสี่ยงจากสภาพคล่อง และอัตราดอกเบี้ย และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารผ่าน
คณะกรรมการบริหาร เพื่อรับทราบ และ/หรือตัดสินใจ
ธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายบริหารการเงินท�ำหน้าที่บริหารสภาพคล่อง จัดสรรเงินฝาก เงินลงทุน และ
เงินให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้ และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ทบทวนนโยบาย ก�ำหนดดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และก�ำหนดระดับเพดานความเสี่ยงต่าง ๆ (Risk Limit) ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือที่ใช้วัดและติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แสดงในรูปแบบรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานอัตราส่วน
การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง รายงานประมาณการสภาพคล่องล่วงหน้า และรายงานแหล่งเงินรายกลุม่ 20 กลุม่ แรก
ต่อหนี้สินรวม (Funding Concentration) เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องเป็นรายไตรมาสตามกรอบนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารโดยใช้สถานการณ์ทธี่ นาคาร
ก�ำหนดขึ้นเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่
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4.1

ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)
(1) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคารเอง (Institution - Specific Crisis)
(2) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงิน และส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร (Market Wide Crisis)
(3) ภาวะวิกฤตทีเ่ กิดจากผลรวมของทัง้ สองปัจจัย (Combination of Both) โดยในแต่ละสถานการณ์จำ� ลอง
จะประกอบด้วยข้อสมมติต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งจะครอบคลุมเหตุการณ์ในช่วง
วิกฤตต่าง ๆ อาทิเช่น การเบิกถอนเงินรับฝากของลูกค้าแต่ละประเภท สภาพคล่องในตลาดของสินทรัพย์
ลดลง และจัดท�ำแผนฉุกเฉินด้านการเงินเพือ่ รองรับภาวะวิกฤต โดยค�ำนึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤต
ในแต่ละสถานการณ์จำ� ลอง
ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามระยะเวลา
ที่ครบก�ำหนดของสัญญา
หน่วย : ล้านบาท
2562
ครบก�ำหนด
ภายใน
1 เดือน

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

1 ถึง 3
เดือน

3 ถึง 12
เดือน

มากกว่า
1 ปี

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

รวม

62,718.64
8,418.17
71,136.81

8,632.48
8,632.48

22,223.69
38,898.50
61,122.19

4,922.55
1,070,640.89
1,075,563.44

37.50
37.50

62,718.64
27,183.74
1,126,590.04
1,216,492.42

321,131.34
1,798.00
531.74
1,000.00
324,461.08

139,819.98
5,160.00
144,979.98

381,149.31
8,600.00
389,749.31

151,668.45
127,340.00
279,008.45

-

993,769.08
1,798.00
531.74
142,100.00
1,138,198.82
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4.1

ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2561
ครบก�ำหนด

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

4.2

3 ถึง 12
เดือน

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

มากกว่า
1 ปี

รวม

ภายใน
1 เดือน

1 ถึง 3
เดือน

67,424.14
5,343.66
4,177.33
76,945.13

12,456.05
14,452.16
26,908.21

13,306.13
37,213.09
50,519.22

984,965.49
984,965.49

37.50
37.50

67,424.14
31,143.34
1,040,808.07
1,139,375.55

319,258.76
1,367.85
320,626.61

147,667.74
4,200.00
151,867.74

381,465.52
9,900.00
391,365.52

94,990.24
111,500.00
206,490.24

-

943,382.26
1,367.85
125,600.00
1,070,350.11

มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการสรุปยอดคงเหลือตามที่ปรากฏในงบการเงินและการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท
2562
ประเภทตราสารการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน :
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน :
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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มูลค่า
ตามบัญชี

6,348.29
62,718.64
27,183.74
1,126,590.04
1,222,840.71

2561
มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

6,348.29
62,718.64
27,183.74
1,126,590.04
1,222,840.71

5,505.91
67,424.14
31,143.34
1,040,808.07
1,144,881.46

5,505.91
67,424.14
31,143.34
1,040,808.07
1,144,881.46

993,769.08
993,769.08
1,798.00   
1,798.00
531.74
531.74
142,100.00
142,100.00
1,138,198.82 1,138,198.82

943,382.26
1,367.85
125,600.00
1,070,350.11

943,382.26
1,367.85
125,600.00
1,070,350.11

4.3

การด�ำรงเงินกองทุน

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�ำระแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
เงินส�ำรองที่จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

20,320.33
26,127.46
1,200.00
34,858.99
82,506.78

20,320.33
23,605.34
1,200.00
30,579.22
75,704.89

7,551.29
7,551.29
90,058.07

6,751.00
6,751.00
82,455.89

ธนาคารได้ค�ำนวณเงินกองทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.15/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
เรือ่ งหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ซึ่งธนาคารด�ำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1
ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้ โดยสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิตค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ ธปท.
ที่ สกส.17/2562 และสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นการค�ำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์ ธปท. ที่ สกส.19/2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารด�ำรงเงินกองทุน เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตามแนวทางและ
วิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ดังนี้
อัตราร้อยละ
เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

2562

2561

14.91
13.66

15.27
14.02

ธนาคารได้ปรับปรุงการค�ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตและด้านปฏิบัติการในเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ให้สอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลท�ำให้การด�ำรงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลงไปดังนี้
- เงินกองทุนชั้นที่ 2 จาก จ�ำนวน 7,310.44 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 6,751.00 ล้านบาท
- การด�ำรงเงินกองทุน เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น
เงินกองทุนทั้งสิ้น จากอัตราร้อยละ 14.19 เป็นอัตราร้อยละ 15.27
เงินกองทุนชั้นที่ 1 จากอัตราร้อยละ 12.94 เป็นอัตราร้อยละ 14.02
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5. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ การประมาณการ และตัง้ ข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชี
ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการและ
ข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบส�ำคัญต่อการรับรู้จ�ำนวนเงินในงบการเงิน

6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด)

หน่วย : ล้านบาท

2562

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(หัก) เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำเกิน 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6.2

2561

6,348.29
62,718.64
(13.17)

62,705.47
69,053.76

5,505.91
67,424.14
(12.93)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

หน่วย : ล้านบาท

2562
เมื่อทวงถาม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมในประเทศ
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3.03
2,996.45
0.63
3,000.11
3,000.11

มีระยะเวลา

41,200.00
18,513.17
59,713.17
5.36
59,718.53

67,411.21
72,917.12

2561
รวม

3.03
44,196.45
18,513.80
62,713.28
5.36
62,718.64

เมื่อทวงถาม

2.04
22.80
0.89
25.73
25.73

มีระยะเวลา

67,352.00
12.93
67,364.93
33.48
67,398.41

รวม

2.04
67,374.80
13.82
67,390.66
33.48
67,424.14

6.3

เงินลงทุนสุทธิ

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
รวมเงินลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ�ำหน่าย

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ�ำหน่าย

26,055.19
1,091.05

31,105.84
-

37.50
27,183.74

37.50
31,143.34

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจบริการให้ข้อมูลทางด้านเครดิต
6.4

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

6.4.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืมรายย่อย
ลูกหนี้ด�ำเนินคดีรอรับคืน
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
(หัก)  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
       1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
        - รายสินเชื่อ
       2. เงินส�ำรองส่วนเกิน (หมายเหตุข้อ 6.4.4)
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

1,947.25
1,106,418.06
3,363.07
1,111,728.38
3,833.18
1,115,561.56

2,063.14
1,031,023.40
2,461.68
1,035,548.22
4,019.91
1,039,568.13

(15,452.72)
(68,583.86)
1,031,524.98

(15,306.03)
(62,199.40)
962,062.70
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6.4

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

6.4.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารจ�ำหน่ายกลุ่มลูกหนี้ที่ด�ำเนินการขายทรัพย์ทอดตลาดแล้ว
แต่ทรัพย์ไม่พอช�ำระหนี้ที่พ้นระยะเวลาบังคับคดีออกจากเงินให้สินเชื่อไปจัดประเภทในสินทรัพย์อื่น โดยโอนคู่กับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ จ�ำนวน 8,698 ราย เป็นเงินจ�ำนวน 754.89 ล้านบาท และ 8,225 ราย เป็นเงิน
จ�ำนวน 768.01 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้สนิ เชือ่ จ�ำนวน 1,111,728.38 ล้านบาท และ 1,035,548.22 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่เกิดจากการท�ำธุรกรรมเพื่อสนับสนุนมาตรการการเงินการคลังของภาครัฐ
แต่มใิ ช่เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ (PSA) เป็นจ�ำนวน 145,564.23 ล้านบาท และ 128,920.13 ล้านบาท
โดยจ�ำแนกตามรายโครงการ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2558
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2559
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2560
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2560 (จ.ชายแดนภาคใต้)
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2561
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2562
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2562 (อุปกรณ์)
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
(รายย่อย)
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2559
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560
โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี
โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี/1
โครงการบ้านเอื้ออาทร
โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เติมฝัน
รวม

2562

2561

2,937.94
11,769.14
33,923.06
708.10
14,185.46
29,752.67
50.59
3,095.40

4,755.43
12,765.82
35,763.70
713.42
14,254.45
2,506.67

11,183.75
7,969.59
14.86
8,852.28
3,153.85
17,768.27
199.27
145,564.23

12,031.77
8,531.11
15.97
9,212.58
3,187.89
24,996.41
184.91
128,920.13

6.4.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

หน่วย : ล้านบาท
2562

ในประเทศ

เงินบาท
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1,111,728.38

ต่างประเทศ

-

2561
รวม

ในประเทศ

1,111,728.38 1,035,548.22

ต่างประเทศ

-

รวม

1,035,548.22

6.4

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

6.4.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

หน่วย : ล้านบาท
2562

ปกติ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
รวม

988,275.59
988,275.59

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

77,369.89
77,369.89

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

8,294.54
8,294.54

11,195.58
11,195.58

สงสัยจะสูญ

รวม

26,592.78 1,111,728.38
26,592.78 1,111,728.38

หน่วย : ล้านบาท
2561
ปกติ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
รวม

921,885.37
921,885.37

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

69,317.66
69,317.66

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

8,994.66
8,994.66

สงสัย

10,326.46
10,326.46

สงสัยจะสูญ

รวม

25,024.07 1,035,548.22
25,024.07 1,035,548.22

6.4.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น

หน่วย : ล้านบาท
2562
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
    - จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ1)

991,751.42
77,727.24
8,294.54
11,195.58
26,592.78

103,773.17
39,158.75
2,279.59
2,683.78
8,668.45

1,115,561.56

156,563.74

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1,037.73
783.17
2,279.59
2,683.78
8,668.45
15,452.72
68,583.86
84,036.58
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6.4

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

6.4.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2561
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม
			

1)

925,365.95
69,856.99
8,994.66
10,326.46
25,024.07
1,039,568.13

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ1)

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

101,920.66
1
43,304.15             2
2,509.93
100
2,763.45
100
8,147.36
100
158,645.55

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1,019.21
866.08
2,509.93
2,763.45
8,147.36
15,306.03
62,199.40
77,505.43

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 84,036.58 ล้านบาท
และ 77,505.43 ล้านบาท ตามล�ำดับ (หมายเหตุ ข้อ 6.5) ซึ่งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวนดังกล่าวได้รวมเงินส�ำรอง
ส่วนเกิน จ�ำนวน 68,583.86 ล้านบาท และ 62,199.40 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยธนาคารกันเงินส�ำรองเพิม่ ตามเกณฑ์
คุณภาพส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพรายย่อย เพื่อให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กรณี
ต้องกันส�ำรองเพิ่มตามเกณฑ์คุณภาพโดยพิจารณาเป็นอัตราส่วนต่อเงินให้สินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบาย
ของธนาคารซึ่งมีการทบทวนทุกปี
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารระงับการรับรู้รายได้ ซึ่งถือเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 จ�ำนวน 46,082.90 ล้านบาท และ 44,345.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.13 และ 4.27 ตามล�ำดับ
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6.5

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท
2562
ปกติ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

1,019.21
18.52
1,037.73

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

866.08
(82.91)
783.17

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

2,509.93
(230.34)
2,279.59

สงสัย

สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อฯ
ที่กันเพิ่ม

2,763.45 8,147.36 62,199.40
(79.67) 1,728.28 6,384.46
(1,207.19)
2,683.78 8,668.45 68,583.86

รวม

77,505.43
7,738.34
(1,207.19)
84,036.58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 7,738.34 ล้านบาท ประกอบด้วยจ�ำนวนที่
ธนาคารกันเงินส�ำรองตามการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 1,353.88 ล้านบาท
และได้กันเงินส�ำรองส่วนเกินจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 6,384.46 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2561
ปกติ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

987.90
31.31
1,019.21

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

655.85
210.23
866.08

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

1,971.09
538.84
2,509.93

สงสัย

2,458.15
305.30
2,763.45

สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อฯ
ที่กันเพิ่ม

7,910.66 53,450.23
1,236.77 8,749.17
(1,000.07)
8,147.36 62,199.40

รวม

67,433.88
11,071.62
(1,000.07)
77,505.43

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 11,071.62 ล้านบาท ประกอบด้วยจ�ำนวนที่
ธนาคารกันเงินส�ำรองตามการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 2,322.45 ล้านบาท
และได้กันเงินส�ำรองส่วนเกินจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 8,749.17 ล้านบาท
6.6

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ธนาคารท�ำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2562
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้
รวม

จ�ำนวนบัญชี

65,207
65,207

จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

54,586.06
54,586.06

มูลค่ายุติธรรม

-
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6.6

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2561

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

จ�ำนวนบัญชี

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้
รวม
6.7

จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

46,840
46,840

38,949.28
38,949.28

สินทรัพย์จัดชั้นตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด

มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

2562
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ1)

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

1,081,097.34
82,737.03
9,121.44
12,313.59
28,080.30
1,213,349.70

ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น

992.17
992.17

408.86
66.65
6.65
11.26
1,609.86
2,103.28

รวม

1,081,506.20
82,803.68
9,128.09
12,324.85
30,682.33
1,216,445.15
หน่วย : ล้านบาท

2561
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ1)

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
		

1)

1,000,265.24
73,403.10
9,558.98
11,005.95
25,930.55
1,120,163.82

ทรัพย์สิน
รอการขาย

761.50
761.50

สินทรัพย์อื่น

353.09
63.74
8.41
10.98
1,491.38
1,927.60

รวม

1,000,618.33
73,466.84
9,567.39
11,016.93
28,183.43
1,122,852.92

ยอดเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับเป็นยอดรวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมปกติและธุรกรรมนโยบายรัฐ
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6.8

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2562

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขาย
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

14,346.25
14,346.25
(3,552.38)
10,793.87

5,901.02
5,901.02
(1,341.52)
4,559.50

จ�ำหน่าย

ปลายงวด

2,655.11
2,655.11
(759.48)
1,895.63

17,592.16
17,592.16
(4,134.42)
13,457.74
หน่วย : ล้านบาท

2561
ต้นงวด

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขาย
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

10,986.91
10,986.91
(3,279.37)
7,707.54

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ปลายงวด

5,059.07
5,059.07
(716.91)
4,342.16

1,699.73
1,699.73
(443.90)
1,255.83

14,346.25
14,346.25
(3,552.38)
10,793.87

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการช�ำระหนี้ เป็นมูลค่าที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก จ�ำนวน 24,569.07 ล้านบาท และ
มูลค่าที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน จ�ำนวน 1,046.98 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ จ�ำนวน 13,457.74 ล้านบาท และ 10,793.87 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ในจ�ำนวนดังกล่าวได้รวมทรัพย์สินรอการขายที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จ�ำนวน
4,632.44 ล้านบาท และ 3,396.85 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีก�ำไร
จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดการ จ�ำนวน 488.12 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จ�ำนวน 56.54 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 582.04 ล้านบาท
และ 273.01 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งเกิดจากการตั้งเพิ่มหรือการโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
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6.9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2562

ราคาทุน

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
อื่น ๆ

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

682.81
3,860.42
2,493.23
1,154.55
8,191.01

0.70
123.90
795.79
1,448.92
2,369.31

37.64
85.84
1,943.46
2,066.94

683.51
3,946.68
3,203.18
660.01
8,493.38

2,568.93
1,597.04
73.17
4,239.14

140.28
349.27
489.55

25.89
80.27
106.16

2,683.32
1,866.04
73.17
4,622.53

ค่าเสื่อมราคา

ยอดสุทธิ

683.51
1,263.36
1,337.14
586.84
3,870.85
489.55

หน่วย : ล้านบาท
2561
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
อื่น ๆ

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

683.06
3,781.18
2,425.83
732.00
7,622.07

101.16
382.73
1,298.70
1,782.59

0.25
21.92
315.33
876.15
1,213.65

682.81
3,860.42
2,493.23
1,154.55
8,191.01

2,427.49
1,677.11
73.17
4,177.77

151.97
230.02
381.99

10.53
310.09
320.62

2,568.93
1,597.04
73.17
4,239.14

ค่าเสื่อมราคา

ยอดสุทธิ

682.81
1,291.49
896.19
1,081.38
3,951.87
381.99

ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจ�ำนวน 683.51 ล้านบาท และ 682.81 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้
มีทดี่ นิ ทีม่ ภี าระจ�ำยอมให้องค์การรถไฟฟ้ามหานครใช้พนื้ ทีใ่ ต้ดนิ บริเวณลานจอดรถทีส่ ำ� นักงานใหญ่ เนือ้ ที่ 2 ไร่ 142 ตารางวา
ราคาตามบัญชี 7.21 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2543 โดยไม่มีก�ำหนดระยะเวลา ธนาคารได้รับเงินชดเชยจากการใช้พื้นที่ดังกล่าว
75.36 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน ณ วันที่ได้รับเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ราคาทุนของยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีจ�ำนวน 72.44 ล้านบาท และมีมูลค่า
ตามบัญชี จ�ำนวน 44.20 ล้านบาท
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6.9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ราคาทุนของทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
อาคาร
อุปกรณ์
รวม

2562

2561

1,135.31
1,105.37
2,240.68

932.80
1,016.66
1,949.46

6.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2562

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

1,897.12
1,897.12

1,029.81
1,029.81

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ลดลง

11.94
11.94

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

2,914.99
2,914.99

1,220.11
1,220.11

321.58
321.58

ลดลง

ปลายงวด

11.92
11.92

1,529.77
1,529.77

ค่าตัดจ�ำหน่าย

ยอดสุทธิ

1,385.22
1,385.22
321.58

หน่วย : ล้านบาท
2561
ราคาทุน
ต้นงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจ�ำหน่าย

1,469.97
1,469.97

เพิ่มขึ้น

433.74
433.74

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ลดลง

ปลายงวด

6.59
6.59

1,897.12
1,897.12

ต้นงวด

1,059.24
1,059.24

เพิ่มขึ้น

167.46
167.46

ลดลง

ปลายงวด

6.59
6.59

1,220.11
1,220.11

ยอดสุทธิ

677.01
677.01
167.46
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6.11 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2562
สินทรัพย์อื่น

ค่าธรรมเนียมรอรับคืน
ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาว
ลูกหนี้อื่น
ค่าเช่าค้างรับ - อสังหาริมทรัพย์
รายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
เงินประกันและมัดจ�ำ
ลูกหนี้รอการชดใช้
พัสดุคงคลัง
อื่น ๆ
รวม

1,111.53
542.52
82.01
1.24
15.49
17.29
79.81
365.11
0.24
463.13
2,678.37

(หัก) ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

(1,111.53)
(76.38)
(82.01)
(1.17)
(0.70)
(365.11)
(0.24)
(1,637.14)

สินทรัพย์อื่น
สุทธิ

466.14
0.07
14.79
17.29
79.81
463.13
1,041.23
หน่วย : ล้านบาท

2561
สินทรัพย์อื่น

ค่าธรรมเนียมรอรับคืน
ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาว
ลูกหนี้อื่น
ค่าเช่าค้างรับ - อสังหาริมทรัพย์
รายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
เงินประกันและมัดจ�ำ
ลูกหนี้รอการชดใช้
พัสดุคงคลัง
ลูกหนี้จากการจ�ำหน่ายหนี้ด้อยคุณภาพ
อื่น ๆ
รวม

987.15
491.98
82.10
1.24
1.34
18.38
75.72
364.26
0.24
791.66
386.71
3,200.78

(หัก) ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

(987.15)
(79.96)
(82.10)
(1.17)
(0.70)
(364.26)
(0.24)
(1,515.58)

สินทรัพย์อื่น
สุทธิ

412.02
0.07
0.64
18.38
75.72
791.66
386.71
1,685.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีลูกหนี้รอการชดใช้ จ�ำนวน 365.11 ล้านบาท และ 364.26 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการกระท�ำทุจริตของพนักงาน ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวนแล้ว
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6.12 เงินรับฝาก

6.12.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก

หน่วย : ล้านบาท
2562

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวม

2561

576.70
246,074.35
747,118.03
993,769.08

678.92
226,985.29
715,718.05
943,382.26

		 6.12.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

หน่วย : ล้านบาท
2562

ในประเทศ

เงินบาท

993,769.08

ต่างประเทศ

-

2561
รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

993,769.08

943,382.26

-

943,382.26

6.13 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

หน่วย : ล้านบาท

2562
เมื่อทวงถาม

ในประเทศ
- ธนาคารพาณิชย์
รวม

-

มีระยะเวลา

1,798.00
1,798.00

2561
รวม

1,798.00
1,798.00

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

-

-

-

6.14 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท
2562

พันธบัตร
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม

2561

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

142,100.00
142,100.00

-

142,100.00
142,100.00

125,600.00
125,600.00

-

125,600.00
125,600.00

ในงวดบัญชีปี 2562 ธนาคารออกพันธบัตร จ�ำนวน 30,600.00 ล้านบาท และจ่ายช�ำระพันธบัตรที่ครบก�ำหนดช�ำระ จ�ำนวน
14,100.00 ล้านบาท
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6.14 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ)

		 รายละเอียดตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประเภทเงินกู้

ในประเทศ
พันธบัตรเงินกู้ - ธอส.

ผู้ ให้กู้

ธนาคารพาณิชย์ และ
สถาบันการเงิน

จ�ำนวนเงินกู้ยืม
(ล้านบาท)

ระยะเวลากู้

ครบก�ำหนด
ช�ำระในปี

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

142,100

3 - 15 ปี

2563 - 2577

1.78 - 4.74

6.15 ประมาณการหนี้สิน

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการชดใช้ค่าเสียหาย
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

2,290.72
7.81
2,298.53

1,690.25
3.80
1,694.05

6.15.1 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

เงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
ของที่ระลึกเนื่องจากเกษียณอายุ
เงินบ�ำเหน็จ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
รวมหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
รวมหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
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หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

2,128.70
42.99
5.41
18.50
2,195.60
25.61
69.51
2,290.72

1,542.48
39.96
6.33
1,588.77
22.42
79.06
1,690.25

6.15

ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

6.15.1 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)
มูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ สามารถแสดงได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผล (ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
จากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

1,588.77

1,462.58

156.22
505.66
53.55

152.23
30.72

(141.49)
204.65
(145.82)
(25.94)
2,195.60

(56.76)
1,588.77

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน สามารถแสดงได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผล (ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
จากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

79.06

74.54

5.99
1.74

8.62
1.55

(11.79)
5.34
(6.48)
(4.35)
69.51

(5.65)
79.06
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6.15 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

6.15.1 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
รายการ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

162.21
505.66
55.29
(12.93)
710.23

2561

160.85
32.27
193.12

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
ออกประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ 4) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศฉบับนี้ก�ำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างและกรณี
เกษียณอายุสำ� หรับลูกจ้างซึง่ ท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขนึ้ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
400 วัน ซึ่งมีผลต่อธนาคารเนื่องจากเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส่งผลให้ประมาณการ
หนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานของธนาคารเพิ่มขึ้น 505.66 ล้านบาท ธนาคารได้บันทึกผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�ำไรขาดทุนงวดปัจจุบันแล้ว
ค่าใช้จา่ ย (รายได้) ทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
รายการ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562

ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม
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(82.66)
(82.66)

2561

-

6.15 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

6.15.1 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญ ซึ่งใช้ในการค�ำนวณหาภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงานมีดงั นี้
อัตราร้อยละ
2562

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

2.67 %  
7.5 %  
0 % - 30 %  

2561

2.11 %  
7.5 %  
0 % - 3 %  

ข้อสมมติที่ส�ำคัญในการก�ำหนดโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ประกอบด้วย
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตรามรณะและอัตราคิดลดการวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านล่างได้พิจารณาจาก
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ในขณะที่ข้อสมมติอื่นคงที่ ดังนี้
อัตราร้อยละ
2562

อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการลาออกของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราการลาออกของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1
การมีชีวิตอยู่ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
การมีชีวิตอยู่ - ลดลงร้อยละ 1

(240.72)
284.56
261.75
(226.90)
(250.57)
22.81
11.54
(11.48)

2561

(175.68)
207.10
234.18
(199.56)
(183.30)
136.29
13.02
(12.90)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จริงในโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้
เนือ่ งจากเป็นการยากทีก่ ารเปลีย่ นแปลงข้อสมมติตา่ ง ๆ จะเกิดขึน้ แยกต่างหากจากข้อสมมติอนื่ ซึง่ อาจมีความสัมพันธ์กนั
นอกจากนี้ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ค�ำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับการค�ำนวณหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่รับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงิน
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6.15 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

6.15.2 ประมาณการชดใช้ค่าเสียหาย

หน่วย : ล้านบาท
2562

ประมาณการชดใช้ค่าเสียหาย
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ยอดปลายงวด

3.80
4.01
7.81

6.16 หนี้สินอื่น

เจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ
รวม

6.62
(2.82)
3.80
หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

1,818.78
1,373.45
999.31
29.19
198.30
4,419.03

1,130.00
1,064.84
774.34
106.35
362.04
3,437.57

6.17 ทุน

ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
ทุนเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
รวม

2561

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

20.00
1,990.00
18,310.33
20,320.33

20.00
1,990.00
18,310.33
20,320.33

6.18 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีเงินส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวน 26,127.46 ล้านบาท และ 23,605.34 ล้านบาท
ตามล�ำดับ การตั้งเงินส�ำรองตามกฎหมาย ธนาคารได้ปฏิบัติตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ ก�ำหนดให้ธนาคารตัง้ เงินส�ำรองธรรมดาไว้เผือ่ ขาดทุน ด้วยการจ่ายจากก�ำไรสุทธิในปีหนึง่ ๆ
เป็นจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่าร้อยละยี่สิบแห่งก�ำไรสุทธิ
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6.19 กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารได้น�ำสินทรัพย์ เงินกองทุน และรายได้ค่าใช้จ่าย ของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์รวมกับ
งบการเงินของธนาคาร ในงวดบัญชีปี 2562 และ 2561 เงินกองทุนมียอดคงเหลือ 7.65 ล้านบาท และ 7.44 ล้านบาท
ตามล�ำดับ แต่มีภาระผูกพัน ที่จะต้องจ่ายเงินบ�ำเหน็จให้พนักงานจ�ำนวน 4.58 ล้านบาท และ 4.23 ล้านบาท ตามล�ำดับ
6.20 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

6.20.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ธนาคารมีคดีที่ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยและเป็นจ�ำเลยร่วมกับบุคคลอื่น จ�ำนวน 94 คดี ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาคดี 30 คดี  
ระหว่างอุทธรณ์ 39 คดี และอยู่ระหว่างฎีกา 25 คดี โดยมีทุนทรัพย์ในคดีความรวม จ�ำนวน 569.78 ล้านบาท
6.20.2 ภาระผูกพัน
ธนาคารมีภาระผูกพันซึง่ เกิดจากการออกหนังสือสัญญาค�ำ้ ประกันสาธารณูปโภคให้กบั ลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 จ�ำนวน 13.52 ล้านบาท
6.21 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

จ�ำนวนของยอดคงค้างทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระส�ำคัญ (นอกจากทีเ่ ปิดเผยไว้แล้ว) มีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่พนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป
จ�ำนวน 155.83 ล้านบาท และ 135.28 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ่ แก่สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลตามย่อหน้าแรก โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 จ�ำนวน 23.17 ล้านบาท และ 17.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีผลประโยชน์อนื่ ทีจ่ า่ ยแก่ผมู้ อี ำ� นาจในการจัดการโดยเป็นค่าตอบแทน จ�ำนวน
10.58 ล้านบาท และ 8.25 ล้านบาท ตามล�ำดับ
6.22 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว

ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่า ตามสัญญาเช่าโดยมีส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562
ภายใน 1 ปี

สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม

91.21
62.96
16.24
32.96
203.37

ระหว่าง 1-5 ปี

62.78
78.89
14.42
13.71
169.80

เกิน 5 ปี

0.05
0.05

รวม

154.04
141.85
30.66
46.67
373.22
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6.22 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2561
ภายใน 1 ปี

สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม

81.13
67.58
9.49
37.59
195.79

ระหว่าง 1-5 ปี

เกิน 5 ปี

54.27
92.21
9.63
43.62
199.73

0.23
0.23

รวม

135.63
159.79
19.12
81.21
395.75

6.23 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน

ฝ่ายบริหารเห็นว่าธนาคารด�ำเนินงานในส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของธุรกิจ โครงสร้างของธนาคาร และระบบข้อมูลทางการเงินภายในที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
6.24 รายได้ดอกเบี้ย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

937.60
704.50
48,480.94
50,123.04

760.92
720.27
48,938.56
50,419.75

6.25 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
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หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

14,710.82
3.57
2,532.05
4,049.17
55.20
1.72
21,352.53

13,965.24
1.75
2,370.15
3,861.30
66.74
1.99
20,267.17

6.26 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
รายได้เบ็ดเตล็ดค่าธรรมเนียมคุ้มนิรันดร์
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย
เงินให้สินเชื่อ
อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
(หัก) ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

0.05
848.60
213.00
131.06
29.06
1,221.77
(32.34)
1,189.43

0.14
732.78
223.70
115.88
35.28
1,107.78
(23.19)
1,084.59

6.27 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
การด�ำเนินการธุรกรรมปกติ
การด�ำเนินการธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

8,220.08
872.76
9,092.84

11,062.70
839.14
11,901.84

6.28 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ

ในปี 2562 และ 2561 คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ มีมติเห็นชอบผลการประเมินประจ�ำปี 2561 และ 2560
โดยให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2561 และ 2560 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ส�ำรองตามกฎหมาย
น�ำส่งรายได้แผ่นดิน
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
รวมจัดสรร
คงเหลือเป็นก�ำไรสะสม
รวมก�ำไรสุทธิปี 2561 และ 2560

2562

2561

2,522.12
5,645.80
2.34
1,168.04
9,338.30
3,272.31
12,610.61

2,362.54
5,237.20
2.24
1,110.97
8,712.95
3,099.76
11,812.71
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6.28 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ (ต่อ)

		 ก�ำไรสุทธิปี 2561
ตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 มีมติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2561 น�ำส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน จ�ำนวน 5,645.35 ล้านบาท โดยธนาคารได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินงวดที่ 1 ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 2,575.74 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 คงเหลือเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน 3,069.61 ล้านบาท และธนาคารได้น�ำส่งรายได้แผ่นดิน
ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังก�ำหนด เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2562 จ�ำนวน 3,070.06 ล้านบาท
ตามบันทึกข้อความส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 ที่ กค.0819.1/4039 ลงวันที่
22 กรกฎาคม 2562 อนุมัติให้จัดสรรก�ำไรสะสมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นจ�ำนวน 3.57 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็น
โบนัสพนักงานเพิ่มเติม ส�ำหรับการจ่ายโบนัสพนักงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
ในปี 2562 ธนาคารได้น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินงวดที่ 2 ในอัตราร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562 จ�ำนวน 2,414.40 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562
		 ก�ำไรสุทธิปี 2560
ตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 3/2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561 มีมติให้จดั สรรก�ำไรสุทธิ ปี 2560 น�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
จ�ำนวน 5,237.06 ล้านบาท โดยธนาคารได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดินงวดที่ 1 ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 2,472.69 ล้านบาท เมือ่ วันที่
24 ตุลาคม 2560 คงเหลือเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน 2,764.37 ล้านบาท และธนาคารได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดินตามทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังก�ำหนด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 จ�ำนวน 2,764.51 ล้านบาท
6.29 ธุรกรรมนโยบายรัฐ

6.29.1 ข้อมูลโดยสรุปส�ำหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
สินทรัพย์และหนี้สิน

สินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมสินทรัพย์
รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
(หัก) ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ขาดทุนสุทธิ

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562

224 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หน่วย : ล้านบาท
2562

95,065.06
22.02
95,087.08

2561

78,745.37
78,745.37
หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

2,799.29
(2,379.71)
(872.76)
(453.18)

1,976.29
(1,480.11)
(839.14)
(342.96)

6.29 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

6.29.2 เงินให้สินเชื่อลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

ระยะเวลาโครงการ

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

มาตรการเพื่อส่งเสริม
การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
แก่ผู้มีรายได้น้อยและ
ปานกลาง

เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ปานกลาง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน
ทุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง

ตั้งแต่วันที่
19 ตุลาคม 2558
เป็นต้นไป

     9,570.79

18,131.98

บ้านประชารัฐ

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไป โดยเฉพาะ
กลุ ่ ม ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย ครอบคลุ ม ทั้ ง
ผูม้ รี ายได้ประจ�ำ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน
ทหาร ต�ำรวจ บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพ
อิสระ ทีไ่ ม่เคยมีกรรมสิทธิใ์ นทีอ่ ยูอ่ าศัย
มาก่อนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ทั้งนี้ให้รวมถึงการกู้เพื่อซ่อมแซมและ/
หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย

ตั้งแต่วันที่
23 มีนาคม 2559
เป็นต้นไป

     9,209.04

9,967.10

บ้านธนารักษ์ประชารัฐ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน
ทัว่ ไปทีไ่ ม่เคยมีกรรมสิทธิใ์ นทีอ่ ยูอ่ าศัย
เป็นของตนเองมาก่อน ได้มีที่อยู่อาศัย
เป็ น ของตนเอง บนที่ ดิ น ราชพั ส ดุ
รวมถึ ง ผู ้ ที่ ต ้ อ งการซ่ อ มแซมหรื อ
ต่อเติมที่อยู่อาศัย ที่ปลูกสร้างบนที่ดิน
ราชพัสดุ

ตั้งแต่วันที่
19 เมษายน 2559
เป็นต้นไป

13.06

2.77

สวัสดิการแห่งรัฐ
(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ไม่เกิน 1 ล้านบาท)

เพือ่ ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชน
ผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และประชาชนผู้มีรายได้น้อย (รายได้
ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน) ได้มี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง   

ก� ำ หนดระยะเวลายื่ น
ค� ำ ขอกู ้ เ งิ น ตั้ ง แต่ วั น ที่
15 มกราคม 2561
และสิ้ น สุ ด ระยะเวลา
ท� ำ นิ ติ ก รรม วั น ที่ 28
ธั น วาคม 2561 หรื อ
เมื่ อ ธนาคารให้ สิ น เชื่ อ
เต็ ม กรอบวงเงิ น ของ
โครงการแล้ว

88.29

87.65
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6.29 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

6.29.2 เงินให้สินเชื่อลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2562

โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

ระยะเวลาโครงการ

สวัสดิการแห่งรัฐ
(รายได้น้อยกว่า
25,000 บาท/เดือนหรือ
มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

เพือ่ ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชน
ผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และประชาชนผู้มีรายได้น้อย (รายได้
ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน) ได้มี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง   

ก� ำ หนดระยะเวลายื่ น
ค� ำ ขอกู ้ เ งิ น ตั้ ง แต่ วั น ที่
15 มกราคม 2561
และสิ้ น สุ ด ระยะเวลา
ท� ำ นิ ติ ก รรม วั น ที่ 28
ธั น วาคม 2561 หรื อ
เมื่ อ ธนาคารให้ สิ น เชื่ อ
เต็ ม กรอบวงเงิ น ของ
โครงการแล้ว

27,607.82

27,740.84

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
(บุคลากรภาครัฐ)

เพื่อช่วยเหลือและสนับ สนุ นให้ กลุ่ ม
บุคลากรภาครัฐ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง   

ก� ำ หนดระยะเวลายื่ น
ค� ำ ขอกู ้ เ งิ น ตั้ ง แต่ วั น ที่
15 มกราคม 2561
และสิ้ น สุ ด ระยะเวลา
ท� ำ นิ ติ ก รรม วั น ที่ 28
ธั น วาคม 2561 หรื อ
เมื่ อ ธนาคารให้ สิ น เชื่ อ
เต็ ม กรอบวงเงิ น ของ
โครงการแล้ว

23,233.01

22,390.79

สวัสดิการแห่งรัฐ
(จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่เกิน 1 ล้านบาท)

เพือ่ ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชน
ผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย (รายได้ไม่เกิน
25,000 บาท ต่ อ เดื อ น) และกลุ ่ ม
บุคลากรภาครัฐ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง โดยเป็นผูท้ มี่ ภี มู ลิ ำ� เนาและ
มี ค วามต้ อ งการที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด
ยะลา นราธิวาส และปัตตานี

ก� ำ หนดระยะเวลายื่ น
ค� ำ ขอกู ้ เ งิ น ตั้ ง แต่ วั น ที่
15 มกราคม 2561
และสิ้ น สุ ด ระยะเวลา
ท� ำ นิ ติ ก รรม วั น ที่ 28
ธั น วาคม 2561 หรื อ
เมื่ อ ธนาคารให้ สิ น เชื่ อ
เต็ ม กรอบวงเงิ น ของ
โครงการแล้ว

11.25

10.89

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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2561

6.29 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

6.29.2 เงินให้สินเชื่อลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)
โครงการ

สวัสดิการแห่งรัฐ
(จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

บ้านล้านหลังแบบที่ 1
(รายได้ไม่เกิน
25,000 บาท/เดือน)

บ้านล้านหลังแบบที่ 2
(รายได้เกิน
25,000 บาท/เดือน)

มาตรการสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รวม

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

ระยะเวลาโครงการ

เพือ่ ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชน
ผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประชาชนผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย (รายได้
ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน) และ
กลุ่มบุคลากรภาครัฐ ได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง โดยเป็นผูท้ มี่ ภี มู ลิ ำ� เนา
และมีความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด
ยะลา นราธิวาส และปัตตานี
เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มี
รายได้ น ้ อ ย กลุ ่ ม คนวั ย ท� ำ งานหรื อ
ประชาชนทีก่ ำ� ลังเริม่ ต้นสร้างครอบครัว
รวมถึงกลุม่ ผูส้ งู อายุ โดย ธอส. สนับสนุน
สินเชื่อที่อยู่อาศัยในเงื่อนไขผ่อนปรน
ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท (รายได้ไม่เกิน
25,000 บาทต่อเดือน)
เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มี
รายได้ น ้ อ ย กลุ ่ ม คนวั ย ท� ำ งานหรื อ
ประชาชนทีก่ ำ� ลังเริม่ ต้นสร้างครอบครัว
รวมถึงกลุม่ ผูส้ งู อายุ โดย ธอส. สนับสนุน
สินเชื่อที่อยู่อาศัยในเงื่อนไขผ่อนปรน
ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท (รายได้เกิน
25,000 บาท ต่อเดือน)
เพือ่ สนับสนุนประชาชนทีมคี วามต้องการ
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดย ธอส.
สนับสนุนสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยราคาไม่เกิน
3 ล้านบาท

ก� ำ หนดระยะเวลายื่ น
ค� ำ ขอกู ้ เ งิ น ตั้ ง แต่ วั น ที่
15 มกราคม 2561
และสิ้ น สุ ด ระยะเวลา
ท� ำ นิ ติ ก รรม วั น ที่ 28
ธั น วาคม 2561 หรื อ
เมื่ อ ธนาคารให้ สิ น เชื่ อ
เต็ ม กรอบวงเงิ น ของ
โครงการแล้ว
ก� ำ หนดระยะเวลายื่ น
ค�ำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 2
มกราคม 2562 และสิน้ สุด
ระยะเวลาท� ำ นิ ติ ก รรม
เมื่ อ ธนาคารให้ สิ น เชื่ อ
เต็ ม กรอบวงเงิ น ของ
โครงการ ทัง้ นีไ้ ม่เกินวันที่
30 ธันวาคม 2564
ก� ำ หนดระยะเวลายื่ น
ค�ำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 2
มกราคม 2562 และสิน้ สุด
ระยะเวลาท� ำ นิ ติ ก รรม
เมื่ อ ธนาคารให้ สิ น เชื่ อ
เต็ ม กรอบวงเงิ น ของ
โครงการ ทัง้ นีไ้ ม่เกินวันที่
30 ธันวาคม 2564
ก� ำ หนดระยะเวลายื่ น
ค� ำ ขอกู ้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22
ตุลาคม 2562 และสิน้ สุด
ระยะเวลาท� ำ นิ ติ ก รรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2563
หรือเมือ่ ธนาคารให้สนิ เชือ่
เต็ ม กรอบวงเงิ น ของ
โครงการแล้ว

หน่วย : ล้านบาท
2562

438.56

2561

413.35

10,324.60

-

2,064.25

-

12,504.39

-

95,065.06

78,745.37
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6.29 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

6.29.3 การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ำรองธุรกรรมนโยบายรัฐ

หน่วย : ล้านบาท
2562

จ�ำนวน (ราย)

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

ยอดสินเชื่อคงค้าง

มูลค่าหลักประกัน

84,922
5,190
794
987
1,284

89,114.94
4,988.67
826.90
1,118.01
1,487.52

110,745.89
6,103.48
957.34
1,314.55
1,723.90

93,177

97,536.04

120,845.16

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

80.84
67.00
252.37
310.20
391.20
1,101.61
1,621.47
2,723.08
หน่วย : ล้านบาท

2561
จ�ำนวน (ราย)

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

ยอดสินเชื่อคงค้าง

มูลค่าหลักประกัน

69,415
3,440
533
589
764

74,670.41
3,524.20
564.32
679.49
906.47

98,675.78
4,444.54
695.13
825.92
1,051.71

74,741

80,344.89

105,693.08

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

71.96
44.78
180.62
204.25
254.32
755.93
1,094.39
1,850.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 2,723.08 ล้านบาท และ
1,850.32 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจ�ำนวนดังกล่าวได้รวมเงินส�ำรองส่วนเกิน จ�ำนวน 1,621.47 ล้านบาท
และ 1,094.39 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยธนาคารกันเงินส�ำรองเพิ่มตามเกณฑ์คุณภาพส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพรายย่อย
เพื่อให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กรณีต้องกันส�ำรองเพิ่มตามเกณฑ์คุณภาพโดยพิจารณาเป็น
อัตราส่วนต่อเงินให้สินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายของธนาคารซึ่งมีการทบทวนทุกปี
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6.29 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

6.29.3 การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ำรองธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารระงับการรับรู้รายได้ ซึ่งถือเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 จ�ำนวน 3,432.43 ล้านบาท และ 2,150.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.52 และ 2.68 ตามล�ำดับ
6.29.4 ลูกหนี้รอการชดเชยตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
หน่วย : ล้านบาท
2562

โครงการบ้านล้านหลัง
โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.
รวม

21.61
0.41
22.02

6.29.5 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ

รายได้จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
- รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้ชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
- รายได้ชดเชยดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

2,683.32
93.95

1,921.03
55.26

22.02
2,799.29

1,976.29

6.29.6 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

2561

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

1,727.57
652.14
2,379.71

1,077.27
402.84
1,480.11

6.30 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

รา ย งา น ป ระ จำ � ปี 2 5 6 2
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ประวัติความเป็นมาของธนาคารและข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลธนาคาร

ชื่อธนาคาร
ประเภทธุรกิจ
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

:
:
:
:

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
0994000164858
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
: 0-2645-9000
: 0-2645-9001
: http://www.ghbank.co.th

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้บริการสินเชื่อและเงินฝาก โดยด�ำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ออกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
• ประวัติความเป็นมา

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496” และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2496 ให้จัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง เจตนารมณ์สำ� คัญในการจัดตัง้ “เพือ่ ช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มที อี่ ยูอ่ าศัยตามควรแก่อตั ภาพ”
ในการบริหารงานธนาคารได้รับทุนประเดิมจากกระทรวงการคลังเป็นเงิน 20 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานประกอบพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ถือฤกษ์วันนี้เป็นวันเริ่ม
ด�ำเนินการธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “วิมานเมฆ” ที่แสดงถึงบ้านที่ท�ำให้ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น ร่มเย็น
เปรียบประดุจพิทย์พิมาน
ในยุคเริ่มก่อตั้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์มิได้เพียงท�ำหน้าที่เป็น “สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย” เท่านั้น
หากยังท�ำหน้าที่เป็น “ผู้จัดสรรบ้านและที่ดิน” โดยมุ่งจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านในลักษณะโครงการอาคารสงเคราะห์เป็นหลัก
ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซื้อ โครงการเคหะสถานซึ่งธนาคารได้จัดสร้างขึ้น
เป็นบ้านแบบรวมกลุ่มมีแบบบ้านลักษณะเดียวกัน มีการสร้างถนนและสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างสมบูรณ์ การออกแบบเป็น
“สถาปัตยกรรมแนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์” เป็นเคหะชุมชนที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และ
เป็นต้นแบบของโครงการบ้านจัดสรรในช่วงเวลาต่อมา การด�ำเนินงานของธนาคาร ในช่วง 20 ปีแรก ด�ำเนินไปอย่างช้า ๆ เนื่องจาก
เงินทุนที่จ�ำกัด บทบาทของธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์เพื่อการเช่าซื้อ รวมทั้งการให้กู้เงิน
เพื่อปลูกสร้างบ้านแก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองกว่า 7,000 ครอบครัว
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 จัดตั้ง “การเคหะแห่งชาติ” เพื่อจัดระบบงานเกี่ยวกับ
การจัดให้มีอาคารสงเคราะห์ รวมหน่วยงานเกี่ยวกับการเคหะหรืออาคารสงเคราะห์ที่กระจัดกระจายอยู่ในรูปต่างๆ ให้เป็น
หน่วยงานเดียวกัน และได้ก�ำหนดให้โอนกิจการทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เฉพาะที่
เกี่ยวกับธุรกิจตามมาตรา 27 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้แก่การเคหะแห่งชาติ
และได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ปรับปรุงกิจการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สอดคล้องและประสานกับกิจการของการเคหะแห่งชาติ โดยก�ำหนด “ให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเรียกว่า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการน�ำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการจัดให้มีอาคาร และหรือที่ดิน”

สรุปพัฒนาการที่ส�ำคัญ
พ.ศ. 2516 – 2517

ในปี 2516 ธนาคารมุง่ ท�ำหน้าทีด่ า้ นการเงินการธนาคาร โดยให้บริการสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ สินเชือ่ ระยะสัน้ แก่ผปู้ ระกอบการจัดสรร
เพื่อพัฒนาโครงการที่ดินและที่อยู่อาศัย (Housing Project Development Loan หรือ Pre-Construction Financing) และ
สินเชื่อระยะยาวแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อการปลูกสร้าง ซื้อ หรือจัดหาที่อยู่อาศัย (Home Mortgage Loan หรือ Post-Construction
Financing) และในปี 2517 ธนาคารได้เปิดด�ำเนินการธุรกิจ “รับฝากเงิน” (Deposit Taking) เป็นครั้งแรก ประกอบด้วยเงินฝาก
3 ประเภท ได้แก่ 1) เงินฝากทีต่ อ้ งจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม 2) เงินฝากออมทรัพย์ 3) เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนขึน้ ไป
พ.ศ. 2522 - 2524

หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ธนาคารได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ดา้ นการเงินการธนาคาร อาทิ การแยกส่วนเงินกู้
ที่มีการปล่อยสินเชื่อ เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเงินกู้ทั่วไป และส่วนเงินกู้โครงการ มีการปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อให้คล่องตัว
และพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ริเริ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (Super Savings Account) ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นแหล่งทุน
ที่ส�ำคัญของธนาคารต่อเนื่องมาหลายปี และมีการจัดตั้งศูนย์สินเชื่อ (ต่อมายกระดับเป็นส่วนพัฒนาสินเชื่อโครงการ) เพื่อแก้ปัญหา
หนี้ค้างโครงการที่อยู่อาศัย โดยท�ำหน้าที่วิเคราะห์และพิจารณาปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโครงการ
พ.ศ. 2529

ธนาคารย้ายส�ำนักงานใหญ่จากถนนราชด�ำเนินใน มาให้บริการ ณ ส�ำนักงานเลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2529 โดยอาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งเดิมที่ถนนราชด�ำเนินใน ใช้เป็นที่ท�ำการ
ของสาขาราชด�ำเนิน ซึ่งสาขาราชด�ำเนินนับเป็นสาขาแห่งแรกของธนาคาร และธนาคารได้เริ่มขยายการให้บริการด้วยการเปิดสาขา
เปิดให้บริการเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ (Banking Counter) ตามห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการศูนย์บริการธนาคาร
(One Stop Service) ณ ที่ว่าการอ�ำเภอทั่วประเทศ และเปิดให้บริการหน่วยบริการสินเชื่ออีกหลายแห่งเพิ่มมากขึ้น
พ.ศ. 2536 - 2539

ในโอกาสครบรอบการด�ำเนินการปีที่ 40 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ธนาคารได้เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ธนาคารจาก “รูปวิมานเมฆ” เป็น
“รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน” เพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เป็น “รัฐวิสาหกิจที่ดี” ธนาคารได้จัดท�ำและ
เผยแพร่วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจัดท�ำ website เพื่อน�ำเสนอข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สนใจทั่วไป ส�ำหรับบทบาท
ด้านที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับการยกย่องจากศูนย์กลางสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
ในปี 2539 ให้เป็น “สถาบันการเงินที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม” นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารอีกวาระหนึ่ง
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พ.ศ. 2540 - 2542

ในช่วงปี 2540 - 2542 ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ธนาคารได้มีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูธุรกิจที่อยู่อาศัย
และอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ ในช่วงที่สถานการณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loan : NPL)
ขยายตัวลุกลามไปทุกสถาบันการเงิน รวมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วย แต่ธนาคารก็ได้แสดงบทบาทน�ำในเรื่องการประนอมหนี้
และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกค้าผู้กู้เงินซื้อบ้าน โดยมีมาตรการที่ชัดเจน 14 มาตรการ ในการประนอมหนี้ ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของลูกค้าได้อย่างมาก หรือการร่วมมือกับธนาคารออมสิน ให้สนิ เชือ่ อัตราดอกเบีย้ ต�ำ 
่ คงที่ 30 ปี การจัดตัง้ ส�ำนักงาน
ตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ การจัดท�ำ website : www.ghbhomecenter.com ที่มีข้อมูล
บ้านและที่ดินเพื่อใช้เป็นช่องทางอ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะซื้อบ้านโดยเฉพาะ  
พ.ศ. 2548 - 2550

ธนาคารได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2549 อันมีผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารครัง้ ส�ำคัญ เอือ้ อ�ำนวยให้ธนาคารสามารถ
ขยายขอบเขตการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร และให้ลูกค้าซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อที่อยู่อาศัย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามหมวดรายการที่คณะกรรมการธนาคาร
ก�ำหนด และในปี 2550 ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร”
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “G H Bank” และได้น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการด�ำเนินงานโดยเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์หลัก
Core Banking มาใช้ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิม พร้อมปรับโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบ Hub & Spokes มีการรวม
ศูนย์การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อไว้ที่ Credit Processing Center (CPC) เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งธนาคาร สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในระหว่างช่วงปี 2548 - 2550 ธนาคารได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ติดต่อกัน 3 ปี โดยในปี 2548 ถือเป็นรัฐวิสาหกิจ
แห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลรัฐวิสากิจดีเด่นครบทั้ง 3 ประเภทในปีเดียวกัน ได้แก่ รางวัลผลการด�ำเนินงานดีเด่น รางวัล
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น รวมทั้งยังได้รับรางวัล Best Practice Certificate
รางวัล The Best Marketing Campaign และรางวัล Boss of The Year 2007 (มอบให้กบั นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
พ.ศ. 2559

ธนาคารได้ประกาศพันธกิจใหม่ “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุด ส�ำหรับการมีบ้าน
: The Best Housing Solution Bank” โดยเริ่มด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และการน�ำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ 1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อนครหลวง (Premier Service Center : PSC)
เพื่อให้บริการสินเชื่อครบวงจรแบบ One Stop Service แก่ลูกค้าผ่านโครงการของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ (Developer)
2) จัดตัง้ ศูนย์วเิ คราะห์สนิ เชือ่ (Data Entry Center : DE) เพือ่ ลดกระบวนการท�ำงานด้านสินเชือ่ ของ Front Office ให้มบี ทบาทหน้าที่
ด้าน Sale & Service มากขึ้น 3) บริการใบเสร็จรับช�ำระเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile Application “GH Bank Smart
Receipt” 4) เปิดสาขาสมาร์ท (GH Bank Smart Branch) สาขารูปแบบใหม่ที่ให้บริการทางการเงินและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 5) จัดตั้ง “ธอส. โรงเรียนการเงิน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยทางการเงิน
และเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่างๆ อาทิ
1. รางวัล “กนกนาคราช” ในฐานะ “องค์กรศรีแผ่นดินด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน”
2. รางวัลส�ำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีมาก
3. รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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พ.ศ. 2560

ธนาคารยังคงน�ำ Digital Technology มาปรับใช้ทุกส่วนของธุรกิจเริ่มจากการสร้าง Digital Culture / Digital Literacy
ให้คนในองค์กรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมถึงยกระดับการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวขับเคลื่อน เช่น
1) เครื่องรับช�ำระเงินกู้ LRM (Loan Repayment Machine) มาให้บริการตามสาขาของธนาคาร 2) จัดท�ำ Application : GHB
Smart Booth ให้บริการลูกค้าสามารถดูโปรโมชั่นพิเศษ และจองสิทธิ์ภายในงานมหกรรมต่างๆ และ 3) จัดท�ำ Application :
GHB Smart Queue บริการจองคิวใช้บริการที่สาขาของธนาคารที่ลูกค้าต้องการได้ล่วงหน้า
ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ
1. รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี 2560 (ITA Awards) ที่มี
ผลคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ที่ 97.97 คะแนน และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)
2. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจ�ำปี 2560 : รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชย
พ.ศ. 2561

ธนาคารมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงานภายในองค์กร โดยได้น�ำระบบ ERP&HR มาใช้กับงาน Back Office เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน รองรับการเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และ
ให้ความส�ำคัญกับการยกระดับการให้บริการตามแผน Transformation to Digital Services เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้าในยุค 4.0 ได้แก่ 1) เครือ่ งช�ำระเงินกูไ้ ร้เงินสด : QR Non Cash Payment 2) Mobile Application : GHB ALL
และ 3) GHB Mobile Deposit : เครื่องฝากเงินประชารัฐ
นอกจากนี้ ธนาคารได้เริ่มจัดท�ำโครงการบ้านล้านหลัง ภายใต้วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยท�ำงาน หรือผู้ที่ก�ำลัง
เริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ
ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ
1. Thailand Top Company Award 2018 ประเภท Digital Banking Service of the Year Award
2. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 3 รางวัล ได้แก่
- รางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
- รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือโครงการพี่เลี้ยง
- รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ
3. รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี 2561 (ITA Awards) ที่มี
ผลคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ที่ 99.55 คะแนน
4. รางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจ�ำปี 2561
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พ.ศ. 2562

ธนาคารได้ยกระดับการให้บริการโดยเปลี่ยนระบบงานหลัก “GHB System” เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจในอนาคตและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ประกอบกับธนาคารมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ส่งผลให้ในปี 2562
ธนาคารสามารถขยายกรอบการด�ำเนินการในเรื่องการจัดท�ำสินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage การจ�ำหน่าย
สลากออมทรัพย์ ธอส. โดยในปี 2562 ธนาคารได้ออกสลากออมทรัพย์แล้ว จ�ำนวน 2 ชุด ได้แก่ สลากออมทรัพย์ ธอส. Premium
ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท และชุดพราวพิมาน หน่วยละ 10 ล้านบาท รวมถึงคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ธนาคารได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยและรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. อีกด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารให้การสนับสนุนโครงการนโยบายรัฐบาลทีต่ อ้ งการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง อาทิ
โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ โครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ
รวมถึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Homestay และ Home Lodge เพื่อรองรับนโยบายท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล
ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 3 รางวัล ได้แก่
- รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2562
- รางวัลผู้น�ำองค์กรดีเด่น ประจ�ำปี 2562 ซึ่งมอบให้แก่นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
- รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือโครงการพีเ่ ลีย้ ง
2. รางวัล Thailand Quality Award (TQA) ประจ�ำปี 2562
3. รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี 2562 (ITA Awards)
ที่มีผลคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่สาม (ปี 2560 - 2562) ที่ 99.06 คะแนน
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ท�ำเนียบผู้บริหาร
ล�ำดับ

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

1
2
3
4
5

นายฉัตรชัย ศิริไล
นายกมลภพ วีระพละ
นายวิทยา แสนภักดี
นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ
นายคนึง ครุธาโรจน์

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้

6

นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์

7
8

นางศรินทิพย์ ชนะภัย
นางสมจิตต์ รถทอง

9
10
11
12

นางสาวอรฑา เจริญศิลป์
นายวิชัย วิรัตกพันธ์
นายลือชัย จิรวินิจนันท์
นายทวนทอง ตรีนุภาพ

13

นายทรงเดช ดารามาศ

14

นายสมบัติ ทวีผลจรูญ

15

นายภพกร เจริญลาภ

16

นายพงษ์ศักดิ์ ค�ำนวนศิริ

17

นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์

18

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

19
20

นายชัยพร จุฬามณี
นายดนัย แสงศรีจันทร์

21
22

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์
นายวรณัฐ สุโฆษสมิต

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขานครหลวง
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขา
ภูมิภาค 3
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้ตรวจการธนาคาร
ผู้ตรวจการธนาคาร
ผู้ตรวจการธนาคาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการลูกค้าราย
ย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบังคับคดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขา
ภูมิภาค 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

0-2202-1780
0-2202-1965
0-2202-2526
0-2202-1212
0-2202-2313
0-2202-2317
0-2202-1092

chatchai.s@ghb.co.th
kamonpop@ghb.co.th
witthaya@ghb.co.th
pissanuporn@ghb.co.th
kanung@ghb.co.th

0-2202-1480
0-2202-1656

srintip@ghb.co.th
somjit@ghb.co.th

0-2202-2053
0-2202-1898
0-2202-2097
0-2202-1778

orada@ghb.co.th
vichai.v@ghb.co.th
luechai@ghb.co.th
tuantong@ghb.co.th

0-2202-1147

songdet@ghb.co.th

0-2202-2249

sombat@ghb.co.th

0-2202-1619

popkorn@ghb.co.th

0-2202-1179

pongsak.k@ghb.co.th

0-2202-1514

apirat@ghb.co.th

0-2202-2448
0-2202-2255
0-2202-2024
0-2202-1618

thidaporn@ghb.co.th

0-2202-1967
0-2202-2061

narongpol@ghb.co.th
woranat@ghb.co.th

chatravee@ghb.co.th

chaiyaporn@ghb.co.th
danai@ghb.co.th
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ล�ำดับ

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

23
24
25

นางพอตา ยิ้มไตรพร
นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์
นางภานิณี มโนสันติ์

26
27

นางกรุณา เหมือนเตย
นางสุดจิตตรา ค�ำดี

28
29
30
31

นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร
นางขวัญใจ ศักดามินทร์
นายเจษดา มีสุวรรณ
นางสาวระแวว เอกสุวรรณ

32
33
34

นางอังคณา จันทรศิริ
นางสาวหทัยทิพย์ เหลืองธนพลกุล
นางสุวัฒนา ทิมมาศย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขานครหลวง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบสาขา
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบสาขา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบส�ำนักงานใหญ่
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์
นายนิสิต อุ่นวิจิตร
นางสาวสายพิน สันติพันธุ์
นางสาวสุภารัตน์ สอดส่อง
นายคณินรัส ทัพพะรังสี
นายชิตพล ศรีธีระวิโรจน์
นายชนะ จิระรัตนรังษี
นายวันชัย พงศ์บุญชู
นางปัณญพัชญ์ ตั้งศิริวัลลภ
นางสาวเสาวคนธ์ ชูศรี
นายพงศกร ตุลานนท์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
ผู้อ�ำนวยการภาค ภาคเหนือตอนบน
ผู้อ�ำนวยการภาค ภาคเหนือตอนล่าง

46

นายสัญญา ศรีรัตน์

ผู้อ�ำนวยการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

47
48
49
50
51

นายอิสระ เนาวศิริ
นายมานพ จันทร์ชอุ่ม
นางสาวสุภรณ์ภัทร แสงอร่าม
นางฐานิฎฐา สังข์ถาวร
นายศรพงศ์ ดุรงคเวโรจน์

ผู้อ�ำนวยการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ผู้อ�ำนวยการภาค ภาคตะวันออก
ผู้อ�ำนวยการภาค ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน
ผู้อ�ำนวยการภาค ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

0-2202-1446
0-2202-6381
0-2202-2343

porta@ghb.co.th
saksit@ghb.co.th
paninee@ghb.co.th

0-2202-1911
0-2202-2181-2

karuna@ghb.co.th
sudjittra.k@ghb.co.th

0-2202-1558
0-2202-1313
0-2202-1798
0-2202-2165

oranuch.p@ghb.co.th
khwanjai@ghb.co.th
jedsada@ghb.co.th
rawaeo.e@ghb.co.th

0-2202-1108
0-2202-1301
0-2202-1898
0-2202-2130
0-2202-2373
0-2202-2146
0-2202-1051
0-2202-2524
0-2202-2038
0-2202-1262
0-2202-1535
0-2202-2212
0-2202-2214    
0-5330-4948
0-55301-716
ต่อ 111
0-2645-9000
ต่อ 6740
0-2202-1627
0-3806-9286
0-3442-9353-60
0-7421-1237-42
0-2202-1747

angkana.c@ghb.co.th
hathaitip.l@ghb.co.th
suwatana@ghb.co.th
chokchai@ghb.co.th
nisit@ghb.co.th
saipin@ghb.co.th
suparat@ghb.co.th
kninruch@ghb.co.th
chitpol@ghb.co.th
chana@ghb.co.th
wanchai.p@ghb.co.th
panyaphat.t@ghb.co.th    
saowakon@ghb.co.th
pongsakorn@ghb.co.th
sanya.r@ghb.co.th
isara.n@ghb.co.th
manop@ghb.co.th
supornpat.s@ghb.co.th
tanitta@ghb.co.th
sonpong@ghb.co.th

ล�ำดับ

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

นายสมพงษ์ นาคซื่อตรง
นางสาวลักขณา ศุภศิริสันต์
นายอภิรัตน์ วงศ์มณีโรจน์
นายศิรพงศ์ สุวรรณศรี
นายอ�ำนาจ ผลศิริ
นายนิธิชัย สูงตรง
นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย
นางจินตนา ส่งศิริ
นายเสน่ห์ ข�ำสง่า
นางสาวอุษณี บุษยโกมุท
นางวราภรณ์ ภูษณรัตน์
นางสาวอัจฉรา หมั่นอุตส่าห์
นายเกรียงไกร บัวยอม

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

นางลาวัลย์ วงศ์วิวัฒน์
นายธวัช บุณยะผลึก
นายพิศัลย์ กองทรัพย์
นายอัครพล หริ่งรอด
นายกฤษดา ปัทมะผลิน
นายนันทวุฒิ สุขสว่าง
นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษา
นายชาญชัย บุญญาวรกุล
นางราณี เพชรสงค์
นางสาวปิยวรรณ อนงค์จรรยา
นางสาวแพรวรัตน์ รัตนมงคลเกษม
นายมนต์ชัย ธีระวรกุล
นายธิติ ธนาสารพูนผล
นายนิกร อาชานกุล
นายสุรจิต  สุวรรณมณี
นางสาวประทานพร ส�ำเภาเงิน

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารคดี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร NPA  
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงานและกิจการสาขา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการบัญชี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกรรมการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ผู้ตรวจการธนาคาร
ผู้ตรวจการธนาคาร
ผู้ตรวจการธนาคาร

หมายเลขโทรศัพท์

0-2202-1415
0-2202-1659
0-2202-2646
0-2202-1624
0-2202-2220
02-202-2110
0-2202-1123
0-2202-1756
0-2202-1177
0-2202-1842
0-2202-1616
0-2202-1614
0-2202-2020,
0-2202-1207
0-2202-1739
02-202-1326
0-2202-1434
0-2202-1299
0-2202-1251
0-2202-1235
0-2202-1479
0-2202-1730
0-2202-1713
0-2202-1503
0-2202-2180
0-2202-1148
0-2202-6736
0-2202-1520
0-2202-2525
0-2645-9000
ต่อ 6670

e-mail

sompong.n@ghb.co.th
luckana@ghb.co.th
apirat.w@ghb.co.th
sirapong@ghb.co.th
amnat@ghb.co.th
nitichai@ghb.co.th
kanjanika@ghb.co.th
jintana.s@ghb.co.th
sanea@ghb.co.th
usanee@ghb.co.th
warapron@ghb.co.th
atchara@ghb.co.th
kriengkrai@ghb.co.th
lavan@ghb.co.th
thawat.b@ghb.co.th
pisan.k@ghb.co.th
akarapol.r@ghb.co.th
krisda@ghb.co.th
nuntawut@ghb.co.th
chainarong.s@ghb.co.th
chanchai@ghb.co.th
ranee@ghb.co.th
piyawan@ghb.co.th
prawrat@ghb.co.th
monchai@ghb.co.th
thiti.t@ghb.co.th
nigorn@ghb.co.th
surachit@ghb.co.th
pratanporn.s@ghb.co.th
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เครือข่ายบริการ
ส�ำนักงานใหญ่
63 ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 - 2645 - 9000  โทรสาร 0 -2645 - 9001
website : www.ghbank.co.th

ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
ล�ำดับ

สาขา

สถานที่ท�ำการ

1

ดอนเมือง

2

สุขาภิบาล 1

3

แฟชั่นไอส์แลนด์

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เลขที่ 587-589/7-9 ห้อง ED047 ชั้นB
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230

4

บางเขน

251/20-23 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

5

เพลินนารี่มอลล์

6

รังสิต

ศูนย์การค้าเพลินนารี่มออล์ ชั้น 2
244 ห้อง บี211 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม.10230
821 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

7

ปทุมธานี

8

บิ๊กซีรังสิต คลอง 6

9

ล�ำลูกกา

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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174/9-11 หมู่ 9 ถ.วิภาวดีรังสิต78
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
30/435 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

34/1, 34/3 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี
ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขารังสิต คลอง 6
158/17 หมู่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
11/5-6 ถ.ล�ำลูกกา (คลองสอง) ต.คูคต
อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์

02-533-6341-2,
02-996-6961
0-2510-3617-8,
0-2519-5000,
0-2947-8005-7
0-2947-5554,
0-2508-7133,
0-2508-7158,
0-2508-7160,
0-2508-7172
0-2551-0522-4,
0-2551-2384,
0-2552-7702,
0-2972-8579
0-2136-8026-9

โทรสาร

02-533-6343, 02-533-6341
ต่อ 135
สินเชื่อ 0-2510-3617-8
กด 118
การเงิน 0-2509-3830
0-2508-7305

0-2792.8580

0-2136-8026-9 ต่อ 105

0-2996-1353-9,
0-2996-1353-8

สินเชื่อ 0-2996-1356
การเงิน 0-2996-1353-8
กด 111
0-2593-6044-50 0-2593-6051
0-2577-0556-8,
0-2577-0576

0-2577-0556-8 ต่อ 301
0-2577-0576 ต่อ 301

0-2531-9240,
0-2531-4843

สินเชื่อ 0-2531-5114
การเงิน 0-2531-9563
(info-03100@ghb.co.th แทน)

ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
ล�ำดับ

สาขา

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

10 บิ๊กซีนวนคร

0-2520-4117-19 info-04300@ghb.co.th

11

0-2934-1070-6

0-2934-3344

0-2357-1126-9

0-2357-1126-9 ต่อ 108

12
13

14
15

16

17

ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขานวนคร
ห้อง GCR119 ชั้น 1 98/196 หมู่ 13
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
ลาดพร้าว
2326 ถนนลาดพร้าว ซอย 114
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
พหลโยธิน
1291/1 อาคาร เอไอเอส ทาวเวอร์
ชั้น G Shop 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 9
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อาคารชินวัตร 3
อาคารชินวัตร 3 ห้อง L004 ชั้น Lobby
(ติดกับบริษัท อีซูซุ ตรีเพชร ใกล้อาคาร
ฐานเศรษฐกิจและเซ็นทรัลลาดพร้าว)
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจัตร
เขตจตุจักร กทม. 10900
อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
PLZ.2 SHP026B ฝั่งเซ็นทรัล
94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วงศ์สว่าง ทาวน์
ศูนย์การค้าวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์
เซ็นเตอร์
(บิ๊กซีวงศ์สว่าง) ห้อง D204-205 ชั้น 2
อาคาร D (บริเวณแยกวงศ์สว่าง)
888 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
พระราม 6
1557 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

18 คอนแวนต์

38 อาคารชลันต์ทิพย์ ชั้น 1 ถนนคอนแวนต์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

19 เทสโก้ โลตัส พระราม 4 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส พระราม 4
ห้อง 2003 ชั้น 2 3300 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110

0-2512-2147-50 0-2512-2147-50 กด 106

0-2023-7556-8

0-2023-7556-9 กด 110

0-2567-4104,
0-2958-5062-4,
0-2557-8062,
0-2533-0846
0-2587-6247-8

0-2567-4104 กด 110

0-2585-9295,
0-2587-0474-6,
0-2913-2261-3,
0-2587-3291
0-2237-8997-9,
0-2632-0592-3,
0-2632-1138,
0-2632-1140
0-2249-3852-3,
0-2249-3852-3,
0-2249-3940

สินเชื่อ 0-2913-2260 กด 106
การเงิน 0-2913-2264

0-2587-6247-8 กด 111

0-2235-0659
0-2632-1137
0-2249-3941
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ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
ล�ำดับ

สาขา

20 บางใหญ่
21 บางบัวทอง
22 เซ็นทรัลพลาซา
เวสต์เกต
23 ห้าแยกปากเกร็ด
24 เพียวเพลส ราชพฤกษ์
25 แจ้งวัฒนะ

26 ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ
27 พุทธมณฑล
28 สุพรีมคอมเพล็กซ์
29 เซ็นต์หลุยส์ 3
30 เจริญนคร

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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สถานที่ท�ำการ

52/63-64 ศูนย์การค้าบางใหญ่ซิตี้ ซอย 7
ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
88/11-12 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
(ตรงข้าม สนง.เทศบาลเมืองบางบัวทอง)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
ห้อง 228 ชั้น 2 เลขที่ 199, 199/1,
199/2 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
99/169 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส
62/32 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
431 ถนนเมืองทองธานี (บอนด์สตรีท)    
ต.บางพูด (บางพัง) อ.ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ)
จ.นนทบุรี 11120

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคาร B
ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
9 หมู่ 6 ซ.พงษ์ศิริชัย ถ.บรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ ชั้น 2
1024 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
26 ถนนสาทรใต้ ซอย 11 (ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3)
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
257/6 ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า ชั้น 3
ถนนเจริญนคร แขวงส�ำเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2595-0330-3,
0-2903-2022-4

สินเชื่อ 0-2595-0333
การเงิน 0-2595-0330 กด 20

0-2571-7807,
0-2571-7826-7

0-2570-7808

02-1942837-8,
02-1942753,
02-1942919-20,
02-1942996
0-2584-0322-3,
0-2964-2201-3
0-2194-8490-3

02-1942837-8, 02-1942753,
02-1942919-20, 02-1942996
กด 105
สินเชื่อ 0-2584-0321
การเงิน 0-2964-2204
0-2194-8490-3 กด 107
สินเชื่อ 0-2961-0023 กด 40
การเงิน 0-2961-0023 กด 41

0-2961-0023-4,
0-2961-0026,
0-2961-0045,
0-2961-0059,
0-2961-0063,
0-2961-0064,
0-2961-0075,
0-2961-0079
0-2143-8971-3

0-2143-8974

0-2889-7070-6,
0-2889-6635-6

0-2889-7077
0-2889-7075

0-2241-9261-4

0-2241-9261-4 ต่อ 301

0-2212-6127,
0-2212-6678-9,
0-2211-9646
02 469-8190-5
การเงิน
ต่อ 101-103
สินเชื่อ
ต่อ 202-204

สินเชื่อ 0-2212-6126
การเงิน 0-2211-0641
0-2469-8190-5 ต่อ 105

ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
ล�ำดับ

สาขา

สถานที่ท�ำการ

31 เดอะมอลล์ บางกะปิ

3522 ชั้นที่1 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
32 เคาน์เตอร์การเงิน
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 5
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เลขที่ 430 ต�ำบลบางเขน อ�ำเมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11110
33 เคาน์เตอร์การเงิน
ศุนย์การค้าไอที สแควร์ ชั้น 2
ไอที สแควร์
333/103 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
34 เคาน์เตอร์การเงิน
ศูนย์การค้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ ชั้น 1
บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ
96 หมู่ 1 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210

โทรศัพท์

โทรสาร

02-375-8365,
02-734-4296

โทรสาร info-21900@ghb.co.th (แทน)

0-21214588-9,
0-21214628,
0-21214784-5
0-2576-0590-2

0-21214588-9 ต่อ 105
0-21214628 ต่อ 105
0-21214784-5 ต่อ 105
0-2576-0590 ต่อ 105

02-5752259

02-9825894

ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
ล�ำดับ

1
2
3
4

สาขา

สถานที่ท�ำการ

ราชด�ำเนิน

97 อาคารเทเวศประกันภัย อาคาร 2 ชั้น 1
ถนนราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กทม.10200
แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ศูนย์การค้าแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ชั้น 2
521/27 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
หนองแขม
1085, 1087 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม  
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
เดอะมอลล์ บางแค
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค ชั้น 3 ฝั่งพลาซ่า
518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม.10160

5

ส�ำโรง

6

สยามสแควร์

2222/2-3 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.เทพารักษ์
อ.เมือง (สามแยกปู่เจ้าสมิงพราย)
จ.สมุทรปราการ 10270
388 อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 6
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2282-9821-5,
0-2282-9842

สินเชื่อ 0-2282-9840
การเงิน 0-2282-9841

0-2412-5650-3

0-2412-5650-3 กด 106

0-2420-5793,
0-2420-6583,
0-2420-7475-7
0-2454-9430,
0-2454-7152,
0-2454-2680,
0-2454-2706
0-2384-3483-5,
0-2384-7636,
0-2757-7429-31
0-2115-1322-27,
0-2252-3647-49

สินเชื่อ 0-2420-6009
การเงิน 0-2431-1340
0-2454-9430 กด 3

สินเชื่อ 0-2384-2579
การเงิน 0-2384-7637
สินเชื่อ 0-2115-1322-27
กด 302
การเงิน 0-2115-1322-27
กด 301
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ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
ล�ำดับ

สาขา

7

สุขุมวิท

8

เซ็นทรัล พลาซา
พระราม 9

9

เพชรบุรีตัดใหม่

10 หัวหมาก ทาวน์
เซ็นเตอร์
11 ศรีนครินทร์
12 ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค
13 สุขาภิบาล 3

14 มีนบุรี
15 เพียวเพลส
รามค�ำแหง 110
16 ลาดกระบัง
17 พระราม 2
18 เทพารักษ์

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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สถานที่ท�ำการ

1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ซอย 25
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9 ชั้น 5
9/9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
2445/2 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 1
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อาคารหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ ชั้น G
177 ถนนรามค�ำแหง ซอย 29 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 2
61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค อาคาร B ชั้น 2
735/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
58/75 หมู่ 4 รามค�ำแหง ซอย 146
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์

0-2260-6345-7,
0-2661-6120-2
0-2160-3426-9

โทรสาร

0-2260-6348
0-2160-3426-9 กด 104
0-2160-3482-3
0-2718-2249

0-2318-1051,
0-2318-9956,
0-2319-7310-1,
0-2718-2247-8
0-2314-0334-6

0-2314-0337

0-2780-2271-6

0-2780-2271-6

0-2108-6108-10, 0-2108-6108-10 กด 106
0-2108-6112

0-2372-0551-2,
0-2373-0518-9,
0-2373-3348,
0-2728-0794-5
ศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ 10/1 หมู่ 13 ถนนสีหบุรา 0-2517-9001-3
นุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
0-2372-3522,
ศูนย์การค้าสัมมากรเพลส ชั้น 2
(ปากทางเข้าหมู่บ้านสัมมากร ติด รพ.การุณเวช) 0-2372-3531-2
86/2 ถนนรามค�ำแหง ซอย 110 (รามค�ำแหง)
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
125 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
0-2915-2631-5,
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
0-2915-2651-2
0-2867-1350-6
96/10-12 โครงการชัยกูลทาวเวอร์
ถนนพระราม 2 ซอย 30 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
0-2706-6112-21
44/4 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์
(หน้าหมู่บ้านสวนเก้าแสน) ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

0-2728-0796

0-2517-9004
0-2372-3515

0-2915-2653
0-2867-1355
0-2706-6119

ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
ล�ำดับ

สาขา

19 บิ๊กซีสมุทรปราการ
20 สี่แยกบ้านแขก
21 ซีคอนบางแค
22 บุญศิริ
23 เซ็นทรัล พลาซา
ปิ่นเกล้า
24 ไมตรีจิต
25 บิ๊กซีราชด�ำริ
27 สุขสวัสดิ์

27 เซ็นทรัล พลาซา
พระราม 3
28 กิ่งแก้ว
29 เมกาบางนา

30 บิ๊กซี บางปะกอก

สถานที่ท�ำการ

ศูนย์การค้าบิ๊กซี สมุทรปราการ ชั้น 3
498/1 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน�้ำ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
121 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ชั้น 3
607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
10/1-3 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
(ส�ำราญราษฎร์) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์การค้าเซ็นทรัพลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 4
7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
60,62,64 ซอยพระแก้ว ถนนมิตรพันธ์
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
ศูนย์การค้าบิ๊กซี ราชด�ำริ ชั้น 4
97/11 ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
(สาขาสุขสวัสดิ์) ชั้น 2
94 ม.18 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางพึ่ง
เขตพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ศูนย์การค้าเซ็นทรัพลพลาซา พระราม 3 ชั้น 4
79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
12/18 ถนนกิ่งแก้ว ซอย 44 ต�ำบลราชาเทวะ
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชั้น 1
39 ถนนบางนา-ตราด กม.9 ตัด
ถนนวงแหวนฝั่งตะวันออก ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ศูนย์การค้าบิ๊กซี บางปะกอก ชั้น 3
278 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2389-1602-4

0-2389-1605

0-2861-4917-8

0-2861-4910-9

0-2458-2960-3

0-2458-2963

0-2622-1241-6

สินเชื่อ 0-2622-1840
การเงิน 0-622-1247
0-2433-7834-7 ต่อ 105

0-2433-7834-7
0-2623-3034-8,
0-2623-3043-6

0-2623-3039

0-2250-4790-3

0-2250-4790-3 กด 108

0-2463-7322-6

0-2463-7322-5 กด 107

0-2164-0089-92 0-2164-0089-92 ต่อ 120
0-2175-2029-33, สินเชื่อ 0-2175-2029-33 กด 4
0-2738-8706
การเงิน 0-2175-2029-33 กด 5
0-2105-1167-70 0-2105-1167-70 กด 107

0-2428-1424

0-2428-1425
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ภาคเหนือตอนบน
ล�ำดับ

สาขา

1

เชียงใหม่

2

สันก�ำแพง

3
4

เซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
สุเทพ

5

สันทราย

6

แม่ฮ่องสอน

7

เชียงราย

8

แม่สาย

9

เซ็นทรัลพลาซา
เชียงราย

10 พะเยา
11 น่าน
12 ล�ำปาง  
13 ล�ำพูน   
14 แพร่
15 ตาก
16 แม่สอด

ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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สถานที่ท�ำการ

260 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50000
72/2 ม.7 ต.สันก�ำแพง อ.สันก�ำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130
380 - 381 ชั้น 3 เลขที่ 2 ถ.มหิดล ต.หายยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
120/70 หมู่ 10 ถ.เลียบคลองชลประทาน
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
399 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
2 ซอย 5 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองค�ำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
881/1 - 3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
130 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�ำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
ห้องเลขที่ 229/1 ชั้น 2
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เลขที่ 99/9 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
963,963/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
179-180 หมู่ที่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้
อ.เมือง จ.น่าน 55000
435 ถ.ไฮเวย์ ล�ำปาง - งาว ต.หัวเวียง
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
23/9 ถ.ล�ำพูน - ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ล�ำพูน 51000
164/3 - 5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
4/9 ถ.มหาดไทยบ�ำรุง ต.ระแหง อ.เมือง
จ.ตาก 63000
31/38-39 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก 63110

โทรศัพท์

โทรสาร

0-53245-276-78, 0-53304-927
0-53246-469-71
0-53330-102-5 0-53330-102-5 ต่อ 106
0-53903-767,
0-53903-768
0-53271-388-89
0-53283-701-06 0-53283-706
0-5335-4264-67 0-5335-4264-67
0-53611-843-6

0-5361-1845

0-53600-746-51 0-53600-746-51
0-53734-357-60 0-53734-357-60 ต่อ 107
0-53179-730-5

0-54410-261-9

0-54410-272

0-5477-1362-3, 0-5477-1362-3 ต่อ 108
0-54772-804-7
0-54230-035-42 0-54225-150
0-53535-178-83 0-53535-178 ต่อ 103
0-54621-490-5

0-54621- 490 ต่อ 105

0-55521-046

0-55521-029

0-55535-612-5

0-55535-612-5 ต่อ 104

ภาคเหนือตอนล่าง
ล�ำดับ

สาขา

1

พิษณุโลก  

2

อุตรดิถต์

3

สุโขทัย

4

พิจิตร

5

เพชรบูรณ์   

6

บึงสามพัน

7

นครสวรรค์   

8

ก�ำแพงเพชร   

9

ชัยนาท

10 อุทัยธานี
11 ลพบุรี

สถานที่ท�ำการ

839,839/1 - 2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
294/5, 294/6 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
109/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
31/79-81 ถนนสระหลวง ต.ในเมือง
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
9/14 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
18 หมู่ 10 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.บึงสามพัน
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
867/125 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก  
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
610,612 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก�ำแพงเพชร 62000
302 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
90/19 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
99/5 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000  

โทรศัพท์

0-55378-100-5

โทรสาร

0-55378-100-5 กด 116

0-55440-435-8

0-55440- 435-8
กด 107
0-55622-008-11, 0-55622-008-11
0-55610-495-6 กด 105
0-56616-185-90 0-56616-185-90
กด 105
0-56711-655-9 0-56711-655- 9
กด 119
0-56731-844-6 0-56731-844-6 กด 300
0-56226-182 กด 128
0-56372-183,
0-56221-415, 0-56224-637
0-56228-040,
0-56229-501,
0-56226-182  
0-55773 -151-6 0-55773-151-6 กด 105
0-56411-370-1

0-56413-038

0-5652-4445-8

0-5652-4445-8 กด 102

0-36784-455-7

0-36784-455-7 กด101 (งาน
บัญชี) กด 102 (งานการเงิน)
กด 201-203 (สินเชื่อ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ล�ำดับ

สาขา

1

ขอนแก่น   

2

ชุมแพ

สถานที่ท�ำการ

632 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
2/8-9 ถ.ชุมแพ - ภูเขียว ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์

โทรสาร

0-4327-0400-10 0-4327-0401-10 กด 123
0-4331-3461-4

0-4331-3461-4 กด 201
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ล�ำดับ

สาขา

3

พล

4

ถนนมิตรภาพ

5

เซ็นทรัลพลาซา
ขอนแก่น

6

มหาสารคาม

7

ร้อยเอ็ด   

8

อุดรธานี  

9

เซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี

10 เลย
11 หนองบัวล�ำภู
12 หนองคาย
13 สกลนคร   
14 สว่างแดนดิน
15 กาฬสินธุ์  
16 มุกดาหาร
17 นครพนม
18 บึงกาฬ
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สถานที่ท�ำการ

121/14-15 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล
จ.ขอนแก่น 40120
433/20-21 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เลขที่ 99,99 /1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ขอนแก่น ห้อง 351 ชั้น 3 ถนนศรีจันทร์
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
51, 51/1,53/1 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
389, 391 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
596/7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
18/10-11 ห้อง 321 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
18/10 - 11 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย 42000
264/4-5 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู 39000
644 หมู่ 4 ถ.เสด็จ ต.โพธิ์ชัย
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
389 ถ.ไอทียู - สี่แยกคูเมือง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
903/5-6 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
20/10 - 11 ถ.ประดิษฐ์ ต.กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
44/32 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
381/17-18 ถ.มหาสิทธิโชค ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
405/4 ถ.บึงกาฬ - พรเจริญ ต.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์

0-4341-8702-5

โทรสาร

0-4341-8702-5 กด 105

0-4346-5020-28 0-4346-5029
0-4328-8236,
043-288378,
043-288424,
043-288393
0-4371-1206-9,
043-711396-9
0-4351-2715-9,
043-515361-5
0-4212-2331-9

0-4328-8236 กด 105

0-4371-1206-9 กด 105
0-4351-2715-9 กด 106
0-4212-2331-9 กด 208

0-4292-1496-7,
042-921371-2

0-4292-1496-7 กด 111

0-4283-3573-6

0-4283-3573-5 กด 206

0-4231-2951-3

0-4231-2977

0-4242-1670-7

0-4242-1670-7 กด 105

0-4271-4766-73 0-4271-4766-73 กด 114
0-4272-1837-8

0-4272-1837-8 กด 105

0-4381-2729-34 0-4381-2729-34 กด 106
0-4261-5411-4

0-4261-5411-4 กด 114

042-512590-5

042-512590-5 ต่อ 105

042-403242-4

042-403245

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ล�ำดับ

สาขา

1

นครราชสีมา   

2

บัวใหญ่

3

เซ็นทรัลพลาซา
นครราชสีมา

4

ถนนจอมพล

5

ปากช่อง

6

ชัยภูมิ   

7

ภูเขียว

8
9

บุรีรัมย์   
นางรอง

10 อุบลราชธานี   
11 เซ็นทรัลพลาซา
อุบลราชธานี
12 ศรีสะเกษ
13 อ�ำนาจเจริญ
14 สุรินทร์
15 ยโสธร

สถานที่ท�ำการ

517/143-145  ถ.มิตรภาพ - หนองคาย
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
154 ถ.นิเวศรัตน์ ต. บัวใหญ่ อ. บัวใหญ่
จ. นครราชสีมา 30120
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
990, 998 ชั้นที่ 3 ห้องที่ 338
ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
704/14-17 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
199 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลปากช่อง
อ�ำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
171/8-12 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
83,83/1 ม.2 ถ.สายชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ผักปัง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
18/20 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
601,603 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
263 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ชั้น 3
ห้อง 333 เลขที่ 311 หมู่ 7 ต.แจระแม
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
983/48-49 ถนนกวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง    
จ. ศรีสะเกษ 33000
219-219/1 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
233/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
55/3 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-4424-8201-7

0-4424-8208

0-44913-921-2
0-4491-3933-4
044-229457-62

0-4491-3921-2 กด 107
0-4491-3933-4 กด 107
044-229457-62 กด 105

0-4425-8151-4

0-4425-8151 กด 4

0-4431-6395-8

0-4431-6395-8 กด 105

0-4483-0959-64 0-4483-0959-64 กด 8
0-4486-1845-6,
0-4486-1756-7
0-4461-6972-5
0-4462-4205-8

0-4486-1845-6 กด 8
0-4461-6972-5 กด 107
0-4462-4205-8 กด 107

0-4526-5801-8

0-4526-5801-8 กด 114

0-4542-2381-4

0-4542-2381-4 กด 108

0-4561-7742,
0-4561-7742, 744, 745,
744, 745, 747, 748 747, 748 กด 111
0-4551-1367-70 0-4551-1367-70 กด 104
044-511-967-970 044-551-967-970
กด 2, 4, 5
0-4571-4592-3, 0-4571-4592-3 กด 212
0-4571-4896-8
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ภาคตะวันออก
ล�ำดับ

สาขา

1

ฉะเชิงเทรา   

2

พนมสารคาม

3

ปราจีนบุรี   

4

นิคมอุตสาหกรรม 304

5

สระแก้ว

6

ชลบุรี   

7

อมตะนคร

8

พนัสนิคม

9

บ้านบึง

10 ศรีราชา
11 พัทยา   

สถานที่ท�ำการ

153 ถ.ฉะเชิงเทรา - บางปะกง ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000
1319/1-2 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
147/1 ถ.ราษฎรด�ำริ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
525/18-19 หมู่ 8 ต�ำบลท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
97/133 - 134 ซอยสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว
ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว 27000
39/3 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
700/17 หมู่ที่ 1 ต�ำบลคลองต�ำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
156/1-2 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
88/25-26 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170
126/1-3 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
8/51 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

12 เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พัทยาบีช
เลขที่ 333/99 ชั้น 4 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
13 บุญสัมพันธ์
78/164-5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
14 สัตหีบ
507/30 ม.2 ถนนสุขุมวิท ต.สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
15 สวนอุตสาหกรรม
399/63-64 หมู่ 11 ถนนทุ่งสุขลา
สหพัฒน์แหลมฉบัง
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
16 บ่อวิน
128/415-6 หมู่ 3 ถ.ปากร่วม-ห้วยปราบ
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
17 ระยอง   
141/7-10 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
ร าย ง านปร ะจำ � ปี 2562
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โทรศัพท์

โทรสาร

0-3881-2682-7

0-3881-2682-7 กด 666

0-3855-2973-6

0-3855-2976

0-3720-0343-5
0-3721-8883-6

0-3720-0343
0-372148-41 กด 4
0-3721-8886

0-3724-7215-8

0-3724-7215-8 กด 120

0-3838-1824-7

0-3838-1824-7 กด 118

0-3845-7569-72 0-3845-7569-72 กด106
0-3846-2963-4, 0-3846-2963-4 กด 333
0-3846-3189-90
0-3844-5681-2, 0-3844-5685 กด 207
0-3844-5685
0-3877-2032-42 0-3877-2038
0-3837-0501-2,   0-3837-0521
0-3842-7671-3,
0-3837-0518-21
0-3804-3580-82 0-3804-3583
0-38186-060-2

0-38186-076

0-3843-7586-7,   0-3843-7590
0-3843-7590
0-3848-0585-7, 0-3848-0588
0-3848-0858-63
0-3817-3049-53 0-3817-3049 ต่อ 106
0-3861-2603,
0-3880-0464-8

0-3880-0464 กด 109

ภาคตะวันออก
ล�ำดับ

สาขา

สถานที่ท�ำการ

โทรสาร

18 นิคมพัฒนา

0-3863-7086-9

0-3863-7086-9 กด 105

19

0-3894-2984-7

0-3894-2984 กด 105

0-3802-5916-8,
0-3802-5907
0-3860-5550-4,
0-3860-5565-7
0-3931-3343

0-3802-5907 กด 106

0-3953-2712-5

0-3953-2715

20
21
22
23

239/23 หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ระยอง
99, 99/1 ห้อง262 ชั้น2 ถ.บางนา - ตราด
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ปลวกแดง
296/22 ถนนปลวกแดง-โรงน�้ำตาล
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
บ้านฉาง
67/40-41 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.พลา
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
จันทบุรี   
1/71 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
ตราด
308/4-5 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท
ต.วังกระแจะ อ.มือง จ.ตราด 23000

โทรศัพท์

0-3860-5567
0-3931-3343 กด 5

ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน
ล�ำดับ

สาขา

1

สมุทรสาคร   

2

สมุทรสงคราม

3

นครปฐม  

4

ศาลายา
พุทธมณฑล สาย 4

5

เซ็นทรัลพลาซา
ศาลายา

6

ราชบุรี   

7

บ้านโป่ง

8

กาญจนบุรี   

9

ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท�ำการ

48 หมู่ 8  ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
13/94 ถ.เอกชัย ซ.2 ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
364/7 ถ.เทศา ต.พระประโทน
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
236-237 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73220
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
321 ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
7 ถ.คฑาธรบดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
37/127-128 ถ.ปากแรต ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
20/26 - 29 ซ.โรงพยาบาลธนกาญจน์ ถ.แสงชูโต
ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000
49 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3481-5773-82 0-3481-5775 กด 107
0-3471-1308-10 0-3471-1313
0-3425-7920

0-3425-7971

0-2441-5201-4

0-2441-5201-4  กด 107

0-2429-6874

0-2429-6874 -77 กด 104

0-3231-5462-7

0-3231-5462 -7 กด 106

0-3220-0628-30 0-3220-0628-30 กด 112
0-3451-6758-64 0-3451-6758-64 กด 104
0-3255-1115-20 0-3255-1118
0-3255-1115-20 กด 5
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ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน
ล�ำดับ

สาขา

10 หัวหิน
11 ชุมพร   
12 เพชรบุรี   
13 ระนอง
14 สระบุรี   
15 นครนายก
16 พระนครศรีอยุธยา
17 ถนนโรจนะ
18 สิงห์บุรี
19 อ่างทอง   
20 สุพรรณบุรี

สถานที่ท�ำการ

เลขที่178/12-13 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
7/2 หมู่ 5 ถ.ชุมพร - ระนอง ต.วังไผ่
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
2/85 - 7 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
4/51 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
158/10 ถ. พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว   
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
74/144-145 หมู่ 7 ถนนสุวรรณศร ต.บ้านใหญ่
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
6/6 - 9 ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
481 หมู่ 2 ถ.วังน้อย-โรจนะ ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
612-613 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
54/83 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ศาลาแดง
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
38/10-12 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3253-2122,   0-3253-3348 กด 111
0-3253-2075-6
0-7757-6566-69 0-7757-6566-69 กด 100
0-3242-4255-8

0-3242-4225-8 กด 130, 106

0-778-2757

0-7782-1719

0-3631-5159-60 0-3635-1159 กด 105
0-3732-0915-7

0-3732-0915-7 กด 106

0-3524-5167-70 0-3524-5167
0-3522-7471-4

0-3522-7471-4 กด 105

0-3651-2762-3

0-3651-2762 กด 105

0-3561-3507-9

0-3561-1845, 0-3561-3507-9
กด 105, 302
0-3550-1340

0-3552-2512-5

ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง
ล�ำดับ

สาขา

สถานที่ท�ำการ

1

สุราษฎร์ธานี

31/10 ถ.สุราษฎร์ - พุนพิน ต.วัดประดู่   
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

2

เซ็นทรัลพลาซา
สุราษฎร์ธานี

3

ภูเก็ต   

4

ถลาง

5

ฉลอง

333 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ถ.เลียงเมืองท่ากูบ - สนามบิน ต.วัดประดู่
อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000
59/45 - 47 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
59/11-12 หมู่ 5 ถ.เทพกระษัตรี
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  83110
18/52-53 หมู่ 8 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก
ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
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โทรศัพท์

0-7720-0350,
0-7720-0917-8,
0-7720-0412
0-7760-2793-6

โทรสาร

0-7720-0412 กด 207
0-7760-2793

0-7621-8191-3, 0-7621-8191-3 ต่อ 111
0-7622-3601-2
0-7661-7018-21      0-7661-7019 กด 107
0-7638-4632-5

0-7638-4632-5  กด 105

ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง
ล�ำดับ

สาขา

6

พังงา

7

กระบี่

8

นครศรีธรรมราช

9

เซ็นทรัลพลาซา
นครศรีธรรมราช
10 ทุ่งสง
11 ตรัง   
12 สตูล
13 พัทลุง
14 สงขลา

สถานที่ท�ำการ

17/30-31 ถ.ศิริราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง
จ.พังงา 82000
1/6-7 ถ.ร่วมจิต ต.ปากน�้ำ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
543 ถ.ราชด�ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
327 ชั้น 3 หมู่ 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
6/1 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก  
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
59/16 - 18 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
24, 26 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000  
4 - 6 ถ.เพียรยินดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
9/71-72 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000

15 หาดใหญ่  

843 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

16 ถนนราษฎร์อุทิศ

61/5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่
เลขที่ 334 ชั้น 3 ถ.กาญจนวนิช
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
198/10-11 ถ.กาญจนวนิช ต.สะเดา อ.สะเดา
จ.สงขลา 90120
215/3-4 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา 95000
42, 46 ถ.สฤษดิ์เดช ต.เบตง อ.เบตง
จ.ยะลา 75110
60/1-2 ถ.ยะรัง ต. อาเนาะรู อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
57/3-4 ถ.สุริยประดิษฐ์ ต.บางนาค  
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

17 เซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่
18 สะเดา
19 ยะลา   
20 เบตง
21 ปัตตานี
22 นราธิวาส

โทรศัพท์

โทรสาร

0-7641-4434-6

0-7641-4437

0-7563-0483-5

0-75630-483-5 กด 118

0-7534-2214,
0-7534-6950-1
0-7539-2862-5

075-346950-1 กด 106
0-7539-2862-5 กด 111

0-7541-1363,
0-7541-2424,
0-7541-2334
0-7522-2868-9,
0-7521-3079
0-7472-3927-8

0-7541-2424 กด 103

0-7461-2803-7

0-7461-2803-7 กด 6

0-7433-3836-9,
0-7459-2655,
0-7459-2657
0-7424-5161,
0-7424-5674,
0-7434-5526-30
0-7425-5937-40

0-7433-3836-9 กด 110
0-7434-5526-30
กด 119 (การเงิน)
126 (สินเชื่อ)
0-7425-5940

0-7433-9690-3

0-7433-9690-3

0-7455-7015-6,
0-7455-7020
0-7322-3551-5

0-7455-7021
0-7322-3551-5

0-7323-5303-8

0-7323-5303-8 กด 105

0-7333-4095-6,
0-7333-4531
0-7351-6101-4

0-7333-4532 กด 105

0-7522-2868-9 กด 6
0-7472-3927-8 กด 5

0-7351-6104 กด 200
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ศูนย์บริการธนาคาร
ล�ำดับ

1

ศูนย์บริการธนาคาร

สถานที่ตั้ง

บางละมุง

ที่ว่าการอ�ำเภอบางละมุง ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
3 กบินทร์บุรี
ที่ว่าการอ�ำเภอกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25240
4 ฝาง
ที่ว่าการอ�ำเภอฝาง หมู่ 5 ถ.โชตนา ต.เวียง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
5 วารินช�ำราบ
ที่ว่าการอ�ำเภอวารินช�ำราบ ถ.ทหาร
อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
หมายเหตุ : เปิดท�ำการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3822-3556-7

0-3822-3557

0-3728-0242

0-3728-0242

0-5338-2832-3

-

0-4526-6700

0-4526-6511

เคาน์เตอร์การเงิน
ล�ำดับ

ศูนย์บริการธนาคาร

สถานที่ตั้ง

1

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ขั้น 5 โซนธนาคาร

2
3
4
5
6
7

เดอะมอลล์ ท่าพระ
บิ๊กซี บางนา
บิ๊กซี  แจ้งวัฒนะ
บิ๊กซี  อ่อนนุช
อิมพีเรียล ส�ำโรง
ไอทีสแควร์

8

ไอเพลส ลาดกระบัง

9

อัมพวา
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โทรศัพท์

0-2121-4588-9,
0-2121-4628,
0-2121-4784-5
0-2477-7238
0-2744-3493
0-2575-2259
0-2311-3960
0-2394-0374-5
0-2576-0590-2

ชั้น 2 ฝั่งพลาซ่า
ชั้น B ตรงข้ามร้านเทเลวิช
ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า
ชั้น 2
ชั้น G
ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอที สแควร์
แยกหลักสี่-แจ้งวัฒนะ
0-2360-5255-6
ชั้น 2 ห้อง B5 ศูนย์บริการผู้ประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ไอเพลส
ไลฟสเคป เซ็นเตอร์
2/1 อาคารเอนกประสงค์เทศบาลต�ำบลอัมพวา   0-3475-1734-5
ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา ฃ
จ.สมุทรสงคราม 75110

โทรสาร

0-2121-4588 กด 105
0-2121-4628 กด 105
0-2121-4784-5 กด 105
0-2477-7238
0-2744-3493
0-2982-5894
0-2311-3961
0-2394-0374
0-2576-0590-2 ต่อ 105
0-2360-5257
0-3475-1734

รายงานประจำป 2562
ผลิตดวยกระดาษ Recycle และหมึกพิมพ Soy Ink
เพื่อรวมรักษาสิ่งแวดลอม

ทำใหคนไทยมี

สำนักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนยลูกคาสัมพันธ โทรศัพท : 0-2645-9000 โทรสาร : 0-2645-9001

www.ghbank.co.th

