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วิสัยทัศน์
VISION

ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุด สำำ�หรัับการมีี

The Best Housing Solution Bank

พันธกิจ
MISSION
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“บ้้าน”

ค่านิยม
CORE VALUE
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GIVE+4
Good Governance
ยึดมั่นธรรมาภิบาล

G
I

Value Teamwork
ร่วมใจทํางาน

V
E

(en) Courage to Change
กล้าเปลี่ยนแปลง

Excellent Services
บริการเป็นเลิศ

C
A

Professional
เชี่ยวชาญในงาน

Innovative Thoughts
สร้างสรรค์สิ่งใหม่

Achievement Oriented
มุ่งมั่นความสําเร็จ

P
S

Speed
เสร็จก่อน ตรงเวลา
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MODEL OF EXCELLENCE

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2563
หลังจากที่ในปี 2562 สำ�นักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำ�ปี 2562 รางวัลที่สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรว่า
มีความทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก โดย ธอส. นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ได้สำ�เร็จ ส่งผลให้การดำ�เนินงานในปี 2563 บุคลากรทัง้ องค์กรกว่า 5 พันชีวติ ได้รว่ มมือกันรักษามาตรฐานการทำ�งานให้อยูใ่ นระดับสูงขึน้
อย่างต่อเนื่องภายใต้ Key Theme : “Be simple, Make it simple” ที่มุ่งสนับสนุนให้คนไทยได้รับความสะดวกในการเข้าถึง
บริการของธนาคารได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมกับช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ยังคงมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ต่อไป
และผลของความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของธนาคารที่มีความเป็น ธอส. หนึ่งเดียว หรือ
GHB 1 Team ถือเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ในปี 2563 ธอส. ยังคงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นำ�มาสู่รางวัลที่การันตีความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ ของธนาคารตลอดปี 2563 ดังนี้

รางวัล Global Performance Excellence Award 2020 ระดับ Best in Class
(ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563)

Asia Pacific Quality Organization, Inc. (APQO) ประกาศให้ ธอส. ได้รับรางวัล Global Performance
Excellence Award 2020 : GPEA ระดับ Best in Class ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการบริหารจัดการ
ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากลในระดั บ ภู มิ ภ าค Asia Pacific ที่ ม อบให้ แ ก่ อ งค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้านการบริหารจัดการ ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ รวมถึง
มีผลการดำ�เนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดย ธอส. ถือเป็น 1 ใน 2 องค์กรของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้
หลังจากทีเ่ ว้นว่างไปถึง 18 ปี และเป็นอีกหนึง่ รางวัลทีท่ ำ�ให้ ธอส. ก้าวขึน้ ไปอีกระดับของการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร
อย่างยั่งยืน และสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการทำ�งานและผลการดำ�เนินงานของ ธอส. ทัดเทียมกับองค์กรระดับโลก
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รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำ�ปี 2563
(รับรางวัลเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)

โดยสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จำ�นวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
1. รางวั ล การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และความโปร่ ง ใสดี เ ด่ น เป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้ กั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ผ ลการดำ�เนิ น งาน
ด้ า นการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และความโปร่ ง ใส การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารให้ ป ระชาชนรั บ ทราบ โดยพิ จ ารณาจากการเปิ ด เผย
ข้ อ มู ล เพื่ อ รายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ไ ด้ ร วบรวมผลการดำ�เนิ น งานของธนาคารที่ มี ต่ อ ประเด็ น สำ�คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น
ตามความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำ�เนินการ
ตามแนวทางการจั ด ทำ�รายงานความยั่ ง ยื น ในระดั บ สากล (GRI Sustainability Reporting Standard) รายงานประจำ�ปี
ผลการดำ�เนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินของธนาคาร รวมทั้งข้อมูลที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งในปี 2563 ธอส.
ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรก
2. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ประเภทดีเด่น (โครงการพี่เลี้ยง)
เป็นความร่วมมือที่ ธอส. ในฐานะองค์กรพี่เลี้ยงให้แก่ องค์การสะพานปลา (อสป.) ในฐานะองค์กรน้องเลี้ยง ต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2561 - 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือระหว่างกัน มีแผนงานและผลการดำ�เนินงานร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งในปี 2563 ธอส. และ อสป.เป็นคู่ความร่วมมือเดียวที่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น
3. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) ประเภทเชิดชูเกียรติ เป็นรางวัลที่
มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดนโยบาย แผนการดำ�เนินงาน การบริหารจัดการองค์กร ไปสู่องค์กรดิจิทัล
ซึ่งในปีที่ผ่านมา ธอส. ได้มีการจัดทำ�สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) เพื่อเป็นกรอบในการดำ�เนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะสั้น ระยะยาว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการดำ�เนินงาน และสร้างช่องทาง
การให้บริการแบบใหม่ ๆ โดยใช้นวัตกรรมทางด้านดิจทิ ลั ในการให้บริการลูกค้า และมีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมผ่าน Application : GHB ALL

รางวัล ITA Awards ประจำ�ปี 2563
(รับรางวัลเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)

สำ�นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
(ป.ป.ช.) ได้ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้รับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ITA Awards) ที่ 99.60 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยถือเป็นหน่วยงาน
ที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดเป็นอันดับ 1 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากจำ�นวนหน่วยงาน
ภาครั ฐ ที่ เข้ า รั บ การประเมิ น ทั้ ง สิ้ น 8,303 หน่ ว ยงาน โดยมี ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประเมิน หรือแสดงความคิดเห็นผ่านการประเมิน ITA
จำ�นวนถึง 1,301,665 คน และนับเป็นการได้คะแนนประเมินในระดับสูงที่สุดของ ธอส.
นับตั้งแต่เข้าร่วมการประเมินเมื่อปี 2557
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องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ
รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020
(รับรางวัลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563)

นิตยสาร BUSINESS+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020”
ประเภทความเป็นเลิศด้าน “BEST DIGITAL BANKER OF THE YEAR AWARD” รางวัลสำ�หรับสุดยอดผู้นำ�องค์กรด้านบริการ
ทางการเงินดิจิทัลแห่งปี และรางวัลประเภทความเป็นเลิศด้าน “CSR OF THE YEAR AWARD” รางวัลสำ�หรับสุดยอดองค์กร
ที่ให้ความสำ�คัญในความรับผิดชอบต่อสังคมแห่งปี ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรชั้นนำ�ตามหลักเกณฑ์ด้านผลการดำ�เนินงาน และ
การบริหารจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทของประเทศ ที่มีผลการดำ�เนินธุรกิจยอดเยี่ยมในแต่ละด้าน เพื่อเผยแพร่
ความสำ�เร็จในการบริหารองค์กร ให้เป็นแบบอย่างแก่องค์กรธุรกิจอื่นต่อไป

รางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020”
สุดยอดสินค้าแห่งปี 2563
(รับรางวัลเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ได้้รัับรางวััล“BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020” สุุดยอดสิินค้้าแห่่งปีี 2563
ประเภทสิินค้้าและบริิการกลุ่่�มการเงิินการธนาคารและการลงทุุนยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี ผลิิตภััณฑ์์ “กลุ่่�มนวััตกรรมการลงทุุนผลิิตภััณฑ์์
สลากออมทรััพย์์ ธอส.” ซึ่่�งวิิทยาลััยการจััดการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ร่่วมกัับนิิตยสาร Business+ ได้้สำำ�รวจและวิิจัยั ตลาดตามหลัักวิิชาการ
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ และคะแนนโหวตจาก
ผู้้�บริิโภค สู่่�การเป็็นรางวััลมหาชนแห่่งปีี
ใน 14 ประเภทกลุ่่�มสิินค้้า จนนำำ�มาสู่่�
การคััดสรรสุุดยอดสิินค้้าและบริิการ
ยอดเยี่่�ยมแห่่ ง ปีี เพื่่�อเป็็ นแบบอย่่าง
ความสำำ�เร็็ จ แก่่ อ งค์์ ก รธุุ ร กิิ จ ที่่�ช่่ ว ย
สร้้างแรงขัับเคลื่่�อนในการพััฒนาสิินค้้า
หรืือบริิการที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคในโลกยุุคใหม่่ต่่อไป
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ประกาศนีียบััตรรัับรองมาตรฐานระบบการบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ ISO 22301 : 2019
(รัับมอบเมื่่�อวัันที่่� 24 กัันยายน 2563)

บริิษััท บีีเอสไอ กรุ๊๊�ป (ประเทศไทย) จำำ�กััด บริิษััทชั้้�นนำำ�ของโลกในการตรวจประเมิิน
ออกใบรัับรอง มอบใบประกาศนีียบััตรรัับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 ระบบการบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ขอบเขตระบบโอนเงิินและชำำ�ระหนี้้�ของ
Mobile Application : GHB ALL ซึ่่�งนัับเป็็นองค์์กรแห่่งแรกในประเทศไทยที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานดัังกล่่าวใน version ล่่าสุุด
สะท้้อนกระบวนการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจของธนาคารเป็็นไปตามมาตรฐานสากล พร้้อมรัับมืือต่่อเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินหรืือ
ภาวะวิิกฤตที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และยกระดัับการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ในการใช้้บริิการโอนเงิินและชำำ�ระหนี้้�ผ่่าน Mobile Application : GHB ALL
ประกาศนีียบััตรรัับรองมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
ตามกรอบแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััล ISO/IEC 38500
(รัับมอบเมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2563)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) ได้้ รัั บ
ประกาศนีียบััตรรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500
การกำำ�กัับดููแลการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศตามกรอบ
แผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััล โดย บริิษััท บีีเอสไอ กรุ๊๊�ป
(ประเทศไทย) จำำ�กััด บริิษัทั ชั้้�นนำำ�ของโลกในการตรวจ
ประเมิิน ออกใบรัับรอง และให้้บริิการฝึึกอบรมด้้าน
ระบบการจััดการมาตรฐานเป็็นผู้้�มอบประกาศนีียบััตร ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานที่่�แสดงให้้เห็็นว่่ากระบวนการกำำ�กัับดููแลเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ดีี
(IT Governance) ของ ธอส. เป็็นไปตามมาตรฐานสากล ก่่อให้้เกิิดการบริิหารและบููรณาการการจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ที่่�เป็็นระบบ ใช้้ทรััพยากรด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ตอบสนอง
และรองรัั บ ความต้้ อ งการด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ ตามสภาพแวดล้้ อ มทางธุุ ร กิิ จ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป เพื่่�อเพิ่่�มขีี ด ความสามารถ
ในการแข่่งขัันของธนาคารอย่่างยั่่�งยืืน
รางวััลประกาศเกีียรติิคุณ
ุ Sustainability Disclosure Recognition ประจำำ�ปีี 2563
(รัับรางวััลเมื่่�อวัันที่่� 22 ธัันวาคม 2563)

สถาบัันไทยพััฒน์์ หน่่วยงานที่่�มุ่่�งเน้้นงานส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนของกิิจการ และขัับเคลื่่�อนเรื่่�อง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของกิิจการ มอบรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณประเภท Sustainability Disclosure
Recognition ให้้แก่่ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) เพื่่�อส่่งเสริิมให้้องค์์กรธุุรกิิจที่่�เป็็นสมาชิิกของประชาคม
การเปิิดเผยข้้อมููลความยั่่�งยืืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ให้้ความสำำ�คััญกัับ
การเผยแพร่่ ข้้ อ มูู ล การดำำ�เนิิ น งานทั้้�งด้้ า นเศรษฐกิิ จ สัั ง คม สิ่่�งแวดล้้ อ ม หรืื อ ประเด็็ น ด้้ า น ESG
(Environmental, Social and Governance) นอกเหนืือจากข้้อมููลทางการเงิินในรููปแบบของการจััดทำำ�
รายงานแห่่งความยั่่�งยืืน เพื่่�อประโยชน์์ต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และพััฒนาองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืนในระยะยาว โดย ธอส. ได้้จััดทำำ�รายงาน
การพััฒนาความยั่่�งยืืนตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative : GRI เป็็นปีีแรกและได้้รัับรางวััลดัังกล่่าว
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ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่ ต่อรายได้จากการดำ�เนินงานสุทธิ
(Cost to Income)**
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM)
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เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS)

2563*

2562*
(ปรับปรุงใหม่)

2561

2560

2559

1,407,251
55,607
76,714
1,333,352
97,301
1,312,087
1,161,658
95,164

1,259,170
62,807
27,574
1,223,900
87,558
1,168,946
993,269
90,224

1,163,882
67,424
31,143
1,115,893
79,356
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

48,721
20,856
27,865
2,109
8,769
10,771
29,974
19,540
10,434

53,601
23,609
29,992
2,166
9,627
9,030
32,158
18,657
13,501

52,341
21,344
30,996
1,798
8,282
11,902
32,795
20,184
12,611

49,364
19,656
29,708
2,423
7,638
12,681
32,132
20,319
11,813

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

42,209
(23,637)
(26,273)

(6,097)
(5,447)
7,619

31,919
(891)
5,145

(14,167)
(935)
7,233

(17,944)
3,889
14,946

114.78
26.87

123.22
28.10

118.29
24.42

119.27
23.77

119.99
21.81

2.09
0.78
11.26
3.75
194.39
15.17

2.48
1.11
15.69
4.24
168.70
14.11

2.78
1.13
16.12
4.17
170.67
15.27

2.91
1.16
16.61
4.21
158.79
14.58

2.88
1.05
15.15
5.06
126.70
14.74

หมายเหตุ: * งบการเงินปี 2563 และปี 2562 เป็นงบการเงินที่รวมงบการเงินของบริษัทย่อยและงบการเงินของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีการควบรวมกิจการของบรรษัทตลาดรอง
			 สินเชื่อที่อยู่อาศัยเข้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563
** ไม่นับรวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2563 ที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาแห่งวิกฤตการณ์ที่เกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้สร้างผลกระทบ
อย่างมากต่อทุกภาคส่วน ภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ท่องเทีย่ วในประเทศไม่ได้หรือได้ยากมากขึน้ และการล็อกดาวน์ในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2563 ยังส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจ
ของไทยเกิดการชะลอตัว กระทบต่อธุรกิจในทุกระดับ รวมถึงการจ้างงานในประเทศอีกด้วย
ภาวะเช่นนีไ้ ด้สง่ ผลโดยตรงอย่างมากต่อตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยของประเทศไทยในปี 2563 ในภาวะการณ์หดตัวอย่างชัดเจน จะเห็นได้จาก
จำ�นวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดลงถึงร้อยละ -36.66 และอัตราการดูดซับที่สะท้อนสถานการณ์
การขายในตลาดที่ได้ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 3.34 ต่อเดือน เหลือร้อยละ 2.97 ต่อเดือน ซึ่งสะท้อนกำ�ลังซื้อในภาพรวมที่หดตัวลง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำ�นองสำ�หรับ
บ้านใหม่เหลือร้อยละ 0.01 สำ�หรับบ้านที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จึงช่วยให้ภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์
ในปี 2563 ไม่ลดลงมากนัก โดยพบว่า จำ�นวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศลดลงเพียงร้อยละ - 8.54 และ
ร้อยละ - 0.26 ตามลำ�ดับ ส่งผลต่อภาวะสินเชื่อที่อยู่อาศัยในภาพรวมของประเทศที่หดตัวลงเพียงร้อยละ - 4.40
แม้ในภาวะที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัว แต่ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยยังคงมีอยู่ ดังนั้น ในปี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) จึงได้มุ่งเน้นการขยายบทบาท “ธอส. ธนาคารบ้านของคนไทย” เพื่อการสนับสนุนให้คนไทยสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ธอส. ได้สนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่ โดย ธอส. ได้ดูแลคนไทย
โดยการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ได้สูงถึง 225,151 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 4.57 ทำ�ให้สินเชื่อรวมของ ธอส.
มีจำ�นวน 1,320,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.18 ส่งผลให้ ธอส. มีส่วนแบ่งทางการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง
ถึงร้อยละ 31.03 นับได้ว่า “บ้าน ธอส.” เป็นธนาคารที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ ธอส. ยังได้ให้ความสำ�คัญ
กับการดูแลคุณภาพสินเชื่อ โดยได้บริหารจัดการ NPL อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพควบคู่กันไปด้วย ในปี 2563 ธอส. นับได้ว่า
ประสบความสำ�เร็จอย่างมากในการบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อ โดยสามารถลดอัตรา NPL ลงเหลือร้อยละ 3.60 จากปีก่อน
ทีร่ อ้ ยละ 4.09 พร้อมทัง้ ยังได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายใต้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และ “โครงการ ธอส.
ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” รวมจำ�นวน 687,489 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 576,139 ล้านบาท อีกด้วย
นอกจากความสำ�เร็จตามพันธกิจ “ทำ�ให้คนไทยมีบ้าน” ด้วยนโยบายการบริหาร “Maximize Value & Optimize Profit” แล้ว
“บ้าน ธอส.” ยังได้เป็นแบบอย่างที่ดีสำ�หรับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐในด้านการมีธรรมาภิบาลที่ดี โดย ธอส. ได้ผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) เป็นอันดับ 1 ถึง 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2560 - 2563
โดยเฉพาะในปี 2563 ได้รับคะแนนการประเมินสูงถึง 99.60 คะแนน และยังได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ถึง 3 รางวัล รวมทั้ง
ยังได้ช่วยเหลือ “คนไทย สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ” ผ่านโครงการต่าง ๆ อีกมากมาย
ความสำ�เร็จเหล่านี้ของ “บ้าน ธอส.” ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพียงข้ามวัน แต่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของ “คน ธอส.”
ทั้งคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำ�งานด้วยความเป็น “คน ธอส. หัวใจเดียวกัน”
เป็น “ธอส. หนึ่งเดียว” ตลอดระยะเวลากว่า 67 ปี สมกับที่ ธอส. ได้รับการกล่าวขานว่า “ธอส. ธนาคารบ้านของคนไทย”
ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอขอบพระคุณ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน รวมถึงลูกค้า
ทุกท่านตลอดจน “คนไทย” ที่ได้ช่วยสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “บ้าน ธอส.” เสมอมา และขอบพระคุณ “พี่น้องคน ธอส.”
ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ทีไ่ ด้รว่ มกันสร้าง “บ้าน ธอส.” หลังนี้ ให้แข็งแรงและน่าอยู่ เพือ่ สร้างสรรค์โอกาสและดูแล “ทำ�ให้คนไทยทุกคนมีบา้ น”

(นายปริญญา พัฒนภักดี)
ประธานกรรมการธนาคาร
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“บ้้าน ธอส.”
ไม่่ใช่่เป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้�น
้ ได้้เพีี ยงข้้ามวััน
แต่่เกิิดขึ้�น
้ จากความร่่วมมืือร่่วมใจของ “คน ธอส.”
ทั้้�งคณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน
ที่่�ได้้ร่่วมแรงร่่วมใจกัันทำำ�งานด้้วยความเป็็น
“คน ธอส. หััวใจเดีียวกััน”
เป็็น “ธอส. หนึ่่�งเดีียว” ตลอดระยะเวลากว่่า 67 ปีี
สมกัับที่่� ธอส. ได้้รัับการกล่่าวขานว่่า

“ธอส. ธนาคารบ้้านของคนไทย”

นายปริิญญา พััฒนภัักดีี
ประธานกรรมการธนาคาร
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สารจากกรรมการผู้จั
้� ัดการ

ธอส.

เป็็น “ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการมีีบ้้าน”
และพร้้อมที่่�จะดำำ�เนิินการตามพัั นธกิิจในการ

“ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน”

ให้้มีีความสมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�นตลอดไป

นายฉััตรชััย ศิิริิไล
กรรมการผู้้�จััดการ

12

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การดำ�เนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในปี 2563 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ผลการดำ�เนินงานของธนาคาร
ในด้านการปล่อยสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยมีการขยายตัวท่ามกลางปัญหา ทัง้ จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น และจากการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตัวเลขสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยปล่อยใหม่ผา่ นผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ต่าง ๆ ของ ธอส. มีจำ�นวนสูงถึง 225,151 ล้านบาท
จากเป้าหมายจำ�นวน 209,360 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 36.78 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 33.63 เป็นการขยายตัว
สินเชื่อปล่อยใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ปัจจุบัน ธอส. มีสินทรัพย์ จำ�นวน 1,399,151 ล้านบาท โดยเป็นเงินให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจำ�นวน
1,320,308 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.37 ของสินทรัพย์ทั้งหมด
แม้วา่ ในปี 2563 จะเกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง ธนาคารได้มงุ่ มัน่
ทีจ่ ะบริหารจัดการ NPLs ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทัง้ การเข้าช่วยเหลือลูกหนีใ้ ห้เข้ามาตรการพักชำ�ระหนีต้ า่ ง ๆ ของธนาคาร การพิจารณา
สินเชื่อใหม่ที่มีคุณภาพเหมาะสม และการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้ธนาคารมีอัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อทั้งหมดเพียง
ร้อยละ 3.60 ของสินเชื่อรวม ซึ่งธนาคารได้มีการตั้งสำ�รองเพื่อรองรับไว้มากกว่าร้อยละ 200 ของ NPLs ทั้งหมดของธนาคาร และธนาคาร
มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ระดับร้อยละ 15.27
นอกจาก ธอส. จะมีความโดดเด่นด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้ว ธอส.ยังมีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่สำ�คัญ ได้แก่ สลากออมทรัพย์ ธอส.
วงเงินรวม 81,604 ล้านบาท ประกอบด้วย สลากออมทรัพย์ชุดวิมานเมฆ (หน่วยละ 1 ล้านบาท) ชุดพราวพิมาน (หน่วยละ 10 ล้านบาท)
และชุดพิมานมาศ (หน่วยละ 50,000 บาท)
ธอส. มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาไปสู่ Digital Bank อย่างจริงจัง และยังได้รับรางวัล
Global Performance Excellence Award 2020 : GPEA ระดับ Best in Class จาก Asia Pacific Quality Organization, Inc (APQO)
ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในระดับภูมิภาค Asia Pacific ที่มอบให้แก่องค์กร
ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ รวมถึงยังได้
รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นจำ�นวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 2. รางวัลความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ประเภทดีเด่น และ 3. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล
(Digital Transformation Initiative) ประเภทเชิดชูเกียรติ รวมถึงได้รบั รางวัลด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทีม่ คี วามโปร่งใส
จากรางวั ล การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำ�เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจำ�ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
(ITA Awards) ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่ 99.60 คะแนน จากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน
และถือเป็นคะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 เป็นปีที่ 4 นับเป็นความภูมิใจของผู้ปฏิบัติงาน ธอส. ทุกคนที่ได้ทำ�งานอย่างทุ่มเทเต็มที่
ในช่วงที่ผ่านมา
ผลการดำ�เนินงานและความสำ�เร็จในปี 2563 เป็นอีกครัง้ หนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นได้วา่ ธอส. เป็น “ธนาคารทีด่ ที สี่ ดุ สำ�หรับการมีบา้ น”
และพร้อมที่จะดำ�เนินการตามพันธกิจในการ “ทำ�ให้คนไทยมีบ้าน” ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตลอดไป

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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โครงสร้้างองค์์กร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
คณะกรรมการดําเนินการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
(นายวิชัย วิรัตกพันธ) รษก.

คณะกรรมการตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายวรณัฐ สุโฆษสมิต)

ฝายตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายเจษดา มีสุวรรณ)

ฝายตรวจสอบสาขา

(นางอังคณา จันทรศิริ)

สายงานบริหารตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยูอาศัย

ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 16

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 15

ฝายติดตามหนี้
และบริหารสินเชื่อ

ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 14

(นางสาวระแวว เอกสุวรรณ)
รษก.

ฝายสนับสนุนสาขานครหลวง

สายงานสาขานครหลวง
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นางพอตา ยิ้มไตรพร)

(นางสาวนฤมล รุงเรือง) รษก.

(นายชนะ จิระรัตนรังษี)

(วาง)

(นายกรพล ชินพัฒน)

(นายนิกร อาชานกุล)
(นางสาวประทานพร สําเภาเงิน)
(นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ)

ฝายสนับสนุนบริหารตลาด
รองสินเชื่อที่อยูอาศัย

สํานักกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

(นางสมจิตต รถทอง)

(นายวิทยา แสนภักดี)

(นายวันชัย พงศบุญชู)

สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 1

สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายทวนทอง ตรีนุภาพ)

(นายศรพงศ ดุรงคเวโรจน) รษก.

(นายพงศกร ตุลานนท)

ภาคเหนือตอนลาง

ฝายปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายอภิรัตน อรุณวิไลรัตน) รษก.

ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

สายงานสาขาภูมิภาค 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ฝายเทคโนโลยีดิจิทัล

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นางเสาวคนธ ชูศรี) รษก.

(นายชนะ จิระรัตนรังษี) รษก.

ฝายสาขา กทม. และปริมณฑล 2

ภาคเหนือตอนบน

(นางเสาวคนธ ชูศรี)

(นายสัญญา ศรีรัตน)
(นายอิสระ เนาวศิริ)

ภาคตะวันออก

สายงานสาขาภูมิภาค 3
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายดนัย แสงศรีจันทร)

(นายมานพ จันทรชอุม)

ภาคกลางและภาคใตตอนบน
(นางสาวสุภรณภัทร แสงอราม)

ภาคตะวันตกและภาคใตตอนลาง
(นางฐานิฏฐา สังขถาวร)
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กลุมงานการตลาด

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี

สายงานสาขาภูมิภาค 1

(นางฉัตรรวี จิรกุลเมธาพัฒน)

(นางขวัญใจ ศักดามินทร)

กลุมงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายสาขา กทม. และปริมณฑล 1

(นางชนากานต จิตบริบูรณ) รษก.

รองกรรมการผูจัดการ

(นางสาวอรฑา เจริญศิลป)
(นายวิชัย วิรัตกพันธ)

ฝายตรวจสอบสํานักงานใหญ

(นายปยุษ เตชะตระการธรรม)

กลุมงานสาขา

กรรมการผูจัดการ
(นายฉัตรชัย ศิริไล)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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(นายอภิรัตน อรุณวิไลรัตน)

(นายสมพงษ นาคซื่อตรง)

(นางสาวลักขณา ศุภศิริสันต)

ฝายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย) รษก.

ฝายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก

(นายศิรพงศ สุวรรณศรี)

(นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย)

ฝายลูกคาสัมพันธ

ฝายเงินฝากและพันธมิตร

(นายอภิรัตน วงศมณีโรจน)

(นางสาววณิฐารัตน บุญศุภนิตย)
รษก.

ศูนยวางแผนและบริหาร
โครงการสารสนเทศ

ฝายปฏิบัติการบริการ
อิเล็กทรอนิกส

(นางดาริน แกวงาม)

สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 2

(นายศรพงศ ดุรงคเวโรจน)

(นางจินตนา สงศิริ)

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธและนโยบายทางดาน IT และนวัตกรรม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
สายงานกลยุทธ

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สายงานสื่อสาร
และภาพลักษณองคกร

สายงานบริหารความเสี่ยง

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายวิเคราะห
และวางแผนกลยุทธ

ฝายทรัพยากรบุคคล
(นายนิสิต อุนวิจิตร)

(นางสุดจิตตรา คําดี) รษก.

(นายคณินรัส ทัพพะรังสี)

ฝายประเมินผลองคกร

ฝายพัฒนา
และบริหารการเรียนรู

ฝายกิจกรรมเพื่อสังคม

(นายชิตพล ศรีธีระวิโรจน)

(นายณรงคพล ประภานิรินธน)

(นางสาวหทัยทิพย เหลืองธนพลกุล)
(นางสุวัฒนา ทิมมาศย)

(นางกรุณา เหมือนเตย)

(นางสุดจิตตรา คําดี)

(นายภพกร เจริญลาภ)

ฝายบริหารความเสี่ยง

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายสอบทานสินเชื่อ

(นางสาวสุภารัตน สอดสอง)

(นางสาวสายพิน สันติพันธุ)

ศูนยความมั่นคงปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายวิชาการ

(นางศรีสุดา ชัยจรีนนท) รษก.

(นายนิธิชัย สูงตรง)

ศูนยปองกันการทุจริต
(นายอัครเดช ภาพนํ้า)

กลุมงานสินเชื่อ
รองกรรมการผูจัดการ

(นายพงษศักดิ์ คํานวนศิริ) รษก.

กลุมงานปรับโครงสรางหนี้
รองกรรมการผูจัดการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท) รษก.

สายงานวิเคราะหสินเชื่อ

สายงานกิจการนโยบาย
สินเชื่อและภาครัฐ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นายพงษศักดิ์ คํานวนศิริ)

สายงานบริหารหนี้

สายงานบังคับคดี

(นางสาวอรนุช พงษประยูร)

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
รายยอย

ฝายนโยบายสินเชื่อธุรกิจ
และภาครัฐ

(นายธวัช บุณยะผลึก)

(นางวราภรณ ภูษณรัตน)

ฝายบริหารหนี้กทม.
และปริมณฑล

(นางลาวัณย วงศวิวัฒน)

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
โครงการ

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

(นายอํานาจ ผลศิริ)

(นางสาวอุษณี บุษยโกมุท)

(นางสาวอัจฉรา หมั่นอุสาห)

(วาที่ร.ต. เอกสิทธิ์เจริญรื่น) รษก.

กลุมงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

(นางสาวธิดาพร มีกงิ่ ทอง) รษก.

สายงานกฎหมาย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นางภานิณี มโนสันติ์)

(นายเสนห ขําสงา)

กลุมงานปฏิบัติการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท)

(นายชัยพร จุฬามณี)

ฝายบริหารคดี

ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

ฝายบริหาร NPA
ฝายบังคับคดี
และหนี้สวนขาด

(นายอัครพล หริ่งรอด)

(นายกฤษดา ปทมะผลิน)

ฝายกฎหมาย

(นายนันทวุฒิ สุขสวาง)

สายงานสนับสนุน

(นายกมลภพ วีระพละ)

สายงานการเงิน
และบัญชี

สายงานปฏิบัติการ
ลูกคารายยอย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นางสาวธิดาพร มีกงิ่ ทอง)

(นางราณี เพชรสงค) รษก.

ฝายบริหารสํานักงาน
และกิจการสาขา

(นางราณี เพชรสงค)

ฝายจัดหาและการพัสดุ

(นางสาวปยวรรณ อนงคจรรยา)

(นายชัยณรงค สวัสดีวงษา)
(นายพิศัลย กองทรัพย)

ฝายการบัญชี

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายทรงเดช ดารามาศ)

ฝายประเมินราคา
หลักทรัพย

(นายนิวัต สวางวรรณ) รษก.

ฝายธุรกรรมการเงิน

ฝายพิธีการสินเชื่อ

(นายมนตชัย ธีระวรกุล)

ฝายบริหารการเงิน

(นางสาวแพรวรัตน รัตนมงคลเกษม)

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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คณะกรรมการธนาคาร ปีี 2563

นายปริิญญา พัั ฒนภัักดีี

ประธานกรรมการ (กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

นายธานิินทร์์ ผะเอม
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ1
- กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
- ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR)
- ประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์

พัั นเอก (พิิ เศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)
- กรรมการบริิหาร
- กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
- ประธานกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม

นายพิิ พััฒน์์ ขัันทอง*
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)
- กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR)1

นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา*
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)
- กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง1
- กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม1

หมายเหตุุ : *ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 **ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ วาระที่่� 1 ถึึงวัันที่่� 3 พฤษภาคม 2563 และ วาระที่่� 2 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2563
1
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563
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นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง (กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)
- ประธานกรรมการบริิหาร
- ประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

นางพัั ชรีี อาระยะกุุล
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
- ประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
- กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

ดร.กิิริิฎา เภาพิิ จิิตร
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
- กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
- กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
กรรมการผู้้�จััดการธนาคารอาคารสงเคราะห์์

นายวิิชิต
ิ แสงทองสถิิตย์์*
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ1
- กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR)1

นายฉััตรชััย ศิิริิไล**
กรรมการผู้้�จััดการ (กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)
- กรรมการบริิหาร
- กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
- กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
- กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR)
-	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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ประวััติิคณะกรรมการธนาคาร ปีี 2563
นายปริิญญา พัั ฒนภัักดีี
ประธานกรรมการ (กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

อายุุ : 62 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นประธานกรรมการ : วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2562
การศึึกษา
• ปริิญญาโท รััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• เนติิบััณฑิิตไทย สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ (เกีียรติินิิยม) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรม
• หลัักสููตรหลัักนิิติิธรรมเพื่่�อประชาธิิปไตย (นธป.) รุ่่�นที่่� 8
	วิิทยาลััยศาลรััฐธรรมนููญ
• หลัักสููตรป้้องกัันราชอาณาจัักร ภาครััฐร่่วมเอกชน (ปรอ.)
	รุ่่�นที่่� 18 (วปอ. 2548) วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรวิิทยาการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง วบส. รุ่่�นที่่� 3
คณะรััฐประศาสนศาสตร์์ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 43/2018
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 248/2017
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
	รุ่่�นที่่� 16/2012 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
	รุ่่�นที่่� 1/2010 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA)
	รุ่่�นที่่� 11/2561 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตร “ภููมิิพลัังแผ่่นดิิน” สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 4/2558
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT)
	รุ่่�นที่่� 6/2556 สถาบัันวิิทยาการการค้้า
• Proud to be a Leader, สถาบัันสร้้างเสริิมจิิตปััญญาและพััฒนาพฤติิกรรมศาสตร์์
• หลัักสููตรการบริิหารจััดการด้้านความมั่่�นคงขั้้�นสููง (มส.) รุ่่�นที่่� 4/2556
	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• Think Like an Influencer, PacRim Group
• หลัักสููตรนัักบริิหารการยุุติิธรรมทางปกครองระดัับสููง (บยป.) รุ่่�นที่่� 2/2554
	วิิทยาลััยการยุุติิธรรมทางปกครอง
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 10/2553 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยสำำ�หรัับนัักบริิหาร
ระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 8/2547 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บยส.) รุ่่�นที่่� 7/2546
	วิิทยาลััยการยุุติิธรรม สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม
• หลัักสููตรโครงการสััมมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน รุ่่�นที่่� 11/2545
สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย (FINEX)
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน	ผู้้�เชี่่�ยวชาญเพื่่�อมุ่่�งผลสำำ�เร็็จของงาน
			ด้้านปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� และอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
			
ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน	ผู้้�ชำำ�นาญการประจำำ�คณะกรรมาธิิการ
			
คณะกรรมาธิิการการเศรษฐกิิจ การเงิิน การคลััง วุุฒิสิ ภา
• พ.ศ. 2560 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บริิษัทั บััตรกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
• พ.ศ. 2560 - 2562
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่อาวุุโส
			
บริิษััท ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2559 - 2562	ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงอุุตสาหกรรม
• พ.ศ. 2558 - 2559	ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเทคโนโลยีี
			
สารสนเทศ และการสื่่�อสาร
• พ.ศ. 2556 - 2560
กรรมการ บริิษััท รัักษาความปลอดภััย
			
กรุุงไทยธุุรกิิจบริิการ จำำ�กััด
• พ.ศ. 2555 - 2560
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
			
บริิษััท ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2553 - 2562
รองประธาน บริิษััท กรุุงไทยกฎหมาย จำำ�กััด
• พ.ศ. 2553 - 2558
เลขานุุการบริิษััท
			
เลขานุุการคณะกรรมการธนาคาร
			
เลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร
			
เลขานุุการคณะกรรมการอิิสระ
			
ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2563”
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นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง

• หลัักสููตรผู้้�ตรวจราชการระดัับกระทรวง สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารงานด้้านกฎหมายภาครััฐระดัับสููง รุ่่�นที่่� 5
สถาบัันพััฒนานัักกฎหมายมหาชน สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) รุ่่�นที่่� 10
สถาบัันวิิทยาการการค้้า
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 17
สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน	อุุปนายก สมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทย
			
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บริิษัทั ธนารัักษ์์พัฒั นาสิินทรััพย์์ จำำ�กััด
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน อธิิบดีีกรมธนารัักษ์์
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
			
การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย

อายุุ : 59 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 12 มีีนาคม 2562
การศึึกษา
• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ประกาศนีียบััตรกฎหมายมหาชน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่่�นที่่� 10
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
	สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 13 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิสัิ ัยทััศน์์และคุุณธรรม (นบส.1) รุ่่�นที่่� 71
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรนัักบริิหารยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตระดัับสููง (นยปส.)
	รุ่่�นที่่� 3 สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่่�นที่่� 25
	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 18 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง (บงส.) รุ่่�นที่่� 2
สถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้านการคลัังและบััญชีีภาครััฐ กรมบััญชีีกลาง

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2562 - 2563
สภากรรมการ สมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทย
			
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• พ.ศ. 2561 - 2562
รองปลััดกระทรวงการคลััง
กรรมการ บริิษัทั ทางด่่วนและรถไฟฟ้้ากรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2560 - 2562
• พ.ศ. 2560 - 2561	หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2558 - 2560	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2558 - 2558	ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร
• พ.ศ. 2554 - 2558
รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร
• พ.ศ. 2553 - 2554	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานศุุลกากรท่่าเรืือแหลมฉบััง
• พ.ศ. 2552 - 2553	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานศุุลกากรภาคที่่� 1
• พ.ศ. 2551 - 2552	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารกลาง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2563”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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นางพัั ชรีี อาระยะกุุล
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการพัั ฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์

อายุุ : 58 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2562
การศึึกษา
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ศึึกษาศาสตร์์-พลศึึกษา)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตรผู้้�ตรวจราชการระดัับกระทรวง สำำ�นัักงานปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และคุุณธรรม (นบส.1) รุ่่�นที่่� 83
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง (นบส.) รุ่่�นที่่� 83
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรการบริิหารงานภาครััฐและกฎหมายมหาชน รุ่่�นที่่� 14
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรภาษาอัังกฤษพื้้�นฐานสำำ�หรัับการสื่่�อสารเพื่่�อประชาคมอาเซีียน
(The Basic English for ASEAN Community : BEAC)
สถาบัันการต่่างประเทศเทวะวงศ์์วโรปการ กระทรวงการต่่างประเทศ
• หลัักสููตรนัักบริิหารการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ รุ่่�นที่่� 5
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• ผู้้�เชี่่�ยวชาญในงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (ทุุน World Bank)

• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
			
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
			
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
			

ประธานกรรมการอำำ�นวยการสำำ�นัักงานธนานุุเคราะห์์
กรรมการ คณะกรรมการประสานและกำำ�กัับ
การดำำ�เนิินงานป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
เลขานุุการคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
รองประธานคณะอนุุกรรมการกำำ�กัับติิดตาม
การดำำ�เนิินงานป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
ประธานคณะกรรมการบริิหารกองทุุนเพื่่�อการป้้องกััน
และปราบปรามการค้้ามนุุษย์์

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
รองปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• พ.ศ. 2562 - 2563
• พ.ศ. 2562 - 2563
กรรมการ คณะกรรมการสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน
			
(องค์์การมหาชน)
กรรมการและเลขานุุการคณะกรรมการติิดตามและประเมิินผล
• พ.ศ. 2562 - 2563
			
การดำำ�เนิินงานกองทุุนเพื่่�อการป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
• พ.ศ. 2562 - 2563	ผู้้�แทนคณะกรรมการผลัักดัันยุุทธศาสตร์์ชาติิ
			ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
			
ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560-2564) คณะที่่� 1
			
คณะกรรมการผลัักดัันยุุทธศาสตร์์ที่่� 1
			
สร้้างสัังคมที่่�ไม่่ทนต่่อการทุุจริิต
• พ.ศ. 2561 - 2562	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการพััฒนาสัังคม
			
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• พ.ศ. 2560 - 2561
รองอธิิบดีีกรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว
• พ.ศ. 2557 - 2560	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักส่่งเสริิมความเสมอภาคหญิิงชาย
			สำำ�นัักงานกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ จัังหวััดนนทบุุรีี
• พ.ศ. 2555 - 2557
• พ.ศ. 2555 - 2555
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน ปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการการเคหะแห่่งชาติิ

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2563”
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายธานิินทร์์ ผะเอม
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)

•
•
•
•

หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) รุ่่�นที่่� 7 สถาบัันวิิทยาการการค้้า
หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 7 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
หลัักสููตรพััฒนาการเศรษฐกิิจ รุ่่�นที่่� 25 สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
หลัักสููตร Macroeconomic Policy and Management System,
Economic Planning Agency (EPA), ประเทศญี่่�ปุ่่�น
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับกลาง รุ่่�นที่่� 15 สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิสัิ ัยทััศน์์และคุุณธรรม (นบส.1) รุ่่�นที่่� 41
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตร Strategic Leadership for GMS Cooperation, under Phnom Penh Plan,
Asia Pacific Development and Finance Center, Shanghai, People’s Republic of China (ADB)
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน
	รุ่่�นที่่� 6 สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
• โครงการฝึึกอบรมหลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงอาเซีียน รุ่่�นที่่� 2 ภายใต้้ความร่่วมมืือระหว่่างสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
กระทรวงการต่่างประเทศ และสถาบัันศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• Regional Forum on the Journey to and from the Middle Income Status - The Challenges
for 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

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน

อายุุ : 64 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 25 กรกฎาคม 2560
การศึึกษา
•
•
•
•

ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์ Lancaster University, สหราชอาณาจัักร
Diploma in Development Studies, Lancaster University, สหราชอาณาจัักร
ปริิญญาโท รััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี รััฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรม
•

หลัักสููตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่่�นที่่� 16/2020
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่่�นที่่� 10
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 49 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 15
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่่�นที่่� 8/2018
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่่�นที่่� 5/2018
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่่�นที่่� 8/2018
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่่�นที่่� 3/2018
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Risk Management Boards Matters and Trends (BMT) รุ่่�นที่่� 4/2017
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 27/2017
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่่�นที่่� 31/2016
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 201/2015
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 37/2015
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่่�นที่่� 7/2015
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่่�นที่่� 13/2014
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน ประธานคณะทำำ�งานผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิพิิจารณาข้้อเสนอโครงการชุุมชน
		
ภายใต้้มาตรการช่่วยเหลืือหรืือการอุุดหนุุน การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
		
และนวััตกรรมดิิจิิทััลเพื่่�อชุุมชนในชนบท สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการจััดประชุุมและนิิทรรศการ
		
(องค์์การมหาชน)
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2557 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััทท่่าอากาศยานไทย จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััทไทยเดิินเรืือทะเล จำำ�กััด (ร่่วมทุุนระหว่่างรััฐบาลและเอกชน)

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

• พ.ศ. 2562 - 2563
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการส่่งเสริิมการจััดประชุุมและนิิทรรศการ
		
(องค์์การมหาชน) สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการจััดประชุุมและนิิทรรศการ (องค์์การมหาชน)
• พ.ศ. 2560 - 2563
ประธานคณะกรรมการติิดตาม พิิจารณาประเมิินผลการสนัับสนุุนการวิิจััย
		
ภายใต้้ทุนุ วิิจัยั โครงการวิิจัยั ท้้าทายไทยและโครงการวิิจัยั ตอบสนองนโยบายเป้้าหมายรััฐบาล
		
และตามวาระแห่่งชาติิกลุ่่�มนวััตกรรมเพื่่�อการพััฒนาพื้้�นที่่�
		สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
• พ.ศ. 2560 - 2562
ประธานคณะผู้้�ทรงคุุณวุุฒิทิ างวิิชาการด้้านความมั่่�นคงสำำ�นัักงานการวิิจัยั แห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2559 - 2563
ประธานกรรมการ คณะกรรมการติิดตาม พิิจารณาประเมิินผลการสนัับสนุุนการวิิจัยั
		สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (Area Based Grand Challenges)
• พ.ศ. 2559 - 2563	ที่่�ปรึึกษาศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ
		สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2559 - 2560
สมาชิิกสภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ
• พ.ศ. 2557 - 2562
กรรมการองค์์การตลาดเพื่่�อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
• พ.ศ. 2557 - 2561
Member of Advisory Council : Powering the Future We
		
Want - Recognizing Innovative Practices in Energy for Sustainable
		
Development, United Nations Department of Economic and Social
		
Affairs (UN DESA) and China Energy Fund Committee (CEFC)
• พ.ศ. 2553 - 2558
รองเลขาธิิการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ที่่�ปรึึกษาด้้านนโยบายและแผนงาน สศช. (นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนระดัับทรงคุุณวุุฒิ)ิ
• พ.ศ. 2550 - 2553
		สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2546 - 2550	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักพััฒนาขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางเศรษฐกิิจ
		สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2542 - 2545	ผู้้�อำำ�นวยการกองประสานความร่่วมมืือภาครััฐบาลและเอกชน
		สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2540 - 2542	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการกองวางแผนส่่วนรวม
		สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ

การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2563”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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พัั นเอก (พิิ เศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)

• พ.ศ. 2560 - 2561	ที่่�ปรึึกษา คณะกรรมการเทคโนโลยีีสารสนเทศ ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจ
			

ขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย

			

กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม

• พ.ศ. 2559 - 2562	ที่่�ปรึึกษาประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2559 - 2561 อนุุกรรมการบริิหาร สำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
• พ.ศ. 2559 - 2561 อนุุกรรมการนโยบายและผลกระทบเกี่่�ยวกัับธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
• พ.ศ. 2559 - 2561 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะกรรมการส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
• พ.ศ. 2559 - 2560	ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงเทคโนโลยีีสารสนเทศ และการสื่่�อสาร
• พ.ศ. 2555 - 2557 ประธานอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง สำำ�นัักงานรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์
			

(องค์์การมหาชน) กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
อนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง สำำ�นัักงานรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์
			
(องค์์การมหาชน) กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
• พ.ศ. 2554 - 2558 กรรมการบริิหาร สำำ�นัักงานรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (องค์์การมหาชน)
			
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
• พ.ศ. 2553 - 2554	ที่่�ปรึึกษาคดีีพิิเศษ กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ
• พ.ศ. 2553 - 2554 กรรมการ บริิษััท กสท. โทรคมนาคม จำำ�กััด (มหาชน)
			
กระทรวงเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
• พ.ศ. 2553 - 2554 ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท กสท. โทรคมนาคม จำำ�กััด (มหาชน)
			
กระทรวงเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
• พ.ศ. 2552 - 2554	ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงยุุติิธรรม
• พ.ศ. 2552 - 2554 กรรมการด้้านพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศกระบวนการยุุติิธรรม
			
คณะกรรมการการยุุติิธรรมแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2552 - 2554 กรรมการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิว่่าด้้วยการป้้องกัันและ
			
ปราบปรามการทุุจริิตในภาครััฐแต่่งตั้้�งโดยคณะรััฐมนตรีี
• พ.ศ. 2551 - 2554 กรรมการเทคโนโลยีีภููมิิสารสนเทศแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2550 - 2551	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิหารองค์์การคลัังสิินค้้า กระทรวงพาณิิชย์์
• พ.ศ. 2548 - 2550 กรรมการสถาบัันวิิจัยั และพััฒนาซอฟแวร์์เพื่่�ออุุตสาหกรรม สภาอุุตสาหกรรม
• พ.ศ. 2548 - 2549 อาจารย์์พิิเศษ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• พ.ศ. 2547 - 2549 อนุุกรรมาธิิการกำำ�กัับติิดตามการป้้องกัันและปราบปรามเว็็บไซต์์
			
และการกระทำำ�หมิ่่�นพระบรมเดชานุุภาพ ในกรรมาธิิการการทหารสภาผู้้�แทนราษฎร
• พ.ศ. 2547 - 2549 อนุุกรรมาธิิการพิิจารณาและติิดตามงบประมาณของเหล่่าทััพและ
			
ประสิิทธิิภาพของกองทััพในกรรมาธิิการการทหาร สภาผู้้�แทนราษฎร
• พ.ศ. 2547 - 2548	ที่่�ปรึึกษาคณะอนุุกรรมาธิิการวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
			
ด้้านการสื่่�อสารและสารสนเทศในคณะกรรมาธิิการวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
			
สภาผู้้�แทนราษฎร
• พ.ศ. 2546 - 2549 กรรมการพััฒนาธุุรกิิจไอทีีเอาท์์ซอร์์สซิ่่�ง
			
กระทรวงเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
• พ.ศ. 2546 - 2548	ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
• พ.ศ. 2546 - 2548 กรรมการพิิจารณาอนุุมััติิการส่่งเสริิมการลงทุุนธุุรกิิจซอฟต์์แวร์์
			
ความร่่วมมืือระหว่่างคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (บีีโอไอ)
			
และกระทรวงเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
• พ.ศ. 2546 - 2548	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิหารสำำ�นัักงานส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม
			
ซอฟต์์แวร์์แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)
• พ.ศ. 2546 - 2547 กรรมการตรวจสอบ คณะทำำ�งานตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
			
กรณีีเกิิดเหตุุการณ์์ Tsunami แต่่งตั้้�งโดยคณะรััฐมนตรีี
• พ.ศ. 2546 - 2547	ที่่�ปรึึกษาปลััดทบวงมหาวิิทยาลััย
• พ.ศ. 2546 - 2547 อาจารย์์พิิเศษ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• พ.ศ. 2545 - 2554 อาจารย์์กองวิิชาคณิิตศาสตร์์และคอมพิิวเตอร์์
			
โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า
• พ.ศ. 2535 - 2538	ผู้้�บัังคัับหมวดทหารม้้า กองร้้อยทหารม้้ารัักษาพระองค์์ที่่� 2
			
กองพัันทหารม้้าที่่� 29 รัักษาพระองค์์

• พ.ศ. 2554 - 2562

อายุุ : 50 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2562
การศึึกษา
• ปริิญญาเอก รีีโมทเซนซิ่่�งและเอริิทซายน์์ George Mason University, Virginia, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ The George Washington University, Washington D.C.,
สหรััฐอเมริิกา

• ปริิญญาตรีี วทบ. (โยธา) โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า รุ่่�นที่่� 40
การอบรม
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 142/2011
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 35/2014
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการการเคหะแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน อนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง สำำ�นัักงานรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์

			
(องค์์การมหาชน) กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
• พ.ศ. 2561 - ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึึกษา คณะกรรมการบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
• พ.ศ. 2560 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศ
			
บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
• พ.ศ. 2560 - ปััจจุุบััน อนุุกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�อำำ�นวยการ
			สำำ�นัักงานรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (องค์์การมหาชน)
			
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
• พ.ศ. 2557 - ปััจจุุบััน อนุุกรรมการกลั่่�นกรองโครงการและงบประมาณ
			
กองทุุนวิิจััยและพััฒนากิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์
			
และกิิจการโทรคมนาคมเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ กสทช
• พ.ศ. 2556 - ปััจจุุบััน นายทหารประจำำ�สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงกลาโหม
• พ.ศ. 2552 - ปััจจุุบััน กรรมการมููลนิิธิิสถาบัันเพื่่�อพััฒนานวััตกรรม

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2562 - 2563 กรรมการ การเคหะแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2561 - 2562 อนุุกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�อำำ�นวยการส่่งเสริิมวิิสาหกิิจ
			

ขนาดกลางและขนาดย่่อม

			

แห่่งประเทศไทย

• พ.ศ. 2560 - 2562 ที่่�ปรึึกษา ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2560 - 2561	ที่่�ปรึึกษาประธานกรรมการ การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2560 - 2561 อนุุกรรมการเทคโนโลยีีสารสนเทศ การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชน

การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2563”
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดร.กิิริิฎา เภาพิิ จิิตร
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)

อายุุ : 50 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2562
การศึึกษา
• ปริิญญาเอก เศรษฐศาสตร์์ Cornell University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์ Cornell University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 20
สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 274/2019
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
	รุ่่�นที่่� 8/2019 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร นัักบริิหารระดัับสููงธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม (นมธ.) รุ่่�นที่่� 12/2018
สมาคมธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตร ผู้้�บริิหารระดัับสููง อนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง รุ่่�นที่่� 3/2017
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตร ผู้้�บริิหารการสื่่�อสารมวลชนระดัับสููง รุ่่�นที่่� 6/2015
สถาบัันอิิศรา มููลนิิธิพัิ ัฒนาสื่่�อมวลชนแห่่งประเทศไทย
• หลัักสููตร ผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 16/2013 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประจำำ�วิิทยาลััยนานาชาติิ ปรีีดีีพนมยงค์์
			
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน	ผู้้�อำำ�นวยการโครงการวิิเคราะห์์เศรษฐกิิจเชิิงลึึก TDRI
			
(Thailand Development Research Institute)
			
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (TDRI)
• พ.ศ. 2557 - ปััจจุุบััน กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์์ธรรมศาสตร์์
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2556 - 2559
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะเศรษฐศาสตร์์
			
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• พ.ศ. 2556 - 2557
คณะอนุุกรรมการพััฒนาทุุนรััฐบาล
			
คณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน (กพ.)
• พ.ศ. 2556 - 2557
คณะอนุุกรรมาธิิการการคลัังของวุุฒิิสภา
• พ.ศ. 2554 - 2558	นัักเศรษฐศาสตร์์อาวุุโสประจำำ�ประเทศไทย
			
ธนาคารโลก สำำ�นัักงานประเทศไทย
• พ.ศ. 2554 - 2557
คณะอนุุกรรมการ ลดและปรัับปรุุงขั้้�นตอนทางธุุรกิิจ
			
คณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (กพร.)
• พ.ศ. 2553 - 2554	นัักเศรษฐศาสตร์์อาวุุโสภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
ธนาคารโลก สำำ�นัักงานใหญ่่ กรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี. สหรััฐอเมริิกา
			
• พ.ศ. 2546 - 2553	นัักเศรษฐศาสตร์์ประจำำ�ประเทศไทย
			
ธนาคารโลก สำำ�นัักงานประเทศไทย
• พ.ศ. 2543 - 2544	ที่่�ปรึึกษา บริิษััท บอสตัันคอนเซ้้าท์์ติ้้�งกรุ๊๊�ป
			
(The Boston Consulting Group)
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2563”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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นายวิิชิต
ิ แสงทองสถิิตย์์
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2549 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท พลัังภััทร จำำ�กััด
			
(สถานีีบริิการน้ำำ��มััน Shell)
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2552	รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ
			
บริิษััท หลัักทรััพย์์นครหลวงไทย จำำ�กััด
• พ.ศ. 2551
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
			
บริิษััท นิิปปอนแพ็็ค จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 - 2550
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
			
บริิษััท หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน นครหลวงไทย
• พ.ศ. 2545 - 2554	ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง
			
ธนาคารนครหลวงไทย
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : มีี*
		บริิษััท พลัังภััทร จำำ�กััด

อายุุ : 58 ปีี

การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

การศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ Gannon University, USA
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรม
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 22
สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น 75/2008
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรการบริิหารความเสี่่�ยง DBS Bank ประเทศสิิงคโปร์์
• หลัักสููตรการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินและหนี้้�สิิน (ALM) สมาคมธนาคารไทย
• Bourse Game Seminar ธนาคารซิิตี้้�แบงก์์ ประเทศไทย
• หลัักสููตรตลาดตราสารหนี้้� สมาคมบริิษััทเงิินทุุน
• หลัักสููตร Certified Investment of Securities Analyst (CISA I)
สมาคมนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ระหว่่างวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 - 31 ธัันวาคม 2563”
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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นายพิิ พััฒน์์ ขัันทอง
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)

อายุุ : 63 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
การศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (การบริิหารธุุรกิิจ / พาณิิชยศาสตร์์)
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ (การคลััง) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
• พ.ศ. 2562 - 2563
กรรมการ และรัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
			
บริิษััท ทีีโอทีี จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2558 - 2560
กรรมการ ธนาคารออมสิิน
• พ.ศ. 2557 - 2560
รองประธานกรรมการ บริิษััท ทีีโอทีี จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2557 - 2560
กรรมการ บริิษััท ทีีโอทีี จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2557 - 2560
ประธานกรรมการตรวจสอบ
			
บริิษััท ไทยสมายล์์แอร์์เวย์์ จำำ�กััด
• พ.ศ. 2557 - 2558
กรรมการ บริิษััท หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
			
เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2557 - 2560	ที่่�ปรึึกษาด้้านประสิิทธิิภาพ (ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ)
			
กรมสรรพากร กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2550 - 2557
สรรพากรภาค สำำ�นัักงานสรรพากรภาค 5
			
กรมสรรพากร กระทรวงการคลััง
			
(กำำ�กัับดููแลงานสรรพากรในท้้องที่่�ตะวัันออก)
• พ.ศ. 2546 - 2550
สรรพากรภาค สำำ�นัักงานสรรพากรภาค 9
			
กรมสรรพากร กระทรวงการคลััง
			
(กำำ�กัับดููแลงานสรรพากรในท้้องที่่�อีีสานใต้้)
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

การอบรม
• หลัักสููตรการพััฒนาการเมืืองและการเลืือกตั้้�งระดัับสููง (พตส.) รุ่่�นที่่� 3
สถาบัันพััฒนาการเมืืองและการเลืือกตั้้�งสำำ�นัักงานคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 48
	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรการบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะ สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปศส.) รุ่่�นที่่� 2
สถาบัันพระปกเกล้้า
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท ทีีโอทีี จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2560 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท ไทยสมายล์์แอร์์เวย์์ จำำ�กััด

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ระหว่่างวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 - 31 ธัันวาคม 2563”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2560 - ปััจจุุบััน Financial Consultant,
			
AARON SOURSDEY & ASSOCIATES (ASA), USA
• พ.ศ. 2557 - ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึึกษาอาวุุโสด้้านการเงิินและการลงทุุน
			
บริิษััท เจนเนอรััล เบฟเวอร์์เรจ จำำ�กััด
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2549 - 2556	ที่่�ปรึึกษาด้้านการเงิินและการลงทุุน,
			
R&D Advanced Technology Co.,Ltd
• พ.ศ. 2542 - 2548	ผู้้�บริิหารสิินเชื่่�อลููกค้้ารายใหญ่่
			
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2539 - 2541	ผู้้�จััดการฝ่่ายสิินเชื่่�อ
			
บริิษัทั เงิินทุุนหลัักทรััพย์์ ร่่วมเสริิมกิิจ จำำ�กััด (มหาชน)
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*

อายุุ : 55 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563

การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

การศึึกษา
• ปริิญญาเอก Ph.D (Candidate – AI in Finance)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (MBA) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาโท กฎหมายเศรษฐกิิจและธุุรกิิจ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ (Industrial Eng) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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
• Cyber Resilience Principle for Board of Directors, Bank of Thailand

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ระหว่่างวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 - 31 ธัันวาคม 2563”
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นายฉััตรชััย ศิิริิไล
กรรมการผู้้�จััดการ

อายุุ : 49 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 4 พฤษภาคม 2559
การศึึกษา
• ปริิญญาโท Master of Science (Computer Science),
Syracuse University, New York, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี (สถิิติิ) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บยส.) รุ่่�นที่่� 23/2561
	วิิทยาลััยการยุุติิธรรม สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม
• หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปปร.)
	รุ่่�นที่่� 19 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 23 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) รุ่่�นที่่� 6
สถาบัันวิิทยาการการค้้า
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 7
สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI)
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
	รุ่่�นที่่� 3/2016 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
	รุ่่�นที่่� 5/2009 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 1
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)

• Senior Executive Program (SEP) สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• โครงการฝึึกอบรมสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (Leadership)
เคมบริิดจ์์ - ธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตร International Housing Finance Program,
The Wharton School, University of Pennsylvania, สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตร Pacific Rim Bankers Program, University of Washington,
สหรััฐอเมริิกา
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2560 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน
			
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน
			

ประธานกรรมการสมาคมสถาบัันการเงิินของรััฐ
ประธานกรรมการดำำ�เนิินการศููนย์์ข้อ้ มููลอสัังหาริิมทรััพย์์
รองประธานกรรมการ
บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด
กรรมการและเลขานุุการ
คณะกรรมการศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2560 - 2563
กรรมการฝ่่ายนายจ้้าง คณะกรรมการแรงงาน
			รััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ กระทรวงแรงงาน
• พ.ศ. 2556 - 2563
Executive Committee of the International Union
			
for Housing Finance
• พ.ศ. 2556 - 2559
กรรมการ ประธานกรรมการบริิหาร
			
และกรรมการกำำ�กัับดููแลด้้านบริิหารความเสี่่�ยง
			
บรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
• พ.ศ. 2555 - 2559
รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ
			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2553 - 2555	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการสิินเชื่่�อ
			
และรัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ
			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2551 - 2552	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารองค์์กร
			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2547 - 2551	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2547 - 2547	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์การตลาด
			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2563”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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คณะกรรมการธนาคาร ปีี 2564 (ณ วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564)

นายยุุทธนา หยิิมการุุณ*

ประธานกรรมการ
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

ดร.กิิริิฎา เภาพิิ จิต
ิ ร*
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

นายกฤษณ์์ เสสะเวช*
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่� อง*
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์*
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

หมายเหตุุ : *ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
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นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช*
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

นางพัั ชรีี อาระยะกุุล
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์

นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์*
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย*
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี*
กรรมการธนาคาร
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

นายฉััตรชััย ศิิริิไล
กรรมการผู้้�จััดการ
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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ประวััติิคณะกรรมการธนาคาร ปีี 2564
นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
ประธานกรรมการ
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

• หลัักสููตรผู้้�ตรวจราชการระดัับกระทรวง
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารงานด้้านกฎหมายภาครััฐระดัับสููง รุ่่�นที่่� 5
สถาบัันพััฒนานัักกฎหมายมหาชน สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) รุ่่�นที่่� 10
สถาบัันวิิทยาการการค้้า
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 17
สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน	อุุปนายก สมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทย
			
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บริิษัทั ธนารัักษ์์พัฒั นาสิินทรััพย์์ จำำ�กััด
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน อธิิบดีีกรมธนารัักษ์์
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
			
การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย

อายุุ : 59 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นประธานกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ประกาศนีียบััตรกฎหมายมหาชน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่่�นที่่� 10
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
	สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 13 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และคุุณธรรม (นบส.1) รุ่่�นที่่� 71
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรนัักบริิหารยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตระดัับสููง (นยปส.)
	รุ่่�นที่่� 3 สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่่�นที่่� 25
	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 18 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง (บงส.) รุ่่�นที่่� 2
สถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้านการคลัังและบััญชีีภาครััฐ กรมบััญชีีกลาง

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2562 - 2564
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
			
ในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2562 - 2563
สภากรรมการ สมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทย
			
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• พ.ศ. 2561 - 2562
รองปลััดกระทรวงการคลััง
กรรมการ บริิษัทั ทางด่่วนและรถไฟฟ้้ากรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2560 - 2562
• พ.ศ. 2560 - 2561	หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2558 - 2560	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2558 - 2558	ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร
• พ.ศ. 2554 - 2558
รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร
• พ.ศ. 2553 - 2554	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานศุุลกากรท่่าเรืือแหลมฉบััง
• พ.ศ. 2552 - 2553	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานศุุลกากรภาคที่่� 1
• พ.ศ. 2551 - 2552	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารกลาง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2563”

30

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

อายุุ : 55 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท Master of Business Administration (Finance),
University of Alabama at Birmingham, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี (การตลาด) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี (การเงิินการธนาคาร)
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึึกษาด้้านตลาดตราสารหนี้้�
			สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท พีีทีีทีี แอลเอ็็นจีี จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการ การยาสููบแห่่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการในคณะกรรมการลงทุุนกองทุุน
เพื่่�อรัักษาสภาพคล่่องของการระดมทุุนตลาดตราสารหนี้้�
			
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
• พ.ศ. 2560 - 2561	ที่่�ปรึึกษา คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย
• พ.ศ. 2559 - 2562
กรรมการ คณะกรรมการจััดการกองทุุนเพื่่�อการฟื้้น� ฟูู
			
และพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน
• พ.ศ. 2558 - 2559
รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ
			สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2556 - 2564
ประธานกรรมการ/กรรมการ
			
บริิษััท อาเซีียนโปแตชชััยภููมิิ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - 2556
กรรมการ คณะกรรมการบริิหารกิิจการ
			
ขององค์์การอุุตสาหกรรมป่่าไม้้ (ออป.)
ผู้้�อำำ�นวยการ สำำ�นัักบริิหารการระดมทุุนโครงการลงทุุนภาครััฐ
• พ.ศ. 2550 - 2558
			สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ กระทรวงการคลััง
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านบริิหารหนี้้�สาธารณะและภาระผููกพััน
• พ.ศ. 2549 - 2550
			
(เศรษฐกร 9 ชช.) สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ กระทรวงการคลััง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

การอบรม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารงานด้้านกฎหมายภาครััฐระดัับสููง รุ่่�นที่่� 8
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 58
	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 68
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.)
• หลัักสููตร Senior Executive Program, Columbia University, USA
• หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 48/2004
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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นางพัั ชรีี อาระยะกุุล
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการพัั ฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์

อายุุ : 58 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2562
การศึึกษา
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ศึึกษาศาสตร์์ - พลศึึกษา)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตรผู้้�ตรวจราชการระดัับกระทรวง สำำ�นัักงานปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และคุุณธรรม (นบส.1) รุ่่�นที่่� 83
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง (นบส.) รุ่่�นที่่� 83
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรการบริิหารงานภาครััฐและกฎหมายมหาชน รุ่่�นที่่� 14
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรภาษาอัังกฤษพื้้�นฐานสำำ�หรัับการสื่่�อสารเพื่่�อประชาคมอาเซีียน
(The Basic English for ASEAN Community : BEAC)
สถาบัันการต่่างประเทศเทวะวงศ์์วโรปกรณ์์ กระทรวงการต่่างประเทศ
• หลัักสููตรนัักบริิหารการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ รุ่่�นที่่� 5
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• หลัักสููตรผู้้�เชี่่�ยวชาญในงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (ทุุน World Bank)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน ปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการการเคหะแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการอำำ�นวยการสำำ�นัักงานธนานุุเคราะห์์
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการคณะกรรมการประสานและกำำ�กัับการดำำ�เนิินงาน
			ป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน เลขานุุการคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน รองประธานคณะอนุุกรรมการกำำ�กัับติิดตาม
			
การดำำ�เนิินงานป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน ประธานคณะกรรมการบริิหารกองทุุนเพื่่�อการป้้องกััน
			
และปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
รองปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• พ.ศ. 2562 - 2563
• พ.ศ. 2562 - 2563
กรรมการ คณะกรรมการสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน
• พ.ศ. 2562 - 2563
กรรมการและเลขานุุ ก ารคณะกรรมการติิ ด ตาม
			
และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานกองทุุนเพื่่�อการป้้องกััน
			
และปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
• พ.ศ. 2562 - 2563	ผู้้�แทนคณะกรรมการผลัักดัันยุุทธศาสตร์์ชาติิ
			ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต ระยะที่่� 3
			
(พ.ศ. 2560-2564) คณะที่่� 1 คณะกรรมการผลัักดััน
			ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 สร้้างสัังคมที่่�ไม่่ทนต่่อการทุุจริิต
• พ.ศ. 2561 - 2562	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการพััฒนาสัังคม
			
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• พ.ศ. 2560 - 2561
รองอธิิบดีีกรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว
• พ.ศ. 2557 - 2560	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักส่่งเสริิมความเสมอภาคหญิิงชาย
			สำำ�นัักงานกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ จัังหวััดนนทบุุรีี
• พ.ศ. 2555 - 2557
• พ.ศ. 2555 - 2555
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2563”
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ดร.กิิริิฎา เภาพิิ จิิตร
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

อายุุ : 50 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาเอก เศรษฐศาสตร์์ Cornell University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์ Cornell University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 20
สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 274/2019
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
	รุ่่�นที่่� 8/2019 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม (นมธ.) รุ่่�นที่่� 12/2018
สมาคมธรรมศาสตร์์ ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง อนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง รุ่่�นที่่� 3/2017
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตร ผู้้�บริิหารการสื่่�อสารมวลชนระดัับสููง รุ่่�นที่่� 6/2015
สถาบัันอิิศรา มููลนิิธิิพััฒนาสื่่�อมวลชนแห่่งประเทศไทย
• หลัักสููตร ผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 16/2013
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิปิ ระจำำ�วิิทยาลััยนานาชาติิ ปรีีดีพี นมยงค์์
			
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน	ผู้้�อำำ�นวยการโครงการวิิเคราะห์์เศรษฐกิิจเชิิงลึึก TDRI
			
(Thailand Development Research Institute)
			
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (TDRI)
• พ.ศ. 2557 - ปััจจุุบััน กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์์ธรรมศาสตร์์
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• พ.ศ. 2556 - 2559
• พ.ศ. 2556 - 2557
คณะอนุุกรรมการพััฒนาทุุนรััฐบาล
			
คณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน (กพ.)
• พ.ศ. 2556 - 2557
คณะอนุุกรรมาธิิการการคลัังของวุุฒิิสภา
• พ.ศ. 2554 - 2558	นัักเศรษฐศาสตร์์อาวุุโสประจำำ�ประเทศไทย
			
ธนาคารโลก สำำ�นัักงานประเทศไทย
• พ.ศ. 2554 - 2557
คณะอนุุกรรมการ ลดและปรัับปรุุงขั้้�นตอนทางธุุรกิิจ
			
คณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (กพร.)
• พ.ศ. 2553 - 2554	นัักเศรษฐศาสตร์์อาวุุโสภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
ธนาคารโลก สำำ�นัักงานใหญ่่ กรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี. สหรััฐอเมริิกา
			
• พ.ศ. 2546 - 2553	นัักเศรษฐศาสตร์์ประจำำ�ประเทศไทย
			
ธนาคารโลก สำำ�นัักงานประเทศไทย
• พ.ศ. 2543 - 2544	ที่่�ปรึึกษา บริิษััท บอสตัันคอนเซ้้าท์์ติ้้�งกรุ๊๊�ป
			
(The Boston Consulting Group)
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2563”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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นายกฤษณ์์ เสสะเวช
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

• พ.ศ. 2549 - 2551	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายพััฒนาสิินทรััพย์์
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
			
• พ.ศ. 2543 - 2549
ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ บรรษััทบริิหารสิินทรััพย์์สถาบัันการเงิิน
• พ.ศ. 2537 - 2540	ผู้้�อำำ�นวยฝ่่ายธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
			
บริิษััท หลัักทรััพย์์ เอกธำำ�รง จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2530 - 2536	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
			
บริิษััท ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน)
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

อายุุ : 58 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารจััดการ, Catholic University สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ (สาขาการตลาด) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 19 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 118/2015
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ และกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
			
บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
• พ.ศ. 2555 - 2561
			
• พ.ศ. 2555 - 2561
			
• พ.ศ. 2551 - 2555
			
			

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สายพััฒนาสิินทรััพย์์ สำำ�นัักงานใหญ่่
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์”
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
• พ.ศ. 2558 - 2560
รองประธานฝ่่ายการเงิิน
			
ธนาคารแห่่งอเมริิกา สาขากรุุงเทพ
			
(Bank of America N.A. - Bangkok Branch)
• พ.ศ. 2555 - 2558
รองประธานฝ่่ายการเงิิน
			
ธนาคารซิิตี้้�แบงก์์ สาขากรุุงเทพ
			
(Citibank N.A. - Bangkok Branch)
• พ.ศ. 2544 - 2554	ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบบััญชีี
			
บริิษััท สำำ�นัักงาน เอิินส์์ท แอนด์์ ยััง จำำ�กััด
			
(Ernst & Young Office Limited)
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

อายุุ : 42 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท การจััดการ วิิทยาลััยการจััดการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี (บััญชีี) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง (บงส.) รุ่่�นที่่� 7
สถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้านการเงิินและบััญชีีภาครััฐ กรมบััญชีีกลาง
• หลัักสููตร Finance Academy - Chulalongkorn Business School
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2560 - ปััจจุุบััน	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน บริิษััท ไมเนอร์์ แดรี่่� จำำ�กััด

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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ผู้้ช่
� ว
่ ยศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชัย
ั
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

อายุุ : 56 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาเอก, Applied Statistics and Research Methods,
		University of Northern Colorado, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท พััฒนบริิหารศาตร์์ (พััฒนาการเศรษฐกิิจ-วางแผนเศรษฐกิิจ)
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ (เศรษฐศาสตร์์การเงิิน) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรม
• หลัักสููตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
	รุ่่�นที่่� 7/2019 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 27/2017
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่่�นที่่� 31/2016
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Successful Formulation & Execution Strategy (SFE)
	รุ่่�นที่่� 26/2016 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 224/2016
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 51/2006
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 16 สถาบัันวิิทยาลััยการตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 57 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2557 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
			
			

อธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
กรรมการในคณะกรรมการสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
ประธานกรรมการบริิษััท และกรรมการอิิสระ
บริิษััท โรงพยาบาลอิินเตอร์์เมดิิคััล
แคร์์ แอนด์์ แล็็บ จำำ�กััด (มหาชน)

• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2555 - ปััจจุุบััน

กรรมการบริิษััทเมืืองไทยประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ บริิษััท สิิงห์์ เอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ บริิษัทั นครหลวง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
• พ.ศ. 2559 - 2562
รองอธิิการบดีีอาวุุโสวิิชาการและงานวิิจััย
			
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• พ.ศ. 2559 - 2562	ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์พยากรณ์์เศรษฐกิิจและธุุรกิิจ
			
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• พ.ศ. 2559 - 2562
กรรมการสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
			
ตามคำำ�สั่่�งรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่่� 12/2558
• พ.ศ. 2558 - 2563	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านเศรษฐกิิจและการค้้า
			
คณะกรรมการอาหารแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2558 - 2562
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการ
			
การยางแห่่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2558- 2559
กรรมการในคณะกรรมการกลุ่่�มการค้้าภายในประเทศ
			
หอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
			
ประจำำ�ปีี 2558 - 2559
• พ.ศ. 2555 - 2559
รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิจััย มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• พ.ศ. 2552 - 2554
คณบดีีคณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• พ.ศ. 2552 - 2554
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการนโยบาย
			
การท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2552 - 2554
กรรมการในคณะอนุุกรรมการนโยบายข้้าวแห่่งชาติิ
			ด้้านการตลาด
• พ.ศ. 2552 - 2554
กรรมการในอนุุกรรมาธิิการติิดตามและประเมิินผล
			
ภาวะเศรษฐกิิจมหภาค วุุฒิิสภา
• พ.ศ. 2552 - 2554
กรรมการในคณะกรรมการแข่่งขัันทางการค้้า
			
กระทรวงพาณิิชย์์
• พ.ศ. 2552 - 2554
กรรมการในคณะกรรมการศึึกษาและพััฒนาระบบ
			ธุุรกิิจค้้าปลีีกค้้าส่่ง กระทรวงพาณิิชย์์
• พ.ศ. 2552 - 2554
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการบริิหาร
ของสถาบัันระหว่่างประเทศเพื่่�อการค้้าและการพััฒนา
			
			
(องค์์การมหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิิจและวิิชาการ หอการค้้าไทย
• พ.ศ. 2552 - 2554
• พ.ศ. 2552 - 2554	ผู้้�ดำำ�เนิินรายการ “เจาะประเด็็นข่่าวร้้อน”
			ทุุกวัันจัันทร์์ถึึงศุุกร์์ เวลา 22.00 - 22.20 น.
			
สถานีีโทรทััศน์์กองทััพบกช่่อง 5
• พ.ศ. 2552 - 2554	ผู้้�ดำำ�เนิินรายการ “SME ต้้องดูู ปีี 2”
			ทุุกวัันจัันทร์์ เวลา 10.00 - 10.45 น.
			
สถานีีวิิทยุุโทรทััศน์์แห่่งประเทศไทย ช่่อง 11
• พ.ศ. 2552 - 2554	วิิทยากรประจำำ�รายการ “Business Week”
			ทุุกวัันเสาร์์ เวลา 22.00 - 23.00 น. UBC ช่่อง TNN 27
• พ.ศ. 2552 - 2554	วิิทยากรประจำำ�รายการ “คิิดลึึกกัับหอการค้้า”
			ทุุกวัันอัังคาร เวลา 22.00 - 23.00 น. UBC ช่่อง TNN 8
กรรมการจััดทำำ�และกำำ�กัับโครงการ CFO กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2549 - 2551
• พ.ศ. 2549 - 2551
กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิิจและวิิชาการ หอการค้้าไทย
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์”
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ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่� อง
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

อายุุ : 47 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาเอก สาขากฎหมายทรััพย์์สิินทางปััญญาและการค้้าระหว่่างประเทศ
Doctor of Juridical Science (S.J.D.), American University,
Washington College of Law, Washington, D.C., สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท Master of Law (LL.M.) University of Pennsylvania,
Philadelphia, Pennsylvania, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท Master of Law in International Legal Studies (LL.M.)
American University Washington College of Law, Washington, D.C.,
สหรััฐอเมริิกา
• เนติิบััณฑิิตไทย สมััยที่่� 50
• ปริิญญาโท นิิติิศาสตร์์ สาขากฎหมายธุุรกิิจ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 27 สถาบัันวิิทยาลััยตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชนรุ่่�นที่่� 13 สถาบัันพััฒนากรรมการและ
	ผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่่�นที่่� 9/2014
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 173/2013
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
	รุ่่�นที่่� 5/2013 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่่�นที่่� 173/2013
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2561 - ปััจจุุบััน รองผู้้�อำำ�นวยการ สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน	ผู้้�พิิพากษาสมทบ ศาลทรััพย์์สิินทางปััญญา
			
และการค้้าระหว่่างประเทศกลาง
• พ.ศ. 2549 - ปััจจุุบััน	ผู้้�บรรยายพิิเศษ กฎหมายทรััพย์์สิินทางปััญญา
			
การบริิหารจััดการทรััพย์์สินิ ทางปััญญาและนวััตกรรม
			
การบริิหารจััดการทรััพยากรชีีวภาพ
			
ในสถาบัันการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาต่่าง ๆ
			
เช่่น มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวง วิิทยาลััยนวััตกรรม มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
			
			
และมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
• พ.ศ. 2558 - 2561	ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มกิิจการพััฒนากฎหมาย
และบริิหารจััดการทรััพย์์สิินทางปััญญา สำำ�นัักงานพััฒนา
			
			
เศรษฐกิิจจากฐานชีีวภาพ (องค์์การมหาชน) (BEDO)
• พ.ศ. 2556 - 2556	ช่่วยราชการสำำ�นัักงานเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี
• พ.ศ. 2555 - 2560
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ (ด้้านกฎหมาย)
			
สถาบัันเทคโนโลยีีป้้องกัันประเทศ (องค์์การมหาชน)
			
กระทรวงกลาโหม
• พ.ศ. 2555 - 2560
กรรมการอำำ�นวยการ สำำ�นัักทรััพย์์สิินทางปััญญา
			
และบ่่มเพาะวิิสาหกิิจ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• พ.ศ. 2555 - 2557
ประธานกรรมการบริิหาร
			
บริิษััท ยููนิิเวอร์์แซล ยููทีีลิิตี้้�ส์์ จำำ�กััด
• พ.ศ. 2555 - 2557	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิหาร
บริิษัทั จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้ำำ�� ภาคตะวัันออก จำำ�กััด (มหาชน)
			
• พ.ศ. 2551 - 2553	ช่่วยราชการสำำ�นัักงานรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
			วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (ดร.วีีระชััย วีีระเมธีีกุุล)
• พ.ศ. 2550 - 2551	ที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมายทรััพย์์สิินทางปััญญา
สำำ�นัักงานเทคโนโลยีี (CTECH) บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
			
• พ.ศ. 2546 - 2558	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านทรััพย์์สินิ ทางปััญญาและที่่�ปรึึกษาอาวุุโส
สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)
			
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : มีี*
บริิษััท ดิิ โกลด์์เด้้น แบมบูู จำำ�กััด
บริิษััท ดีี ตรีีลิิตเติ้้�ลพิิก จำำ�กััด
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

อายุุ : 61 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (MBA), Finance, University of Chicago,
		Chicago, IIIinois, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี Bachelor of Science (B.S.), M.I.S & Managerial Statistics,
Syracuse University, New York, สหรััฐอเมริิกา
การอบรม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 15 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
• โครงการฝึึกอบรมหลัักสููตรพััฒนานัักบริิหาร
(Senior Executive Development Program)
• Fiscal Policy Research Institute, MOF ร่่วมกัับ Kellogg School
of Management, Northwestern University และ The Maxwell School
of Syracuse University
• หลัักสููตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
	รุ่่�นที่่� 4/2015 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 5/2005
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 16/2004
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• โครงการฝึึกอบรมหลัักสููตร Advance Option and Derivative instruments,
INSEAD Fontainebleau, France

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2553 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด
• พ.ศ. 2557 - ปััจจุุบััน กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2553 - 2563
			
			
• พ.ศ. 2542 - 2552
			
• พ.ศ. 2539 - 2542
			
• พ.ศ. 2536 - 2539
			
• พ.ศ. 2535 - 2536
			
			
• พ.ศ. 2531 - 2535
			
			
• พ.ศ. 2526 - 2529
			
			

Executive Vice President & Manager - Head
of Investment Banking
ธนาคาร กรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
Director & Head of Thailand Investment Banking
ธนาคาร Citigroup Global Markets Asia Pacific
Director & Managing Director
บริิษัทั หลัักทรััพย์์ Asset Plus Securities Company Limited
Director & Co - Managing Director
บริิษัทั หลัักทรััพย์์ SCB Securities Company Limited
Vice President, Investment Banking Division
บริิษััทหลัักทรััพย์์ CMIC Finance & Securities
Company Limited
Second Vice President, Structure Finance Department
ธนาคาร Chase Manhattan Bank,
New York, U.S.A. & Bangkok Thailand
International Economic and Social Affairs
Division (Research Analyst) องค์์การสหประชาชาติิ
United Nations, New York, สหรััฐอเมริิกา

การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์”
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นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
กรรมการธนาคาร
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึึกษาด้้านการประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) กระทรวงการคลััง
			
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการในคณะกรรมการสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน กรรมการในคณะกรรมการบริิษัทั ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด

อายุุ : 57 ปีี

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
• พ.ศ. 2560 - 2564
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจ
			
ขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย
รองผู้้�อำำ�นวยการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
• พ.ศ. 2559 - 2562
			
กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2558 - 2559
กรรมการองค์์การส่่งเสริิมกิิจการโคนมแห่่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2553 - 2559	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักนโยบายและแผนรััฐวิิสาหกิิจ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
			
• พ.ศ. 2553 - 2559
กรรมการบริิษััท เอ็็นอีีพีี อสัังหาริิมทรััพย์์
			
และอุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - 2553	ผู้้�อำำ�นวยสำำ�นัักบริิหารหลัักทรััพย์์ของรััฐ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
			

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564

การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*

การศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (สาขาบริิหารจััดการทั่่�วไป) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ (บััญชีี) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

การอบรม
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 61
	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 10
สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรการบริิหารราชการแผ่่นดิินตามกรอบการปฏิิรููปประเทศ
	ยุุทธศาสตร์์ชาติิ และการสร้้างความสามััคคีีปรองดอง (ป.ย.ป.)
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�บริิหารส่่วนราชการ (นบส. 2) รุ่่�นที่่� 9
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิสัิ ยั ทััศน์์และคุุณธรรม (นบส. 1) รุ่่�นที่่� 77
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 9
สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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นายฉััตรชััย ศิิริิไล
กรรมการผู้้�จััดการ
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

• Senior Executive Program (SEP) สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• โครงการฝึึกอบรมสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (Leadership)
เคมบริิดจ์์ - ธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตร International Housing Finance Program, The Wharton School,
		University of Pennsylvania, สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตร Pacific Rim Bankers Program, University of Washington,
สหรััฐอเมริิกา
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2564 - ปััจจุุบััน
			
• พ.ศ. 2560 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน

อายุุ : 49 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 4 พฤษภาคม 2559
การศึึกษา
• ปริิญญาโท Master of Science (Computer Science), Syracuse University,
New York, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี (สถิิติิ) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บยส.) รุ่่�นที่่� 23/2561
	วิิทยาลััยการยุุติิธรรม สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม
• หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
	สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 19, สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 23 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) รุ่่�นที่่� 6
สถาบัันวิิทยาการการค้้า
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 7
สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่่�นที่่� 3/2016
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่่�นที่่� 5/2009
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 1
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)

กรรมการฝ่่ายนายจ้้าง คณะกรรมการแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์
กระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสมาคมสถาบัันการเงิินของรััฐ
ประธานกรรมการดำำ�เนิินการศููนย์์ข้อ้ มููลอสัังหาริิมทรััพย์์
รองประธานกรรมการ บริิษัทั ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด
กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการศููนย์์ข้อ้ มููลอสัังหาริิมทรััพย์์

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
กรรมการฝ่่ายนายจ้้าง คณะกรรมการแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์
• พ.ศ. 2560 - 2563
			
กระทรวงแรงงาน
• พ.ศ. 2556 - 2563
Executive Committee of the International Union
			
for Housing Finance
• พ.ศ. 2556 - 2559
กรรมการ ประธานกรรมการบริิหาร
			
และกรรมการกำำ�กัับดููแลด้้านบริิหารความเสี่่�ยง
			
บรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
• พ.ศ. 2555 - 2559
รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ
			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2553 - 2555	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการสิินเชื่่�อ
			
และรัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ
			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2551 - 2552	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารองค์์กร
			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2547 - 2551	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2547 - 2547	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์การตลาด
			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2563”
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ผู้้�บริิหารระดัับสููง

นายกมลภพ วีีระพละ

นายวิิทยา แสนภัักดีี

อายุุ

อายุุ

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานการเงิินและบััญชีี
56 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 4 กัันยายน 2552
การศึึกษา

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ Indiana University, USA
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ (บััญชีี) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

การอบรม

• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.30) รุ่่�นที่่� 30 พ.ศ. 2563
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงขององค์์กร
	กำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 23 พ.ศ. 2563
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง (วปส.) รุ่่�นที่่� 8 พ.ศ. 2561
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคมและโลก (นมธล.) รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2560
สมาคมธรรมศาสตร์์ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บยส.) รุ่่�นที่่� 20 พ.ศ. 2558
สถาบัันพััฒนาข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม (นมธ.) รุ่่�นที่่� 4 พ.ศ. 2557
สมาคมธรรมศาสตร์์ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 4 พ.ศ. 2557
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรไทยกัับประชาคมเศรษฐกิิจอาเซีียน (AEC) รุ่่�นที่่� 3 พ.ศ. 2556
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง การบริิหารงานภาครััฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
	รุ่่�นที่่� 13 พ.ศ. 2556 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรนัักบริิหารยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตระดัับสููง (นยปส.)
	รุ่่�นที่่� 3 พ.ศ. 2555 สถาบัันการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
• หลัักสููตรโครงการอบรมประกาศนีียบััตร CFO (Chief Finance Officer Certification
Program) รุ่่�นที่่� 14 สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตร Improving and Expanding Housing Finance System 2007,
Wharton Real Estate Center University of Pennsylvania, USA
• หลัักสููตร Fannie Mae International Housing Symposium Series 2005, USA
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2556 - 2560 รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2552 - 2556	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานตรวจสอบและกำำ�กัับ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2548 - 2552 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานการตลาด
56 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 7 ตุุลาคม 2556
การศึึกษา

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรม

• หลัักสููตรการบริิหารการรัักษาความสงบเรีียบร้้อยของสัังคมภาครััฐร่่วมเอกชน (บรอ.)
	รุ่่�นที่่� 7 พ.ศ. 2563 กองบััญชาการศึึกษา สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง การเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
	สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 21 พ.ศ. 2560 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม (นมธ.) รุ่่�นที่่� 8 พ.ศ. 2559
สมาคมธรรมศาสตร์์ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 5 พ.ศ. 2558
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตร International Housing Finance Program 2014,
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
• หลัักสููตรโครงการสััมมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน
(Financial Executive Development Program - FINEX) รุ่่�นที่่� 22 พ.ศ. 2556
สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
• หลัักสููตรการปฏิิบััติิการจิิตวิิทยาฝ่่ายอำำ�นวยการ รุ่่�นที่่� 111 พ.ศ. 2555
สถาบัันจิิตวิิทยาความมั่่�นคง
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์ทำำ�งาน

• 2560
รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานกลยุุทธ์์องค์์กร
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2559 - 2560 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกลยุุทธ์์ 1
		รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานกลยุุทธ์์องค์์กร
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2559 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 2
		รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสาขาภููมิิภาค
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2552 - 2556 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกิิจการสาขาภููมิิภาค 2
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

ไม่่มีี

นางฉััตร์์รวีี จิิรกุุลเมธาพัั ฒน์์

นางสมจิิตต์์ รถทอง

อายุุ

อายุุ 60 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 4 มกราคม 2560
การศึึกษา

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสาขา
58 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 4 มกราคม 2560
การศึึกษา

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (สาขาบริิการการเงิิน) มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
• ปริิญญาตรีี รััฐศาสตรบััณฑิิต (สาขาบริิหารการคลััง) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรม

• หลัักสููตรภููมิิพลัังแผ่่นดิิน รุ่่�นที่่� 5 พ.ศ. 2562 จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตร Global Bankers Program 2018, University of Washington, USA
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 9 พ.ศ. 2561
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตร The Globalisation Question, University of Cambridge Judge
Business School, UK
• หลัักสููตรผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงระดัับสููงยุุคไทยแลนด์์ 4.0 พ.ศ. 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2560 - 2561	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขานครหลวง
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2559	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 2
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

ไม่่มีี

• ปริิญญาโท วิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ วิิทยาลััยเทคโนโลยีีและอาชีีวศึึกษา
การอบรม

• หลัักสููตรรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (รอส.)
(e-Government for Chief Executive Officer Program : e-GCEO#7)
	รุ่่�นที่่� 7 พ.ศ. 2563 สำำ�นัักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
องค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 21 พ.ศ. 2562
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Executive Coaching พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรภาพรวมของระบบบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (ALM)
และการใช้้งานระบบเบื้้�องต้้น พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
IT Security Awareness - Learning รุ่่�นที่่� 11 พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรมาตรฐาน COBIT 5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรการป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิตการต่่อต้้านการรัับสิินบน
และผลประโยชน์์ทัับซ้้อน รุ่่�นที่่� 6 พ.ศ. 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตร International Housing Finance Program 2018, The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 9 พ.ศ. 2561
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตรการจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ พ.ศ. 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรการบริิหารงานของผู้้�นำำ�ยุุค 4.0 พ.ศ. 2560 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ. 2558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารสารสนเทศ (Strategic IT Governance & Information Security
Management for Executives) รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2557, Software Park Thailand
• โครงการ eGovernment Forum 2014 สารสนเทศและการสื่่�อสาร รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2557
กระทรวงเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
• หลัักสููตร ICT Management for ICT Manager (ITM) รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2557
สถาบัันวิิทยาการ สวทช.
• โครงการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารมืืออาชีีพ (Management Professional) พ.ศ. 2556
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2560 - 2562	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานพััฒนาระบบดิิจิทัิ ัล
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2562 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
		
สายงานบริิหารโครงการสารสนเทศและสนัับสนุุนระบบงานหลััก
• 2556 - 2560 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารโครงการสารสนเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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นางสาวอรฑา เจริิญศิิลป์์

นายวิิชััย วิิรััตกพัั นธ์์

อายุุ

อายุุ

ผู้้�ตรวจการธนาคาร (เทีียบเท่่ารองกรรมการผู้้�จััดการ)
49 ปีี

56 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 4 กัันยายน 2552

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 4 มกราคม 2560

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาโท การเงิินระหว่่างประเทศ The George Washington University
• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์ (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม

• หลัักสููตรการประยุุกต์์ใช้้ Objective and Key Results (OKRs) ในองค์์กร พ.ศ. 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงระดัับสููงยุุคไทยแลนด์์ 4.0 พ.ศ. 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรระบบประเมิินคุุณภาพองค์์กร (SEPA) /
Transformation to Digital Banking พ.ศ. 2558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรการควบคุุมภายในกระบวนการเพื่่�อการป้้องกัันการฟอกเงิิน พ.ศ. 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรการเสริิมสร้้างพลัังความเป็็นผู้้�นำำ� พ.ศ. 2558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตร TQA Criteria Pre-Assesor, Assessor Training Internal Organization
Assessor Application พ.ศ. 2557 สถาบัันเพิ่่�มผลผลิิตแห่่งชาติิ
• หลัักสููตร Pacific Rim Bankers Program 2015, Faster School of Business,
University of Washington
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง “ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม” (นมธ.) รุ่่�นที่่� 5 พ.ศ. 2557
สมาคมธรรมศาสตร์์ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2561 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 2
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2561 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการเงิินและบััญชีี
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2557 - 2560 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกลยุุทธ์์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2557	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการเงิินและบััญชีี
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2553 - 2556 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการเงิินและบััญชีี
		รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานการเงิินและบััญชีี
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2552 - 2553 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการเงิินและบััญชีี
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2551 - 2552 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2548 - 2551	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารการเงิิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2547 – 2548 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
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ผู้้�ตรวจการธนาคาร (เทีียบเท่่ารองกรรมการผู้้�จััดการ)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• ปริิญญาเอก ดุุษฎีีบััณฑิิต ด้้านการตั้้�งถิ่่�นฐานของมนุุษย์์
(การผัังเมืือง การพััฒนาที่่�ดิินและพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย) สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย
• ปริิญญาโท การวางแผนภาคและเมืืองมหาบััณฑิิต (การผัังเมืือง) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (การเงิินการธนาคาร) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ด้้านรััฐศาสตร์์ การปกครอง) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
การอบรม

• หลัักสููตร Certificate of Achievement, Pacific Rim Bankers Program 2017,
Foster School of Business, University of Washington, USA
• หลัักสููตร Thammasat Leadership Program (TLP Batch 8th),
Thammasat University, Thailand
• หลัักสููตร Certificate of Achievement in TQA Internal Organization Assessment,
Thailand Productivity Institute, Thailand
• หลัักสููตร Certificate of Achievement in Managerial Design and Development
for Sustainability, Thailand Productivity Institute, Thailand
• หลัักสููตร Certificate of Participation in Scenario Planning for Strategic Decision Making,
Universal Network Intelligence, Singapore
• หลัักสููตร Certificate of Achievement in Advanced Risk Management,
The Thai Institute of Banking and Finance Association, Thailand
• หลัักสููตร Certificate of Achievement in International Housing Finance,
The International Housing Finance Program 2012, The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• หลัักสููตร Certificate of Achievement in The Managerial Leader Workshop
Grid International Inc., USA and Grid Organization Development and Change
Management, Thailand
• หลัักสููตร Certificate of Achievement, Modern Management Development
Program, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, Thailand
• หลัักสููตร Certificate of Attendance, Securitization Forum 2005, Marcus Evans,
Kuala Lumpur, Malaysia
• หลัักสููตร Certificate of Property Appraisal, Land Reform Training Institute (LRTI),
Taoyuan, Taiwan
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

2560 - 2561 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกลยุุทธ์์ 2
		รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์
2559 - 2560 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประเมิินผลองค์์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
2557 - 2559 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์และวางแผน ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

นายพงษ์์ศัักดิ์์� คำำ�นวนศิิริิ

นางสาวธิิดาพร มีีกิ่่�งทอง

อายุุ

อายุุ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ
รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสนัับสนุุน
รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ

55 ปีี

48 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 4 มกราคม 2560

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 14 มีีนาคม 2560

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต คณะวิิทยาการจััดการ
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช

• ปริิญญาโท นิิเทศศาสตรมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

การอบรม

การอบรม

• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 10 พ.ศ. 2562
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• โครงการสััมมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน
(Financial Executive Development Program - FINEX) รุ่่�นที่่� 25 พ.ศ. 2559
สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
• หลัักสููตร Pacific Rim Bankers Program 2013, Foster School of Business,
University of Washington, USA
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี

• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููงการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
	สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 24 พ.ศ. 2563 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง (บงส.) รุ่่�นที่่� 6 พ.ศ. 2562
กรมบััญชีีกลาง กระทรวงการคลััง
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) รุ่่�นที่่� 11 พ.ศ. 2561
สถาบัันวิิทยาการการค้้า มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 8 พ.ศ. 2559
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตร International Housing Finance Program 2018,
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
• โครงการพััฒนาผู้้�บริิหาร (Mini MBA) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2554 - 2559 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อรายย่่อย
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร)

• อนุุกรรมการ คณะอนุุกรรมการพิิจารณากฎหมายแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์
กระทรวงแรงงาน
• กรรมการ มููลนิิธิิ ธอส. 60 ปีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2561 - 2563	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการเงิินและบััญชีี
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2561	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสนัับสนุุนสำำ�นัักงานและสาขา
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2555 - 2560	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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นายศัักดิ์์�สิิทธิ์์� จิิตตนููนท์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบัังคัับคดีี
รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปรัับโครงสร้้างหนี้้�
อายุุ

วัันที่่� 2 มกราคม 2562

อายุุ

58 ปีี

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาตรีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ (ไฟฟ้้า) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (รััฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

การอบรม

การอบรม

• หลัักสููตร Executive Coaching พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตร Pacific Rim Bankers Program 2017, Foster School of Business,
University of Washington, USA
• โครงการสััมมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน
(Financial Executive Development Program- FINEX) รุ่่�นที่่� 23 พ.ศ. 2557
สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2562 - 2563	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารหนี้้�	
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2559 - 2561 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารหนี้้� กทม. และปริิมณฑล
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2558 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสาขาภาคใต้้และภาคตะวัันตก
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

46

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานพััฒนาระบบดิิจิิทััล
วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2556

55 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง :

นายทวนทอง ตรีีนุุภาพ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ไม่่มีี

• หลัักสููตร International Housing Finance Program 2009, The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• โครงการฝึึกอบรมผู้้�บริิหารระดัับสููงกระทรวงการคลััง หลัักสููตรการพััฒนาผู้้�นำำ�องค์์กร
ภายใต้้กระแสโลกาภิิวััตน์์ (EX-PSM) รุ่่�นที่่� 3 พ.ศ. 2550
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง (มููลนิิธิิ สวค.)
• หลัักสููตร Pacific Rim Bankers Program 2006, Foster School of Business,
University of Washington, USA
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2560 - 2563	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 1
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2559 - 2560 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2559 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 1
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2554 - 2556 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายธนาคารอิิเล็็กทรอนิิกส์์
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2552 - 2554 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกิิจการสาขา กทม. และปริิมณฑล
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2546 - 2552 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

นายทรงเดช ดารามาศ

นายภพกร เจริิญลาภ

อายุุ

อายุุ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการลููกค้้ารายย่่อย
60 ปีี

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารความเสี่่�ยง
53 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 11 พฤษภาคม 2559

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2556

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาโท เคหพััฒนศาสตรมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• เนติิบััณฑิิต สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช

การอบรม

• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููงการบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
	รุ่่�นที่่� 18 พ.ศ. 2562 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร International Housing Finance Program 2014, The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• หลัักสููตรการบริิหารการตลาดและลููกค้้าสััมพัันธ์์ยุุคใหม่่สำำ�หรัับผู้้�บริิหารองค์์กรภาครััฐ
(Smart Marketing) พ.ศ. 2557 มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�น 4 พ.ศ. 2554
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี

• หลัักสููตรการบริิหารงานภาครััฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่่�นที่่� 17 พ.ศ. 2560
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร International Housing Finance Program 2016, The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• หลัักสููตร Pacific Rim Bankers Program 2012, Foster School of Business,
University of Washington, USA
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร)

• กรรมการที่่�ปรึึกษา สมาคมผู้้�ประเมิินค่่าทรััพย์์สิินแห่่งประเทศไทย
•	ที่่�ปรึึกษาชมรมบริิหารงานประเมิินราคา สมาคมธนาคารไทย
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2560 - 2561	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการและกฎหมาย
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2559 - 2560 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการสิินเชื่่�อ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2559 	ที่่�ปรึึกษาด้้านกิิจการพิิเศษ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2552 - 2556	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประเมิินราคาหลัักทรััพย์์
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

การอบรม

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2562 - 2563	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 2
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2559 - 2562	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกิิจการนโยบายสิินเชื่่�อและภาครััฐ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2559	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายธนบดีีธนกิิจ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2555 - 2556 ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเงิินฝาก
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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นายอภิิรััตน์์ อรุุณวิิไลรััตน์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการเทคโนโลยีี
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
อายุุ

การอบรม

การอบรม

• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 10 พ.ศ. 2562
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตรนัักบริิหารรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Government Executive Program - e-GEP) รุ่่�นที่่� 7 พ.ศ. 2556
สถาบัันพััฒนาบุุคลากรภาครััฐด้้านดิิจิิทััล
• หลัักสููตร Program of Special Studies in Information Science and
Telecommunications, University of Pittsburgh, USA
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

60 ปีี

• เนติิบััณฑิิต สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

• ปริิญญาโท สาขาวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยอีีสเทิิร์์นเอเชีีย
• ปริิญญาตรีี สาขาไฟฟ้้าสื่่�อสาร สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล

48

อายุุ

การศึึกษา

การศึึกษา

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกฎหมาย
วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 14 มีีนาคม 2560

58 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 14 มีีนาคม 2560

• 2560 - 2562	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2559 - 2560 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการสารสนเทศ
		รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายธนาคารอิิเล็็กทรอนิิกส์์
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2554 - 2559	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2554	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบัติั ิการสารสนเทศ
		รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารโครงการสารสนเทศ
		
และสนัับสนุุนระบบงานหลััก
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2553 - 2554	ผู้้�อำำ�นวยฝ่่ายวางแผนและปฏิิบััติิการสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

นายชััยพร จุุฬามณีี

ไม่่มีี

• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููงการบริิหารงานภาครััฐและกฎหมาย (ปรม.)
	รุ่่�นที่่� 18 พ.ศ. 2562 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Leader Profile Workshop พ.ศ. 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตร Executive Coaching พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง “ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม” (นมธ.) รุ่่�นที่่� 7 พ.ศ. 2558
สมาคมธรรมศาสตร์์ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2561 - 2563	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบัังคัับคดีี
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2561	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารหนี้้�และบัังคัับคดีี
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2560	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

นายดนััย แสงศรีีจัันทร์์

นายณรงค์์พล ประภานิิริินธน์์

อายุุ

อายุุ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 3
56 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 14

มีีนาคม 2560

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกลยุุทธ์์
54 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 2 มกราคม 2562

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (สาขาบริิหารการเงิิน) มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ (สาขาการจััดการทั่่�วไป) มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช

การอบรม

การอบรม

• หลัักสููตรพััฒนาศัักยภาพด้้านการบริิหารจััดการในศตวรรษใหม่่
(Executive Strategic Management Program) รุ่่�นที่่� 4 พ.ศ. 2562
สถาบัันเพิ่่�มผลผลิิตแห่่งชาติิ
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููงการเมืืองการปกครองในระบบประชาธิิปไตย
	สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 22 พ.ศ. 2561 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรการบริิหารการตลาดและลููกค้้าสััมพัันธ์์ยุุคใหม่่สำำ�หรัับผู้้�บริิหารองค์์กรภาครััฐ
(Smart Marketing) รุ่่�นที่่� 4 พ.ศ. 2558 มููลนิิธิสิ ถาบัันวิิจัยั และพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลของผู้้�บริิหารระดัับกลาง (ปธก.)
	รุ่่�นที่่� 14 พ.ศ. 2555 สถาบัันพระปกเกล้้า
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี

• หลัักสููตรนัักบริิหารยุุทธศาสตร์์ การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตระดัับสููง (นยปส.)
	รุ่่�นที่่� 11 พ.ศ. 2563 วิิทยาลััยนัักบริิหาร ป.ป.ช. สถาบัันการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ สััญญาธรรมศัักดิ์์�
• หลัักสููตร International Housing Finance Program 2014, The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP) รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรเศรษฐกิิจดิิจิิทััลสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
(Digital Economy for Management – DE4M) : รุ่่�นที่่� 2 พ.ศ. 2559
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตรโครงการสััมมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน
(Financial Executive Development Program – FINEX) รุ่่�นที่่� 21 พ.ศ. 2556
สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
• หลัักสููตรโครงการพััฒนาผู้้�บริิหารยุุคใหม่่ (Modern Banking Executive Development
Program - MOBEX) รุ่่�นที่่� 9 พ.ศ. 2551 สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลของผู้้�บริิหารระดัับกลาง (ปธก.) รุ่่�นที่่� 4 พ.ศ. 2549
สถาบัันพระปกเกล้้า

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2561 - 2563	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 2
		รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 1
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2561	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 1
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2559 - 2560	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารหนี้้�ภููมิิภาค
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2559	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสาขาภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร)

• กรรมการ บรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
• สมาชิิกสามััญสมาคมสถาบัันการเงิินของรััฐ
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2552 - 2561	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

ไม่่มีี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

49

นายวรณััฐ สุุโฆษสมิิต

นางพอตา ยิ้้�มไตรพร

อายุุ

อายุุ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานตรวจสอบ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขานครหลวง

59 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 2 มกราคม 2562

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 2 มกราคม 2562
การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์ (สาขาเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ) มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ (สาขาการเงิินการธนาคาร) มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
การอบรม

• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 11 พ.ศ. 2563
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• การสััมมนา Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA)
Conference 2019 พ.ศ. 2562 สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในภููมิิภาคเอเชีีย (ACIIA)
• หลัักสููตร New Enablers for SOE Performance รุ่่�นที่่� 1 ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2562
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตร Digital Leadership for Executives รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2562
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
	ร่่วมกัับสภาสถาบัันการเงิินของรััฐ (SFIs)
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2560 - 2561 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบสาขา
		รัักษาการหััวหน้้าหน่่วยตรวจสอบภายใน
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2560	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบสาขา
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

50

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

56 ปีี

• ปริิญญาโท พััฒนบริิหารศาสตรมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2) มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
การอบรม

• หลัักสููตร Global Bankers Program 2019, University of Washington, USA
• หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP) รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรโครงการสััมมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน
(Financial Executive Development Program- FINEX) รุ่่�นที่่� 26 พ.ศ. 2560
สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2559 - 2561	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2559 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนสิินเชื่่�อ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

ไม่่มีี

ไม่่มีี

นางภานิิณีี มโนสัันติ์์�

นางกรุุณา เหมืือนเตย

อายุุ

อายุุ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกิิจการนโยบายสิินเชื่่�อและภาครััฐ
53 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 2 มกราคม 2562
การศึึกษา

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (สาขาการบััญชีี) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (สาขาการบััญชีี) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรม

•
•
•
•

หลัักสููตร Leader Space พ.ศ. 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หลัักสููตร Global Bankers Program 2018, University of Washington, USA
หลัักสููตร Executive Coaching พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP) รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร)

• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งชาติิ
กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• กรรมการ คณะกรรมการกำำ�หนดมาตรการ แนวทางแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินข้้าราชการครูู
และบุุคลากรทางการศึึกษา ตามนโยบายของรััฐบาล (เพิ่่�มเติิม)
	สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ
• อนุุกรรมการ คณะอนุุกรรมการสิินเชื่่�อ
สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน)
• อนุุกรรมการ คณะอนุุกรรมการแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิิน ปััญหาหนี้้�สิิน และการฟื้้น� ฟููอาชีีพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2562	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกิิจการนโยบายสิินเชื่่�อและภาครััฐ
		รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนโยบายสิินเชื่่�อธุุรกิิจและภาครััฐ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2561	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนโยบายสิินเชื่่�อธุุรกิิจและภาครััฐ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล
58 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 2 มกราคม 2562
การศึึกษา

• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตร์์ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรม

• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรการบริิหารงานภาครััฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
	รุ่่�นที่่� 19 พ.ศ. 2562 สถานบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Digital Leadership for Executives รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2562
	ศููนย์์ให้้คำำ�ปรึึกษาพััฒนาผู้้�บริิหารทางธุุรกิิจแห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตรมาตรฐานด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินและการต่่อต้้าน
การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่ก่่อการร้้าย สำำ�หรัับผู้้�มีีหน้้าที่่�รายงานตามมาตรา 13
และมาตรา 16 รุ่่�นที่่� 2 พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตร Innovation Management รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตร Executive Coaching พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรความรู้้�พื้้�นฐาน Awareness Training ระบบงาน IFRS 9 พ.ศ. 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรการป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต และผลประโยชน์์ทัับซ้้อน พ.ศ. 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตร Digital Marketing Concept for Executives พ.ศ. 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรมาตรฐาน COBIT 5 พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุุมภายใน พ.ศ. 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP) รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่่�นที่่� 6 พ.ศ. 2559
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรกฎหมายการเงิินการธนาคาร พ.ศ. 2559
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตรโครงการสััมมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน
(Financial Executive Development Program - FINEX) รุ่่�นที่่� 24 พ.ศ. 2558
สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
• หลัักสููตร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG 12/2014) พ.ศ. 2557
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร GRC (Governance Risk and Compliance) รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2557
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลของผู้้�บริิหารระดัับกลาง (ปธก.)
	รุ่่�นที่่� 11 พ.ศ. 2556 สถาบัันพระปกเกล้้า
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2561 - 2563	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2561	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

51

นางสุุดจิตต
ิ รา คำำ�ดีี

นางสาวอรนุุช พงษ์์ประยููร

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสื่่�อสารและภาพลัักษณ์์องค์์กร
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารหนี้้�

อายุุ

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 23 เมษายน 2562

58 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 2 มกราคม 2562

50 ปีี

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาตรีี บััญชีี สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล วิิทยาเขตภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี วารสารศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

การอบรม

การอบรม

• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลทางการแพทย์์สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (ปธพ.)
	รุ่่�นที่่� 8 พ.ศ. 2562 สถาบัันพระปกเกล้้า และแพทยสภา
• หลัักสููตร International Housing Finance Program 2018, The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บยส.) รุ่่�นที่่� 21 พ.ศ. 2560
สถาบัันพััฒนาข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการ ศาลยุุติิธรรม

• โครงการสััมมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน
(Financial Executive Development Program- FINEX) รุ่่�นที่่� 26 พ.ศ. 2560
สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
• หลัักสููตร Leadership Development Program รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตร Executive Coaching พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร)

• กรรมการและเหรััญญิิก มููลนิิธิิ ธอส. 60 ปีี

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร)

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• กรรมการสมาคมวารสารศาสตร์์ ธรรมศาสตร์์

• 2562 - 2563	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสนัับสนุุน
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2562	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2561 - 2562	ที่่�ปรึึกษาทั่่�วไป
		รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2561	ที่่�ปรึึกษาทั่่�วไป
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2559 - 2560 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสาขาภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2559 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประเมิินผลองค์์กร
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2555 - 2556 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการบััญชีี
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2558 - 2559	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายอาวุุโส ฝ่่ายกิิจการสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กร
บริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• 2550 - 2558	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2547 - 2550	ผู้้�บริิหารฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กรและการตลาด
		
บริิษััท แคปปิิตอล โอเค จำำ�กััด
• 2542 - 2547	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ สถานีีโทรทััศน์์ไอทีีวีี
• 2534 - 2542	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโฆษณาประชาสััมพัันธ์์
		
บริิษััท จุุลดิิศ ดิิเวลลอป จำำ�กััด (มหาชน)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

52

อายุุ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายชนะ จิิระรััตนรัังษีี

ผู้้�ตรวจการธนาคาร
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 2
อายุุ

58 ปีี

นางสาวกััญจนิิกา ศรีีรััตนตรััย

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจเงิินฝาก
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการตลาดและ
พััฒนาธุุรกิิจ 2
อายุุ

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563

48 ปีี

การศึึกษา

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563

• ปริิญญาโท คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยภาคกลาง
• ปริิญญาตรีี คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยภาคกลาง

การศึึกษา

• ปริิญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ

การอบรม

• หลัักสููตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่่�นที่่� 2 พ.ศ. 2562
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP) รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตร Pacific Rim Bankers Program 2014, Foster School of Business,
University of Washington, USA
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2562 - 2563 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนสาขานครหลวง
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2562 	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักพระราม 9
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2560 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 1
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

การอบรม

• หลัักสููตร International Housing Finance Program 2019, The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• หลัักสููตร Executive Coaching พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรเศรษฐกิิจดิิจิิทััลสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
(Digital Economy for Management – DE4M) รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2560
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตรโครงการสััมมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน
(Financial Executive Development Program - FINEX) รุ่่�นที่่� 23 พ.ศ. 2557
สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2556 - 2563	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจเงิินฝาก
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

ไม่่มีี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

53

นางราณีี เพชรสงค์์

นางเสาวคนธ์์ ชููศรีี

อายุุ

อายุุ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการบััญชีี
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการเงิินและบััญชีี
49 ปีี

58 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาโท บััญชีีมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

การอบรม

การอบรม

• หลัักสููตรโครงการสััมมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน
(Financial Executive Development Program - FINEX) รุ่่�นที่่� 28 พ.ศ. 2562
สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
• หลัักสููตร Improving and Expanding Housing Finance System 2007,
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม (นมธ.) รุ่่�นที่่� 9 พ.ศ. 2559
สมาคมธรรมศาสตร์์ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี

• หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP) รุ่่�นที่่� 2 พ.ศ. 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรโครงการพััฒนาผู้้�มีีศัักยภาพสููง (High Potential Management - HIP)
	รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2559 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรโครงการพััฒนาผู้้�บริิหารยุุคใหม่่ (Modern Banking Executive Development
Program - MOBEX) สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2562	ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคเหนืือตอนบน
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2562 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจสิินเชื่่�อ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

• 2557 - 2563	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการบััญชีี
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

54

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคเหนืือตอนบน
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 1

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

ไม่่มีี

นายศรพงศ์์ ดุุรงคเวโรจน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการตลาดและ
พััฒนาธุุรกิิจ 1
อายุุ

52 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
การศึึกษา

• ปริิญญาโท วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต
	วิิทยาลััยปทุุมธานีี
การอบรม

• หลัักสููตรโครงการสััมมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน
(Financial Executive Development Program - FINEX)
	รุ่่�นที่่� 27 พ.ศ. 2562 สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
• หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP) รุ่่�นที่่� 2 พ.ศ. 2562
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• หลัักสููตรโครงการพััฒนาผู้้�มีีศัักยภาพสููง (High Potential Management - HIP)
	รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2559 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2562	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบัติั ิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2562	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบัติั ิการสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร :

ไม่่มีี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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คณะผู้้�บริิหาร

56

นางขวััญใจ ศัักดามิินทร์์

นายเจษดา มีีสุุวรรณ

นางสาวระแวว เอกสุุวรรณ

ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบสำำ�นัักงานใหญ่่
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบสำำ�นัักงานใหญ่่

นางอัังคณา จัันทรศิิริิ

นางสาวหทััยทิิพย์์ เหลืืองธนพลกุุล

นางสุุวััฒนา ทิิมมาศย์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบสาขา

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายวิิเคราะห์์และวางแผนกลยุุทธ์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายประเมิินผลองค์์กร

นายนิิธิิชััย สููงตรง

นายนิิสิิต อุ่่�นวิิจิิตร

นางสาวสายพิิ น สัันติิพัันธุ์์�

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายวิิชาการ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพััฒนาและบริิหารการเรีียนรู้้�

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นางสาวสุุภารััตน์์ สอดส่่อง

นายคณิินรััส ทััพพะรัังสีี

นายชิิตพล ศรีีธีีระวิิโรจน์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสอบทานสิินเชื่่�อ

นางสาวนฤมล รุ่่�งเรืือง

นายวัันชััย พงศ์์บุุญชูู

นางชนากานต์์ จิิตบริิบููรณ์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสนัับสนุุนสาขานครหลวง
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสนัับสนุุนสาขานครหลวง

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 1

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 2
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 2

นายพงศกร ตุุลานนท์์

นายสััญญา ศรีีรััตน์์

นายอิิสระ เนาวศิิริิ

ผู้้�อำำ�นวยการภาค
ภาคเหนืือตอนล่่าง

ผู้้�อำำ�นวยการภาค
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน

ผู้้�อำำ�นวยการภาค
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่าง
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นายมานพ จัันทร์์ชอุ่่�ม

นางสาวสุุภรณ์์ภััทร แสงอร่่าม

นางฐานิิฎฐา สัังข์์ถาวร

ผู้้�อำำ�นวยการภาค
ภาคตะวัันออก

ผู้้�อำำ�นวยการภาค
ภาคกลางและภาคใต้้ตอนบน

ผู้้�อำำ�นวยการภาค
ภาคตะวัันตกและภาคใต้้ตอนล่่าง

นายสมพงษ์์ นาคซื่่�อตรง

นางสาวลัักขณา ศุุภศิิริสั
ิ ันต์์

นายอภิิรััตน์์ วงศ์์มณีีโรจน์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพััฒนาระบบสารสนเทศ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพััฒนาระบบบริิการดิิจิิทััล

นายศิิรพงศ์์ สุุวรรณศรีี

นางสาววณิิฐารััตน์์ บุุญศุุภนิิตย์์

นางจิินตนา ส่่งศิิริิ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจสิินเชื่่�อ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายเงิินฝากและพัันธมิิตร
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นายเสน่่ห์์ ขำำ�สง่่า

นางสาวอุุษณีี บุุษยโกมุุท

นางวราภรณ์์ ภููษณรััตน์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อรายย่่อย

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อโครงการ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายนโยบายสิินเชื่่�อธุุรกิิจและภาครััฐ

นางสาวอััจฉรา หมั่่�นอุุตส่่าห์์

นางลาวััลย์์ วงศ์์วิิวััฒน์์

ว่่าที่่�ร้้อยตรีี เอกสิิทธิ์์� เจริิญรื่่�น

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสนัับสนุุนสิินเชื่่�อ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารหนี้้� กทม. และปริิมณฑล

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารหนี้้�ภููมิิภาค
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารหนี้้�ภููมิิภาค

นายธวััช บุุณยะผลึึก

นายอำำ�นาจ ผลศิิริิ

นายอััครพล หริ่่�งรอด

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารคดีี

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหาร NPA

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบัังคัับคดีีและหนี้้�ส่่วนขาด
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นายกฤษดา ปััทมะผลิิน

นายนัันทวุุฒิิ สุุขสว่่าง

นายชััยณรงค์์ สวััสดีีวงษา

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกฎหมาย

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา

นายพิิ ศััลย์์ กองทรััพย์์

นางสาวปิิยวรรณ อนงค์์จรรยา

นางสาวแพรวรััตน์์ รััตนมงคลเกษม

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายจััดหาและการพััสดุุ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายธุุรกรรมการเงิิน

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารการเงิิน

นายนิิวัติ
ั ิ สว่่างวรรณ

นายมนต์์ชััย ธีีระวรกุุล

นายกรพล ชิินพัั ฒน์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายประเมิินราคาหลัักทรััพย์์
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายประเมิินราคาหลัักทรััพย์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายติิดตามหนี้้�และบริิหารสิินเชื่่�อ
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นายปีียุุษ เตชะตระการธรรม

นายนิิกร อาชานกุุล

นายโชคชััย จุุลสิินธนาภรณ์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสนัับสนุุนบริิหารตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

นางสาวประทานพร สำำ�เภาเงิิน

ผู้้�ตรวจการธนาคาร
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รายงาน

ของฝ่่ายจััดการ

62
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ภาวะแวดล้้อมการดำำ�เนิินธุุรกิิจและแนวโน้้มในอนาคต
1. ภาวะเศรษฐกิิจ ปีี 2563
1.1 ภาพรวมเศรษฐกิิจโลก

เศรษฐกิิจโลกในไตรมาสที่่�สี่่�ของปีี 2563 ฟื้้น� ตััวได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ตามการปรัับตััวดีีขึ้้�นของเศรษฐกิิจประเทศอุุตสาหกรรมหลััก ได้้แก่่
สหรััฐฯ ญี่่�ปุ่่�น จีีน และกลุ่่�มประเทศอุุตสาหกรรมใหม่่ รวมทั้้�งเศรษฐกิิจกลุ่่�มประเทศกำำ�ลัังพััฒนาและตลาดเกิิดใหม่่ ภายหลัังจากกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจเริ่่�มกลัับมาเป็็นปกติิมากขึ้้�นตามการผ่่อนคลายมาตรการควบคุุมและผลจากการดำำ�เนิินมาตรการทางเศรษฐกิิจที่่�ดำำ�เนิินมา
อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้การผลิิตและการใช้้จ่่ายภายในประเทศฟื้้�นตััวดีีขึ้้�นอย่่างชััดเจน นอกจากนี้้� มููลค่่าการส่่งออกมีีทิิศทางปรัับตััว
ดีีขึ้้�นสอดคล้้องกัับการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจโลกในภาพรวม โดยหลายประเทศ อาทิิ ญี่่�ปุ่่�น อิินเดีีย และสิิงคโปร์์ เริ่่�มกลัับมาขยายตััว
ในช่่วงไตรมาสสุุดท้้าย อย่่างไรก็็ดีี เศรษฐกิิจกลุ่่�มประเทศยููโรโซนปรัับตััวลดลงมากขึ้้�น เนื่่�องจากได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์การเพิ่่�มขึ้้�น
ของจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ระลอกใหม่่ รวมถึึงการกลายพัันธุ์์�ของไวรััส ส่่งผลให้้หลายประเทศมีีการบัังคัับใช้้มาตรการควบคุุมการระบาด
อย่่างเข้้มงวดอีีกครั้้�งในช่่วงปลายปีี 2563 อาทิิ สหราชอาณาจัักร เยอรมนีี และออสเตรีีย ทั้้�งนี้้� ในช่่วงไตรมาสที่่�สี่่� รััฐบาลของประเทศต่่าง ๆ
ยัังคงดำำ�เนิินมาตรการทางเศรษฐกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากการระบาดของโควิิด-19 ดัังจะเห็็นได้้จาก
ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิิจหลััก ที่่�ยัังคงดำำ�เนิินมาตรการทางการเงิินแบบผ่่อนคลายต่่อเนื่่�อง อาทิิ การกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย
ในระดัับต่ำำ��เป็็นประวััติิการณ์์ การเข้้าซื้้�อสิินทรััพย์์เพื่่�อเสริิมสภาพคล่่องให้้แก่่ระบบเศรษฐกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง การให้้สิินเชื่่�อดอกเบี้้�ยต่ำำ��
แก่่ธนาคารพาณิิชย์์ และการเข้้าค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ นอกจากนี้้� ธนาคารกลางของหลายประเทศในภููมิิภาคเอเชีียได้้ปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ย
เพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ เวีียดนาม ฟิิลิิปปิินส์์ และอิินโดนีีเซีีย ขณะเดีียวกััน ประเทศเศรษฐกิิจหลััก อาทิิ สหรััฐฯ ยููโรโซน และญี่่�ปุ่่�น ได้้ดำำ�เนิิน
มาตรการทางการคลัังเพิ่่�มเติิม เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนจากโควิิด-19 อาทิิ การดำำ�เนิินกรอบงบประมาณรายจ่่ายระยะยาว
ของสหภาพยุุโรป และงบประมาณฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจเพิ่่�มเติิมครั้้�งที่่� 3 ของญี่่�ปุ่่�น
เศรษฐกิิจสหรััฐฯ ปีี 2563 เศรษฐกิิจสหรััฐฯ ลดลงร้้อยละ 3.5 จากการขยายตััวร้้อยละ 2.2 ในปีี 2562 และเป็็นการลดลง
ครั้้�งแรกในรอบ 11 ปีี นัับจากที่่�ลดลงร้้อยละ 2.5 ในช่่วงวิิกฤตการเงิินในปีี 2551 - 2552
เศรษฐกิิจยููโรโซน ปีี 2563 เศรษฐกิิจยููโรโซนลดลงร้้อยละ 6.8 จากการขยายตััวร้้อยละ 1.3 ในปีี 2562 และเป็็นการลดลง
ครั้้�งแรกในรอบ 7 ปีี นัับจากที่่�ลดลงร้้อยละ 0.2 ในปีี 2556 เนื่่�องจากผลกระทบของวิิกฤติิหนี้้�สาธารณะยุุโรป
เศรษฐกิิจญี่่�ปุ่่�น ปีี 2563 เศรษฐกิิจญี่่�ปุ่่�นลดลงร้้อยละ 4.0 เทีียบกัับการขยายตััวร้้อยละ 0.7 ในปีี 2562 และเป็็นการลดลง
ครั้้�งแรกในรอบ 10 ปีี
เศรษฐกิิจจีีน ปีี 2563 เศรษฐกิิจจีีนขยายตััวที่่�ร้้อยละ 2.3 ชะลอลงจากการขยายตััวร้้อยละ 6.0 ในปีี 2562 และเป็็นการขยายตััว
ทางเศรษฐกิิจที่่�ต่ำำ��สุุดในรอบ 44 ปีี อย่่างไรก็็ดีี ถืือเป็็นเศรษฐกิิจขนาดใหญ่่เพีียงประเทศเดีียวที่่�ยัังคงขยายตััว
เศรษฐกิิจกลุ่่�มประเทศอุุตสาหกรรมใหม่่ (NIEs) ปีี 2563 เศรษฐกิิจไต้้หวัันขยายตััวร้้อยละ 3.0 เท่่ากัับปีีก่อ่ นหน้้า ขณะที่่�เศรษฐกิิจ
สิิงคโปร์์และเกาหลีีใต้้ลดลงครั้้�งแรกในรอบ 19 ปีี และ 22 ปีี ตามลำำ�ดัับ โดยลดลงร้้อยละ 5.8 และร้้อยละ 1.0 เทีียบกัับการขยายตััว
ร้้อยละ 0.7 และร้้อยละ 2.0 ในปีี 2562 ส่่วนเศรษฐกิิจฮ่่องกงลดลงติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่�สอง โดยลดลงร้้อยละ 6.1 ต่่อเนื่่�องจากการลดลง
ร้้อยละ 1.2 ในปีี 2562
เศรษฐกิิจกลุ่่�มประเทศอาเซีียน ปีี 2563 เศรษฐกิิจเวีียดนามขยายตััวร้้อยละ 2.9 ชะลอลงจากร้้อยละ 7.0 และต่ำำ��สุุดในรอบ
35 ปีี ขณะที่่�เศรษฐกิิจฟิิลิิปปิินส์์และอิินโดนีีเซีียปรัับตััวลดลงครั้้�งแรกในรอบ 23 ปีี โดยปรัับตััวลดลงร้้อยละ 9.5 และร้้อยละ 2.1
ตามลำำ�ดัับ เทีียบกัับการขยายตััวร้้อยละ 6.0 และร้้อยละ 5.0 ในปีี 2562 เช่่นเดีียวกัับเศรษฐกิิจมาเลเซีียที่่�ปรัับตััวลดลงครั้้�งแรก
ในรอบ 12 ปีี ที่่�ร้้อยละ 5.6 เทีียบกัับการขยายตััวร้้อยละ 4.3 ในปีีก่่อนหน้้าซึ่่�งเป็็นการลดลงครั้้�งแรกในรอบ 12 ปีี
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1.2	ภาพรวมเศรษฐกิิจไทย

สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) ได้้ประกาศตััวเลขการเติิบโตของเศรษฐกิิจไทยโดยรวมปีี 2563
ลดลงร้้อยละ 6.1 เทีียบกัับการขยายตััวร้้อยละ 2.3 ในปีี 2562 โดยมููลค่่าการส่่งออกสิินค้้า การอุุปโภคบริิโภคภาคเอกชน และการลงทุุนรวม
ลดลงร้้อยละ 6.6 ร้้อยละ 1.0 และร้้อยละ 4.8 ตามลำำ�ดัับ อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ -0.8 และดุุลบััญชีีเดิินสะพััดเกิินดุุล
ร้้อยละ 3.3 ของ GDP
1.3	ภาวะตลาดที่่�อยู่่�อาศััยและสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย

ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ได้้สรุุปสถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในปีี 2563 ในด้้าน Supply Side ที่่�อยู่่�อาศััยเปิิดตััวใหม่่
ปีี 2563 มีีจำำ�นวนหน่่วย 62,227 หน่่วย ลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ -36.7 โดยในปีี 2563 ถืือว่่าผู้้�ประกอบการเปิิดตััวที่่�อยู่่�อาศััยใหม่่
ต่ำำ��ที่่�สุุดในรอบ 10 ปีี จะเห็็นได้้ว่่าสััดส่่วนการเปิิดตััวใหม่่เริ่่�มเปลี่่�ยนไปจากเดิิมอาคารชุุดมีีมากกว่่าบ้้านจััดสรร แต่่ในปีี 2563 สััดส่่วน
เปิิดตััวใหม่่บ้้านจััดสรรมากกว่่าอาคารชุุด เท่่ากัับ 57 : 43

หน่วยที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่
32.7%

-19.1%

121,470

-36.7%

AVG. 3Y = 93,982

98,248

82,594

54,769

62,227

44,181

43,479

35,702

43,732

2561

2562

2563

2564 F

77,289

บ้านจัดสรร

26,525

อาคารชุด

AVG. 3Y

38,862

YOY

ในด้้าน Demand Side หน่่วยโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยในปีี 2563 มีีจำำ�นวน 358,496 หน่่วยลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ -8.5
มีีจำำ�นวนมููลค่่า 928,376 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2562 เพีียงร้้อยละ -0.3 ในจำำ�นวนนี้้� แนวราบจำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -10.0 แต่่มููลค่่า
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.2 ในขณะที่่�อาคารชุุดจำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -5.5 และมููลค่่าลดลงร้้อยละ -4.7
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หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
-0.5%

393,761

391,964

133,680

129,441

260,081

2561
แนวราบ

-8.5%

-1.5%

AVG. 3Y = 381,407
358,496

353,236

122,338

117,223

262,523

236,158

236,013

2562

2563

2564 F

อาคารชุด

AVG. 3Y

YOY

Scenarios

หน่วยโอนฯ ที่อยู่อาศัย ปี 2564 F

YOY

Worst Case

317,912

-11.3%

Base Case

353,236

-1.5%

Best Case

388,559

-8.4%

มูลค่าโอนกรรมสิทธิท
์ ี่อยู่อาศัย (ล้านบาท)
-0.5%

-0.3%

-5.6%

AVG. 3Y = 931,473
935,290

930,751

928,376

2561

2562

2563

แนวราบ

Scenarios

อาคารชุด

AVG. 3Y

มูลค่าโอนฯ ที่อยู่อาศัย ปี 2564 F

876,121

2564 F
YOY

YOY

Worst Case

788,509

-15.1%

Base Case

876,121

-5.6%

Best Case

963,733

-3.8%
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สำำ�หรัับภาพรวมตลาดสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยในปีี 2563 มีียอดสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยปล่่อยใหม่่และสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยคงค้้าง ดัังนี้้�
• 	สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยปล่่อยใหม่่บุุคคลทั่่�วไปทั้้�งระบบ
	สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยปล่่อยใหม่่บุุคคลทั่่�วไปทั้้�งระบบในปีี 2563 สามารถปล่่อยได้้รวมทั้้�งสิ้้�น 612,084 ล้้านบาท ลดลง
จากปีี 2562 ร้้อยละ -4.4 โดยเป็็นสิินเชื่่�อของกลุ่่�มธนาคารพาณิิชย์์ 327,857 ล้้านบาท สิินเชื่่�อของ ธอส. 225,151 ล้้านบาท สิินเชื่่�อ
ของธนาคารออมสิิน 46,863 ล้้านบาท และอื่่�น ๆ 12,213 ล้้านบาท

สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยบุุคคลทั่่�วไปปล่่อยใหม่่ทั่่�วประเทศ
%Growth YTD
ล้านบาท
1000,000

11.1
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-0.4

23.8
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0.4
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2557

2558
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640,259
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464,848

500,000
400,000

575,637

377,224

375,535

2553

2554

318,866

300,000
200,000
100,000
2552

2555

ธพ.

2556

ธอส.

อื่น ๆ

2560

2561

Growth

หมายเหตุุ :	อื่่�นๆ ได้้แก่่ การเคหะแห่่งชาติิ / บริิษััทประกัันชีีวิิต / บริิษััทเงิินทุุน / บริิษััทเครดิิตฟองซิิเอร์์ /
		ตั้้�งแต่่ปีี 2555 เพิ่่�ม ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์ และธนาคารอิิสลาม
ที่่�มา
:	ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธอส.
จััดทำำ�โดย :	ฝ่่ายวิิชาการ ธอส.
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2562

2563

•	สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยคงค้้างบุุคคลทั่่�วไปทั้้�งระบบ
สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยคงค้้างบุุคคลทั่่�วไปทั้้�งระบบ ณ สิ้้�นเดืือนธัันวาคม ปีี 2563 มีีมููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น 4,254,730 ล้้านบาท ขยายตััว
เพิ่่�มขึ้้�นจากสิ้้�นเดืือนธัันวาคม ปีี 2562 ร้้อยละ 6.1 โดยแบ่่งเป็็นสิินเชื่่�อคงค้้างของกลุ่่�มธนาคารพาณิิชย์์ 2,508,120 ล้้านบาท สิินเชื่่�อคงค้้าง
ของ ธอส. 1,320,308 ล้้านบาท สิินเชื่่�อคงค้้างของธนาคารออมสิิน 350,940 ล้้านบาท และอื่่�น ๆ 75,362 ล้้านบาท

สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยบุุคคลทั่่�วไปคงค้้างทั้้�งประเทศ
%Growth YTD

ล้านบาท
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1,715,453

1,879,031

2,036,767
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2559

2560
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Growth

หมายเหตุุ :	อื่่�นๆ ได้้แก่่ การเคหะแห่่งชาติิ / บริิษััทประกัันชีีวิิต / บริิษััทเงิินทุุน / บริิษััทเครดิิตฟองซิิเอร์์ /
		ตั้้�งแต่่ปีี 2555 เพิ่่�ม ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์ และธนาคารอิิสลาม
ที่่�มา
:	ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธอส.
จััดทำำ�โดย :	ฝ่่ายวิิชาการ ธอส.
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1.4 	ภาวะอุตสาหกรรมธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รายงานผลการด�ำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ปี 2563 ว่า ระบบธนาคารพาณิชย์
มีีความเข้้มแข็็ง โดยมีีเงิินกองทุุน เงิินสำำ�รองและสภาพคล่่องอยู่่�ในระดัับสููง สามารถสนัับสนุุนการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจจากผลกระทบ
ของโควิิด-19 ได้้ มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�และการผ่่อนปรนการจััดชั้้�นลููกหนี้้� ช่่วยสนัับสนุุนการเติิบโตของสิินเชื่่�อและชะลอการด้้อยลง
ของคุุณภาพสิินเชื่่�อระบบธนาคารพาณิิชย์์ ขณะที่่�ผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิิชย์์ปรัับลดลง ซึ่่�งเป็็นผลจากการกัันสำำ�รอง
ในระดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเตรีียมรองรัับผลกระทบของโควิิด-19 ต่่อคุุณภาพสิินเชื่่�อ
ระบบธนาคารพาณิิชย์์มีีเงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น 2,994.3 พัันล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (BIS ratio)
ที่่�ร้้อยละ 20.1 เงิินสำำ�รองอยู่่�ในระดัับสููงที่่� 799.1 พัันล้้านบาท โดยอััตราส่่วนเงิินสำำ�รองที่่�มีีต่่อสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ (NPL coverage ratio)
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 149.2 และอััตราส่่วนสิินทรััพย์์สภาพคล่่อง เพื่่�อรองรัับกระแสเงิินสดที่่�อาจไหลออกในภาวะวิิกฤต (Liquidity Coverage
Ratio: LCR) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 179.6
ภาพรวมการเติิบโตของสิินเชื่่�อระบบธนาคารพาณิิชย์์ในปีี 2563 ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นมาอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 5.1 เทีียบกัับระยะเดีียวกััน
ของปีีก่่อน จากร้้อยละ 2.0 ในปีี 2562 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้� สิินเชื่่�อธุุรกิิจ (ร้้อยละ 64.2 ของสิินเชื่่�อรวม) ขยายตััวที่่�ร้้อยละ 5.4
เทีียบกัับปีีก่อ่ นที่่�หดตััวร้้อยละ 0.8 ปััจจััยหลัักจากการเติิบโตของสิินเชื่่�อธุุรกิิจขนาดใหญ่่ ที่่�ส่่วนหนึ่่�งกลัับมาใช้้สินิ เชื่่�อแทนการออกตราสารหนี้้�
ในช่่วงไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2563 ขณะที่่�สิินเชื่่�อ SMEs หดตััวในอััตราที่่�ลดลงจากผลของมาตรการสิินเชื่่�อดอกเบี้้�ยต่ำำ�� (soft loan) สิินเชื่่�อ
อุุปโภคบริิโภค (ร้้อยละ 35.8 ของสิินเชื่่�อรวม) ขยายตััวที่่�ร้้อยละ 4.6 ลดลงจากปีีก่่อนที่่�ขยายตััวร้้อยละ 7.5 สอดคล้้องกัับกำำ�ลัังซื้้�อของ
ภาคครััวเรืือนที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโควิิด-19 โดยทยอยปรัับดีีขึ้้�นในทุุกพอร์์ตสิินเชื่่�อในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2563 ตามกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
ที่่�ปรัับดีีขึ้้�น ภายหลัังการผ่่อนคลายมาตรการล็็อกดาวน์์ ทั้้�งนี้้� สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยยัังขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น ตามอุุปสงค์์ในตลาดที่่�อยู่่�อาศััย โดยเฉพาะ
แนวราบที่่�ปรัับดีีขึ้้�น และแคมเปญการตลาดของผู้้�ประกอบการ
ด้้านคุุณภาพสิินเชื่่�อ ลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 ได้้รัับความช่่วยเหลืือจากธนาคารพาณิิชย์์ ทำำ�ให้้ยอดคงค้้างสิินเชื่่�อ
ด้้อยคุุณภาพ (Non-Performing Loan: NPL หรืือ stage 3) เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยมาอยู่่�ที่่� 523.3 พัันล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน NPL ต่่อสิินเชื่่�อ
รวมที่่�ร้้อยละ 3.12 ขณะที่่�สััดส่่วนสิินเชื่่�อที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่่อสิินเชื่่�อรวม (Significant Increase
in Credit Risk: SICR หรืือ stage 2) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 6.62
ระบบธนาคารพาณิิชย์์มีีกำำ�ไรสุุทธิิในปีี 2563 จำำ�นวน 146.2 พัันล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน ซึ่่�งเป็็นผลจากการกัันสำำ�รอง
ในระดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเตรีียมรองรัับผลกระทบจากโควิิด-19 ต่่อคุุณภาพหนี้้�ในระยะต่่อไป ประกอบกัับผลของฐานสููงจากรายได้้
จากเงิินลงทุุนซึ่่�งเป็็นปััจจััยพิิเศษในปีีก่อ่ น สำำ�หรัับอััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ย (Return on Assets: ROA) ลดลงมาอยู่่�ที่่�ร้อ้ ยละ 0.65
จากปีีก่่อนที่่�ร้้อยละ 1.39 และอััตราส่่วนรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์ ที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้ดอกเบี้้�ยเฉลี่่�ย (Net Interest Margin: NIM)
ลดลงมาอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 2.51 จากปีีก่่อนที่่�ร้้อยละ 2.73
ปีี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงิิน (กนง.) ได้้ปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยรวมทั้้�งสิ้้�นร้้อยละ 0.75 ต่่อปีี โดยปรัับลดในเดืือนกุุมภาพัันธ์์
เดืือนมีีนาคม และเดืือนพฤษภาคม ครั้้�งละร้้อยละ 0.25 ต่่อปีี ส่่งผลให้้อััตราดอกเบี้้�ยนโยบายปรัับตััวลดลงจากร้้อยละ 1.25 ต่่อปีี
ณ สิ้้�นปีี 2562 เป็็นร้้อยละ 0.50 ต่่อปีี ณ สิ้้�นปีี 2563
ในเดืือนมกราคม 2564 คณะกรรมการนโยบายการเงิินของไทย และธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิิจหลัักและประเทศในภููมิภิ าค
อาทิิ ประเทศอิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย เกาหลีีใต้้ และสหรััฐฯ ประกาศคงอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายไว้้ในระดัับเดิิม
ปีี 2563 อััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากเฉลี่่�ยและอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�เฉลี่่�ยของธนาคารพาณิิชย์์ขนาดใหญ่่เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 0.68 ต่่อปีี
และร้้อยละ 5.57 ต่่อปีี เทีียบกัับเฉลี่่�ยร้้อยละ 1.43 ต่่อปีี และร้้อยละ 6.25 ต่่อปีี ในปีีก่่อนหน้้า ตามลำำ�ดัับ ขณะที่่�สถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากและอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� มาอยู่่�ที่่�เฉลี่่�ยร้้อยละ 1.12 ต่่อปีี และร้้อยละ 6.22 ต่่อปีี จากเฉลี่่�ย
ร้้อยละ 1.60 ต่่อปีี และร้้อยละ 6.55 ต่่อปีี ในปีีก่่อนหน้้า ตามลำำ�ดัับ
ในเดืือนมกราคม 2564 ธนาคารพาณิิชย์์ขนาดใหญ่่ ธนาคารพาณิิชย์์ขนาดกลาง และสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจคงอััตราดอกเบี้้�ย
ทั้้�งเงิินฝากและเงิินกู้้� ขณะที่่�อััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นตามการลดลงของอััตราเงิินเฟ้้อ
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2.

แนวโน้้มภาวะเศรษฐกิิจ ปีี 2564
2.1 ภาพรวมเศรษฐกิิจโลก

เศรษฐกิิจโลกในปีี 2564 มีีแนวโน้้มที่่�จะกลัับมาขยายตััว ภายหลัังจากการลดลงอย่่างรุุนแรงของเศรษฐกิิจในปีี 2563 โดยมีีปััจจััย
สนัับสนุุนหลัักมาจากการฟื้้น� ตััวอย่่างต่่อเนื่่�องของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ และการใช้้จ่า่ ยภายในประเทศที่่�ได้้รับั แรงส่่งจากการฟื้้น� ตััวเร็็วกว่่า
ที่่�คาดของหลายประเทศในไตรมาสสุุดท้้ายของปีี 2563 โดยเฉพาะสหรััฐฯ จีีน และกลุ่่�มประเทศอุุตสาหกรรมใหม่่ นอกจากนี้้� ยัังมีีปััจจััย
สนัับสนุุนจากความคืืบหน้้าของการอนุุมัติั ิ และการกระจายวััคซีีนให้้กับั ประชาชนในกลุ่่�มประเทศเศรษฐกิิจหลััก นัับตั้้�งแต่่ในช่่วงกลางเดืือน
ธัันวาคม 2563 ประกอบกัับผลจากการดำำ�เนิินมาตรการผ่่อนคลายทางเศรษฐกิิจเพิ่่�มเติิม ทั้้�งด้้านการเงิินและการคลัังที่่�มีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในประเทศเศรษฐกิิจหลััก อาทิิ การประกาศใช้้แผนฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจของยููโรโซน และญี่่�ปุ่่�น รวมทั้้�งการพิิจารณาแผนกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
เพิ่่�มเติิมของสหรััฐฯ ขณะเดีียวกััน การขยายตััวของเศรษฐกิิจและการค้้าโลก มีีแนวโน้้มที่่�จะช่่วยสนัับสนุุนการฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจประเทศ
กำำ�ลัังพััฒนา และตลาดเกิิดใหม่่โดยเฉพาะประเทศที่่�พึ่่�งพิิงรายได้้จากการส่่งออกเป็็นสำำ�คััญ
ทั้้�งนี้้� การประมาณการอััตราการขยายตััวของเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลก ในกรณีีฐานตั้้�งอยู่่�บนสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่
(1) การพััฒนาวััคซีีนที่่�สามารถตอบสนองทางภููมิคุ้้�ิ มกัันของร่่างกายมนุุษย์์ได้้ดีี ควบคู่่�ไปกัับการกระจายวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 ในประเทศ
เศรษฐกิิจสำำ�คััญ ๆ จนสามารถควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� ความสามารถในการกระจายวััคซีีน
จะมีีความแตกต่่างกัันไปตามแต่่ละกลุ่่�มประเทศ โดยในกรณีีฐานคาดว่่า กลุ่่�มประเทศอุุตสาหกรรมหลััก จะสามารถกระจายวััคซีีน
ได้้ครอบคลุุมประชากรไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของประชากรทั้้�งหมดภายในครึ่่�งแรกของปีี 2564 และร้้อยละ 75 ภายในสิ้้�นปีี 2564
ส่่วนประเทศกำำ�ลัังพััฒนาและเศรษฐกิิจตลาดเกิิดใหม่่ในเอเชีีย คาดว่่าจะสามารถกระจายวััคซีีนได้้ครอบคลุุมประชากรร้้อยละ 50 ภายใน
สิ้้�นปีี 2564 และร้้อยละ 75 ภายในครึ่่�งแรกของปีี 2565 (2) ไม่่มีีการแพร่่ระบาดอย่่างรุุนแรงเป็็นวงกว้้างและยืืดเยื้้�อมากขึ้้�น รวมทั้้�งไม่่มีี
การกลายพัันธุ์์�ของเชื้้�อไวรััสจนทำำ�ให้้ประเทศต่่าง ๆ ต้้องดำำ�เนิินมาตรการควบคุุมการระบาดอย่่างเข้้มงวดอีีกครั้้�ง และ (3) ไม่่มีีการลุุกลาม
ของวิิกฤตการณ์์จากภาคการผลิิตสู่่�วิิกฤตการณ์์ทางการเงิินและการคลัังในประเทศสำำ�คััญ ๆ ภายใต้้เงื่่�อนไขดัังกล่่าวคาดว่่า เศรษฐกิิจโลก
และปริิมาณการค้้าโลกในช่่วงปีี 2564 จะสามารถฟื้้�นตััวได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยคาดว่่าจะฟื้้�นตััวได้้อย่่างชััดเจนมากขึ้้�นในช่่วงครึ่่�งหลััง
ของปีี ภายหลัังจากประเทศอุุตสาหกรรมหลััก มีีการกระจายวััคซีีนให้้แก่่ประชาชนส่่วนใหญ่่ได้้มากพอ สำำ�หรัับการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�
(Herd immunity) ได้้มากขึ้้�น ในกรณีีฐานคาดว่่าเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลกในปีี 2564 จะขยายตััวร้้อยละ 5.2 และร้้อยละ 6.7
ตามลำำ�ดัับ ฟื้้�นตััวขึ้้�นจากการลดลงร้้อยละ 3.5 และร้้อยละ 11.0 ในปีี 2563 ตามลำำ�ดัับ
เศรษฐกิิจสหรััฐฯ คาดว่่าจะขยายตััวร้้อยละ 4.8 ฟื้้น� ตััวจากการลดลงร้้อยละ 3.5 ในปีี 2563 นัับเป็็นอััตราการขยายตััวทางเศรษฐกิิจ
สููงสุุด ในรอบ 16 ปีี ตามแนวโน้้มการฟื้้�นตััวของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจทั้้�งการผลิิตและการใช้้จ่่ายภายในประเทศ และความคืืบหน้้าของ
การกระจายวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 ให้้แก่่ประชาชนทั่่�วประเทศ
เศรษฐกิิจยููโรโซน คาดว่่าจะขยายตััวร้้อยละ 4.3 ฟื้้�นตััวขึ้้�นจากการลดลงร้้อยละ 6.8 ในปีี 2563 การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจเป็็นผล
มาจากการผ่่อนคลายมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดที่่�จะทำำ�ให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ โดยเฉพาะการผลิิตภาคอุุตสาหกรรมเริ่่�มฟื้้�นตััว
ดีีขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจยููโรโซน ยัังมีีแนวโน้้มที่่�เผชิิญกัับข้้อจำำ�กััดจากการดำำ�เนิินมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาด
ระลอกใหม่่ ที่่�ยัังคงมีีรุุนแรงในหลายประเทศ โดยเฉพาะการฟื้้�นตััวของภาคบริิการ
เศรษฐกิิจญี่่�ปุ่่�น มีีแนวโน้้มที่่�จะขยายตััวร้้อยละ 2.4 และฟื้้�นตััวขึ้้�นจากการลดลงร้้อยละ 5.7 ในปีี 2563 นัับเป็็นอััตราการขยายตััว
ทางเศรษฐกิิจสููงสุุดในรอบ 9 ปีี ตามการฟื้้�นตััวของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ ภายหลัังจากการผ่่อนคลายมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 และผลของการดำำ�เนิินมาตรการทางการคลัังขนาดใหญ่่ นอกจากนี้้� การส่่งออกสิินค้้ามีีแนวโน้้มกลัับมาขยายตััว
ตามการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจของประเทศคู่่�ค้้าสำำ�คััญ
เศรษฐกิิจจีีน คาดว่่าจะขยายตััวร้้อยละ 7.7 เร่่งขึ้้�นจากร้้อยละ 2.3 ในปีี 2563 เนื่่�องจากความสำำ�เร็็จในการควบคุุมการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ส่่งผลให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในประเทศฟื้้�นตััวกลัับมาอยู่่�ในระดัับเดีียวกัับช่่วงก่่อนการแพร่่ระบาดได้้อย่่างรวดเร็็ว
โดยมีีปััจจััยสนัับสนุุนจากการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจโลก และแนวโน้้มการผ่่อนคลายลงของมาตรการกีีดกัันทางการค้้าของสหรััฐฯ
นอกจากนี้้� เศรษฐกิิจจีีนจะได้้รัับแรงสนัับสนุุนจากการดำำ�เนิินมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจทางการคลัังอย่่างต่่อเนื่่�อง
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เศรษฐกิิจกลุ่่�มประเทศอุุตสาหกรรมใหม่่ (NIEs) มีีแนวโน้้มปรัับตััวดีีขึ้้�น โดยได้้แรงสนัับสนุุนสำำ�คััญจากการฟื้้�นตััวของการผลิิต
ภาคอุุตสาหกรรมและภาคการส่่งออก สอดคล้้องกัับแนวโน้้มการปรัับตััวดีีขึ้้�นของเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลก รวมถึึงการฟื้้�นตััว
ของอุุปสงค์์ภายในประเทศ เนื่่�องจากการผ่่อนปรนมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาด และการดำำ�เนิินมาตรการทางการคลัังและการเงิิน
เพื่่�อลดผลกระทบของการแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยคาดว่่าเศรษฐกิิจเกาหลีีใต้้ ฮ่่องกง และสิิงคโปร์์ จะขยายตััวร้้อยละ 3.3
ร้้อยละ 4.1 และร้้อยละ 5.9 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนแนวโน้้มเศรษฐกิิจไต้้หวัันในปีี 2564 คาดว่่าจะขยายตััวร้้อยละ 4.2
เศรษฐกิิจกลุ่่�มประเทศอาเซีียน มีีแนวโน้้มจะฟื้้�นตััวดีีขึ้้�น ตามภาคการผลิิตอุุตสาหกรรมและภาคการส่่งออกสิินค้้าที่่�เริ่่�มฟื้้�นตััว
ตามเศรษฐกิิจและการค้้าโลก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจประเทศอุุตสาหกรรมหลัักและจีีน ที่่�เป็็นตลาดส่่งออกสำำ�คััญ
ของกลุ่่�มประเทศอาเซีียน อย่่างไรก็็ตาม การแพร่่ระบาดระลอกใหม่่ภายในประเทศ และข้้อจำำ�กััดของความสามารถในการกระจายวััคซีีน
ให้้ทั่่�วถึึงของแต่่ละประเทศ จะเป็็นข้้อจำำ�กััดสำำ�คััญในการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจอาเซีียนในปีี 2564 โดยคาดว่่าในปีี 2564 เศรษฐกิิจมาเลเซีีย
และฟิิลิิปปิินส์์ จะขยายตััวร้้อยละ 6.4 และร้้อยละ 6.1 ตามลำำ�ดัับ เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดภายในประเทศ ในช่่วง
เดืือนมกราคม 2564 ที่่�ยัังมีีความรุุนแรง และมีีแนวโน้้มที่่�จะส่่งผลต่่อการฟื้้�นตััวของอุุปสงค์์ภายในประเทศในช่่วงครึ่่�งแรกของปีี
ส่่วนเศรษฐกิิจอิินโดนีีเซีียและเวีียดนามคาดว่่าจะขยายตััวร้้อยละ 6.0 และร้้อยละ 6.2
2.2 ภาพรวมเศรษฐกิิจไทย

สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) คาดว่่าเศรษฐกิิจไทยในปีี 2564 มีีแนวโน้้มที่่�จะขยายตััวร้้อยละ
2.5 - 3.5 (ค่่ากลางการประมาณการร้้อยละ 3.0) เทีียบกัับการลดลงร้้อยละ 6.1 ในปีี 2563 สำำ�หรัับอััตราเงิินเฟ้้อคาดว่่าจะอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ 1.0 - 2.0 เทีียบกัับร้้อยละ (-0.8) ในปีี 2563 และบััญชีีเดิินสะพััดเกิินดุุล ร้้อยละ 2.3 ของ GDP เทีียบกัับร้้อยละ 3.3 ในปีี 2563
ทั้้�งนี้้� เศรษฐกิิจไทยในปีี 2564 มีีแนวโน้้มที่่�จะฟื้้�นตััวต่่อเนื่่�องจากช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2563 โดยมีีปััจจััยสนัับสนุุนสำำ�คััญมาจาก
(1) แนวโน้้มการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลก ซึ่่�งมีีปััจจััยสนัับสนุุนมาจากความคืืบหน้้าของการอนุุมััติิและการกระจาย
วััคซีีนให้้กับั ประชาชนในกลุ่่�มประเทศเศรษฐกิิจหลััก ประกอบกัับผลจากการดำำ�เนิินมาตรการผ่่อนคลายทางเศรษฐกิิจเพิ่่�มเติิม ทั้้�งด้้านการเงิิน
และการคลัังที่่�มีีอย่่างต่่อเนื่่�อง (2) แรงขัับเคลื่่�อนจากภาครััฐทั้้�งการเบิิกจ่่ายภายใต้้กรอบงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี งบลงทุุนรััฐวิิสาหกิิจ
ตามความคืืบหน้้าของโครงการลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญ และงบประมาณภายใต้้พระราชกำำ�หนดเงิินกู้้�ฯ 1 ล้้านล้้านบาท
(3) การกลัับมาขยายตััวอย่่างช้้า ๆ ของอุุปสงค์์ภาคเอกชนในประเทศ ทั้้�งการบริิโภคและการลงทุุนรวม และ (4) การปรัับตััวตามฐาน
การขยายตััวที่่�ต่ำำ��ผิิดปกติิในปีี 2563 อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีข้้อจำำ�กััดและความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลต่่อการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจในปีี 2564 ได้้แก่่
(1) ความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์การแพร่่ระบาดทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ ที่่�อาจมีีความรุุนแรงและยืืดเยื้้�อมากกว่่าที่่�คาด
จนนำำ�ไปสู่่�การดำำ�เนิินมาตรการควบคุุมอย่่างเข้้มงวดมากขึ้้�น (2) แนวโน้้มความล่่าช้้าในการฟื้้�นตััวของภาคการท่่องเที่่�ยว (3) เงื่่�อนไขด้้าน
ฐานะการเงิินของภาคครััวเรืือนและภาคธุุรกิิจ ท่่ามกลางตลาดแรงงานและกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�ยัังไม่่ฟื้้�นตััวเต็็มที่่� (4) ความเสี่่�ยงจาก
สถานการณ์์ภััยแล้้ง และ (5) ความผัันผวนของเศรษฐกิิจและระบบการเงิินโลก
2.3 แนวโน้้มตลาดที่่�อยู่่�อาศััยและสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย

ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ได้้คาดการณ์์ทิิศทางการตลาดที่่�อยู่่�อาศััยปีี 2564 โดยมีีปััจจััยบวกที่่�จะช่่วยกระตุ้้�นตลาด ได้้แก่่ อััตรา
ดอกเบี้้�ยอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� การต่่ออายุุมาตรการลดค่่าธรรมเนีียม จดทะเบีียนสิิทธิิและนิิติิกรรมอีีก 1 ปีี การลดภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง
เหลืือร้้อยละ 10 ต่่อไปอีีก 1 ปีี และเลื่่�อนการประกาศใช้้ราคาประเมิินที่่�ดิินใหม่่ไปในปีี 2565 ผู้้�ประกอบการจััดโปรโมชั่่�นกระตุ้้�นการขาย
ราคาที่่�อยู่่�อาศััยปรัับตััวลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง และเริ่่�มมีีการทยอยฉีีดวััคซีีนให้้กัับประชาชนในหลาย ๆ ประเทศ ทำำ�ให้้มีีความหวัังที่่�จะยัับยั้้�ง
การแพร่่ระบาดได้้ โดยได้้คาดการณ์์ว่่าที่่�อยู่่�อาศััยเปิิดตััวใหม่่ ปีี 2564 จะมีีจำำ�นวนหน่่วย 82,594 หน่่วย จะเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ร้้อยละ
32.7 และคาดว่่าผู้้�ประกอบการยัังจะลงทุุนในบ้้านจััดสรรมากกว่่าอาคารชุุด บ้้านจััดสรรเปิิดตััวใหม่่จะเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ร้้อยละ 22.5
และในส่่วนของอาคารชุุดเปิิดตััวใหม่่จะเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ร้้อยละ 46.5 เพิ่่�มขึ้้�นจากฐานที่่�ต่ำำ��มากจากปีี 2563 ต่ำำ��ที่่�สุุดในรอบ 10 ปีี
ส่่วนการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยในปีี 2564 คาดว่่าจะมีีหน่่วยโอนกรรมสิิทธิ์์�ประมาณ 353,236 หน่่วย จะลดลงจากปีี 2563 ร้้อยละ - 1.5
จะมีีมููลค่่า 876,121 ล้้านบาท แนวราบจำำ�นวนหน่่วยจะลดลงเพีียงเล็็กน้้อยร้้อยละ - 0.1 และมููลค่่าจะลดลงร้้อยละ - 7.7 และอาคารชุุด
จำำ�นวนจะลดลงร้้อยละ - 4.2 และมููลค่่าลดลงร้้อยละ - 1.4
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ในส่่วนของตลาดสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย คาดว่่าปีี 2564 จะมีีมููลค่่าสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยใหม่่ประมาณ 595,141 ล้้านบาท ลดลงต่่อเนื่่�อง
จากปีี 2563 อีีกร้้อยละ - 2.8 ซึ่่�งเป็็นผลที่่�เกิิดจากการระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่่ ในไตรมาสแรกของปีี 2564 และมููลค่่า
การโอนกรรมสิิทธิ์์�มีีแนวโน้้มจะลดลงร้้อยละ - 5.6 รวมถึึงผลจากการที่่�เศรษฐกิิจอาจไม่่สามารถฟื้้�นตััวได้้ดีี อย่่างไรก็็ตาม หากเศรษฐกิิจ
ฟื้้�นตััวดีี อาจทำำ�ให้้สิินเชื่่�อปล่่อยใหม่่กลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.0 หรืือยอดสิินเชื่่�อ 654,655 ล้้านบาท
คาดการณ์มูลค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ ปี 2564
10.9%

702,900

2561

-8.9%

-4.4%

-2.8%

AVG. 5Y = 635,056
640,259

612,084

595,141

2562

2563

2564 F

AVG. 5Y

YOY

Scenarios

สินเชื่อ ปี 2564 F

YOY

Worst Case

535,627

-12.5%

Base Case

595,141

-2.8%

Best Case

654,655

-7.0%

2.4 ภาวะอุุตสาหกรรมธนาคาร

เทคโนโลยีีทางการเงิิน หรืือที่่�เรีียกว่่าฟิินเทค (FinTech) จะมีีบทบาทสำำ�คััญมากในโลกยุุคใหม่่ที่่�เข้้าสู่่�โลกดิิจิิทััลมากขึ้้�น รวมทั้้�ง
จะเพิ่่�มโอกาสใหม่่ ๆ ในการทำำ�ธุุรกิิจ ทั้้�งที่่�เป็็นสถาบัันการเงิินและที่่�ไม่่ใช่่สถาบัันการเงิิน รวมทั้้�งจะช่่วยให้้ประชาชนทั่่�วไปสามารถเข้้าถึึง
บริิการทางการเงิินที่่�ถููกลง และมีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น ที่่�สำำ�คััญคืือจะช่่วยการบริิหารความเสี่่�ยงให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
การปรัับตััวให้้เข้้าสู่่�โลกในยุุคดิิจิิทััลที่่�ต้้องทำำ�เร็็วขึ้้�น กว้้างไกลขึ้้�นกว่่าเดิิมมาก ในช่่วงที่่�ผ่่านมา จะเห็็นว่่ามีีนวััตกรรมทางการเงิิน
หลายอย่่างเกิิดขึ้้�น นวััตกรรมทางการเงิินเหล่่านี้้� เป็็นกลไกหนึ่่�งที่่�จะสนัับสนุุนให้้เกิิด digital transformation ในวงกว้้างได้้ เช่่น
ระบบการชำำ�ระเงิิน หรืือระบบพร้้อมเพย์์ ที่่�ได้้พััฒนามาตั้้�งแต่่ 4 ปีีที่่�แล้้ว ปััจจุุบัันได้้รัับการยอมรัับจากประชาชนในวงกว้้าง
มีีคนลงทะเบีียนพร้้อมเพย์์ทั้้�งเลขบััตรประชาชน หมายเลขโทรศััพท์์ หรืือหมายเลขนิิติิบุคุ คลรวมสููงถึึง 55.1 ล้้านไอดีี และมีียอดการใช้้งาน
ที่่�ทำำ�ลายสถิิติิใหม่่ต่่อเนื่่�องสููงสุุดถึึง 20 ล้้านรายการต่่อวััน QR Code Payment เป็็นอีีกกลไกหนึ่่�งที่่�มาต่่อยอดบริิการพร้้อมเพย์์ ในช่่วง
ล็็อกดาวน์์จากสถานการณ์์โควิิด-19 มีีคนที่่�ใช้้ QR Code สำำ�หรัับการชำำ�ระเงิินเพิ่่�มสููงขึ้้�นมาก มีีผู้้�ประกอบการที่่�รัับชำำ�ระเงิินด้้วย QR Code
สููงถึึง 6 ล้้านไอดีี การปรัับตััวสู่่�พร้้อมเพย์์ส่่งผลให้้การชำำ�ระเงิินแบบเดิิม เช่่น การใช้้เช็็ค การถอนเงิินสดที่่�ตู้้�เอทีีเอ็็ม และการเบิิกเงิินสด
ที่่�สาขาลดลงเรื่่�อย ๆ เป็็นสััญญาณที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า เศรษฐกิิจไทยโดยรวมเริ่่�มปรัับตััวเข้้าสู่่�โลกดิิจิทัิ ลั เพิ่่�มมากขึ้้�น ธุุรกิิจที่่�หัันมาใช้้พร้้อมเพย์์
หรืือ QR Code หรืือ Digital Payment จะสามารถทำำ�ธุุรกิิจได้้ต่่อเนื่่�องในช่่วงล็็อกดาวน์์จากช่่วงโควิิด-19 และขยายโอกาสเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย
จากจำำ�นวนผู้้�บริิโภคกัับตลาดใหม่่ ๆ ที่่�เข้้าถึึงได้้ผ่่านช่่องทางค้้าขายออนไลน์์ ถึึงแม้้ว่่าจะมีีพััฒนาการด้้านพร้้อมเพย์์ที่่�ดีีขึ้้�น แต่่คาดว่่า
ยัังทำำ�ต่่อยอดได้้อีีกมาก สามารถมีี Business Solution ที่่�อาศััยช่่องทางพร้้อมเพย์์ ทำำ�ให้้กว้้างได้้มากขึ้้�น ลึึกได้้มากขึ้้�น ต่่อยอดทางธุุรกิิจ
ได้้เพิ่่�มขึ้้�น
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โครงการอิินทนนท์์หรืือโครงการ Central Bank Digital Currency หรืือสกุุลเงิินดิิจิทัิ ัลที่่�ออกโดยธนาคารกลาง โดยธนาคาร
แห่่งประเทศไทย ได้้ทำำ�การทดสอบและพััฒนาต้้นแบบซึ่่�งมีีพััฒนาการมาต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่การชำำ�ระเงิินให้้กัันเองระหว่่างธนาคาร
แห่่งประเทศไทย และธนาคารในประเทศไทย ขยายวงเพิ่่�มการทดสอบโอนเงิินข้้ามประเทศกัับธนาคารกลางฮ่่องกง รวมทั้้�งเชื่่�อมต่่อ
การชำำ�ระเงิินตราสารพัันธบััตร Central Bank Digital Currency จะเป็็นหััวใจหนึ่่�งที่่�ธนาคารกลางชั้้�นนำำ�ของโลกให้้ความสำำ�คััญและ
วางแผนในการพััฒนาต่่อไปในอนาคต
การนำำ�เทคโนโลยีีชีีวมิิติิหรืือ Biometrics มาใช้้ในการยืืนยัันตััวตนโดยอาศััยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล แทนที่่�จะต้้องไปยืืนยัันตััวตน
ที่่�สาขาหรืือที่่�ทำำ�การของผู้้�ให้้บริิการ ปััจจุุบัันเริ่่�มเห็็นการใช้้ Biometrics หรืือ Facial Recognition ในการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิิน
เพิ่่�มมากขึ้้�น การพััฒนาแพลตฟอร์์ม NDID หรืือ National Digital Identity ได้้เริ่่�มใช้้ในการพััฒนาบริิการในภาคการเงิินการธนาคารแล้้ว
อีีกด้้านหนึ่่�งที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้ร่่วมพััฒนากัับกระทรวงการคลัังเมื่่�อช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา คืือ การส่่งเสริิมให้้เกิิดธุุรกิิจ
Peer-to-Peer Lending Platform ที่่�จะเป็็นแพลตฟอร์์มการให้้บริิการทางการเงิินรููปแบบใหม่่ที่่�เปิิดกว้้างมากขึ้้�น เพื่่�อเพิ่่�มทางเลืือก
ในการเข้้าถึึงสิินเชื่่�อของประชาชนและ SME เพราะเชื่่�อว่่าเทคโนโลยีีทางการเงิินที่่�เป็็น Platform-Based จะตอบโจทย์์ในโลก ที่่�เป็็น
Platform Economy เพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ

3.

เทคโนโลยีีที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงาน

บริิษััท การ์์ทเนอร์์ (Gartner) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทวิิจััยและที่่�ปรึึกษาชั้้�นนำำ�ระดัับโลกได้้ออกรายงาน 9 เทรนด์์เทคโนโลยีีเชิิงกลยุุทธ์์
ที่่�จะขัับเคลื่่�อนการเปลี่่�ยนแปลงใหม่่ ๆ ที่่�สำำ�คััญ ในช่่วงระยะเวลาอีีก 5 ปีีข้้างหน้้า โดยแบ่่งเป็็น 3 ธีีมหลััก
กลุ่่�มที่่� 1 เทคโนโลยีีที่่�อำำ�นวยความสะดวกให้้คน (People-Centricity)
(1) Internet of Behavior (IoB) คืือ การใช้้เทคโนโลยีี เพื่่�อเก็็บข้้อมููลของผู้้�คนจากแหล่่งข้้อมููล เช่่น โซเชีียลมีีเดีียหรืือการจดจำำ�
ใบหน้้า เพื่่�อเข้้าใจและปรัับพฤติิกรรมผู้้�คน ซึ่่�งการใช้้ข้้อมููลควรให้้ประโยชน์์แก่่ทั้้�งผู้้�ให้้และผู้้�รัับบริิการ และควรคำำ�นึึงถึึงการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลด้้วย เช่่น ผู้้�ใช้้งานอาจยอมรัับการเก็็บข้้อมููลการขัับรถ (ความเร็็ว การเบรก การเลี้้�ยว) แลกกัับการจ่่ายค่่าเบี้้�ยประกัันภััยรถยนต์์
ที่่�ถููกลง แต่่อาจไม่่พอใจที่่�จะให้้ทางกฎหมายเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนนี้้�
(2) Total Experience คืือ การรวมประสบการณ์์ เช่่น Multiexperience (MX), Customer Experience (CX), User
Experience (UX) เพื่่�อทั้้�งผลลััพธ์์และการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีขึ้้�น เช่่น ใช้้เทคโนโลยีีที่่�อนุุญาตผู้้�ให้้บริิการเข้้าถึึงเครื่่�องลููกค้้าได้้ เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
โดยไม่่ต้้องนำำ�เครื่่�องลููกค้้ามาที่่�ศููนย์์บริิการ
(3) Privacy-Enhancing Computation คืือ การพััฒนาระบบและสภาพแวดล้้อมทางเทคโนโลยีี เพื่่�อจะประมวลผลข้้อมููลได้้
อย่่างปลอดภััย
กลุ่่�มที่่� 2 เทคโนโลยีีที่่�ทำำ�ให้้ไม่่ยึึดติิดกัับสถานที่่� (Location Independence)
(4) Distributed Cloud คืือ การที่่�ผู้้�ให้้บริิการ Cloud ขยายขอบเขตของการใช้้งานกว้้างมากขึ้้�น พร้้อมทั้้�งกระจายการติิดตั้้�ง
ระบบไว้้ในหลาย ๆ แห่่ง เพื่่�อให้้องค์์กรต่่าง ๆ สามารถใช้้ Cloud Services ในการส่่งข้้อมููลได้้อย่่างรวดเร็็วมากขึ้้�น
(5) Anywhere Operation คืือ การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านไอทีีและแอพพลิิเคชั่่�น เพื่่�อให้้ธุุรกิิจสามารถให้้บริิการลููกค้้า
จากที่่�ใดก็็ได้้ และพนัักงานทำำ�งานจากที่่�ใดก็็ได้้ ผ่่านโครงสร้้างพื้้�นฐานเหล่่านี้้�
(6) Cybersecurity Mesh คืือ การใช้้ระบบรัักษาความปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศแบบกระจายศููนย์์ ที่่�อนุุญาตให้้ผู้้�ใช้้กำำ�หนด
พื้้�นที่่�หรืือระบุุตััวตน เพื่่�อเข้้าใช้้ระบบได้้อย่่างปลอดภััย แม้้ไม่่ได้้นั่่�งทำำ�งานอยู่่�ในองค์์กร
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กลุ่่�มที่่� 3 เทคโนโลยีีที่่�ทำำ�ให้้ธุุรกิิจสามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้รวดเร็็ว (Resilient Delivery)
(7) Intelligent Composable Business คืือ การที่่�องค์์กรจำำ�เป็็นต้้องมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานทางเทคโนโลยีี ที่่�สามารถหยิิบใช้้
ข้้อมููลต่่างๆ มาวิิเคราะห์์เชิิงลึึกแบบอััตโนมััติิได้้ เพื่่�อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และสร้้างบริิการใหม่่ได้้อย่่างรวดเร็็ว เมื่่�อมีี
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�กะทัันหััน
(8) AI Engineering คืือ องค์์กรจะต้้องทำำ�ให้้ AI เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการพััฒนาและการทำำ�งานต่่างๆ เพื่่�อเสริิมประสิิทธิิภาพ
โดยต้้องคำำ�นึึงเรื่่�องของความน่่าเชื่่�อถืือ ความโปร่่งใส จริิยธรรม และเป็็นไปตามกฎปฏิิบัติั ิต่่าง ๆ
(9) Hyperautomation คืือ การผสมผสานระหว่่าง Machine Learning และ Automation Tools หลายๆ ตััวเข้้าด้้วยกััน ซึ่่�ง
เริ่่�มเห็็นแนวโน้้มมาระยะหนึ่่�งแล้้ว เพีียงแต่่สถานการณ์์แพร่่ระบาดโควิิด-19 เป็็นการยกระดัับให้้องค์์กรเปลี่่�ยนทุุกอย่่างเป็็น Digital First
อย่่างรวดเร็็ว

ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อกิิจการหลััก

• ด้้านยุุทธศาสตร์์ (Strategy)
ในแผนยุุทธศาสตร์์ของธนาคารปีี 2560 - 2564 (ทบทวนปีี 2563 - 2564) ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายองค์์กร (SMART Goals)
เพื่่�อเป็็นเป้้าหมายในการบรรลุุวิิสััยทััศน์์ของธนาคารในแต่่ละระยะ โดยกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ตามมุุมมอง SMART
เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายองค์์กรในแต่่ละด้้าน ซึ่่�งในปีี 2560 - 2564 ธนาคารปรัับกลยุุทธ์์สู่่�การเป็็น Digital Service Bank เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว จนเกิิดเป็็นความปกติิใหม่่ (New Normal) โดยได้้มีีการจััดทำำ�แผนงาน/ โครงการ
ในการพััฒนาบริิการในรููปแบบ Digital บน Mobile Application (GHB ALL) ของธนาคาร เช่่น GHB Express Loan และเปิิดบััญชีีเงิินฝาก
เป็็นต้้น ซึ่่�งได้้ส่ง่ ผลทำำ�ให้้ในปีี 2563 ธนาคารมีีผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิินที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง สะท้้อนถึึงความเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย

• ด้้านโครงสร้้าง (Structure)
ธนาคารได้้มีีการปรัับโครงสร้้างองค์์กร เพื่่�อรองรัับยุุทธศาสตร์์ธนาคารในการยกระดัับบริิการสู่่� Digital Service Bank ดัังนี้้�
(1) การปรัับโครงสร้้างของกลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้รองรัับระบบงานใหม่่ (GHB System) และการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
โดยแบ่่งเป็็น 2 สายงาน ได้้แก่่ สายงานพััฒนาระบบดิิจิทัิ ัล และสายงานปฏิิบััติิการ รวมถึึงแยกศููนย์์ความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีี
ไปอยู่่�ภายใต้้สายงานบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อแยกอำำ�นาจหน้้าที่่�กัันอย่่างชััดเจน มีีการสอบทานถ่่วงดุุลกััน ตามหลััก 3 lines of defense
(2) ปรัับโครงสร้้างของกลุ่่�มงานสาขา โดยยุุบรวมกลุ่่�มงานสาขาภููมิิภาค และสาขานครหลวง เข้้าด้้วยกััน เพื่่�อให้้การบริิการลููกค้้าและ
การขายผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งสิินเชื่่�อและเงิินฝากเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้กระบวนการให้้บริิการลููกค้้าของธนาคารมีีความคล่่องตััว
มากขึ้้�น สอดคล้้องกัับบริิบทของสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

• ด้้านระบบ (System)
ธนาคารได้้มีกี ารทบทวน/ปรัับปรุุงระบบงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองต่่อวััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ความต้้องการ
และความคาดหวัังของลููกค้้า ความต้้องการของผู้้�ส่่งมอบ คู่่�ค้้า และคู่่�ความร่่วมมืือ โดยระบบงาน (Work System) ที่่�มีีการทบทวน
ปีี 2563 ยัังคงรองรัับวััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร โดยกลุ่่�มกระบวนการหลััก (Core Processes) มีี 3 กระบวนการ ได้้แก่่
1) การจััดหาทุุน 2) การให้้กู้้� 3) การจััดการ NPL/NPA โดยแยกเป็็น Analog Processes และ Digital Processes เพื่่�อสนัับสนุุนให้้
ลดการใช้้บุุคลากรในการให้้บริิการ ขณะที่่�กลุ่่�มกระบวนการสนัับสนุุน (Support Process) ได้้จำำ�แนก IT Processes เป็็น 2 Processes
คืือ IT Infrastructure Process และ IT Service Process เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาบริิการและช่่องทางบริิการใหม่่ ๆ ในรููปแบบ Digital
และเพิ่่�ม Risk Management Process เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร สามารถตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในมิิติิต่่าง ๆ
ได้้อย่่างรวดเร็็วและเหมาะสม
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• ด้้านบุุคลากร (Staff)
บุุคลากรของธนาคารมีีระดัับความผููกพัันต่่อองค์์กรสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยคู่่�เทีียบ และมีีแนวโน้้มระดัับความผููกพัันสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่่�งเป็็นผลจากบุุคลากรมีีระดัับความพึึงพอใจสููงขึ้้�นในทุุกปััจจััย เช่่น ปััจจััยด้้านสวััสดิิการ ปััจจััยด้้านระบบประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน เป็็นต้้น
รวมทั้้�งอััตราการมีีส่่วนร่่วมของบุุคลากร และความรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของธนาคารมีีระดัับที่่�สููงขึ้้�นด้้วยเช่่นเดีียวกััน และธนาคารยัังมีีอััตรา
การลาออกของพนัักงานอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
ผู้้�บริิหารระดัับกลาง-สููง ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญในการผลัักดัันองค์์กรให้้บรรลุุเป้้าหมาย โดยผู้้�บริิหารระดัับกลาง (ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย)
ที่่�เป็็นกลุ่่�ม Baby Boomer (อายุุ 53 - 71 ปีี) มีีสััดส่่วนร้้อยละ 57 เทีียบกัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทั้้�งหมด และมีีสััดส่่วนมากขึ้้�นในกลุ่่�มผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง และเมื่่�อพิิจารณาถึึงข้้อมููลบุุคลากรที่่�จะเกษีียณอายุุภายใน 5 ปีีข้า้ งหน้้า (2564 - 2568) จะมีีบุคุ ลากรเกษีียณอายุุจำำ�นวน 311 ราย
โดยเป็็นบุุคลากรระดัับบริิหารจำำ�นวน 163 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 52 ของบุุคลากรที่่�จะเกษีียณทั้้�งหมด ดัังนั้้�น ธอส. จึึงให้้ความสำำ�คััญ
ต่่อการเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรในการทดแทนตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ

• ด้้านทัักษะ (Skill)
บุุคลากรธนาคารมีีทัักษะและความเชี่่�ยวชาญ ในการให้้บริิการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับลููกค้้าในทุุกระดัับรายได้้ ทั้้�งในกลุ่่�ม
ผู้้�มีีรายได้้น้้อย (Social Solution) และกลุ่่�มพนัักงานที่่�ประกอบอาชีีพประจำำ�และผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนมากกว่่า
25,000 บาทขึ้้�นไป (Business Solution) ซึ่่�งเป็็นการดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจหลัักของธนาคารในการทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน จะเห็็นได้้ว่่า
พนัักงาน ธอส. มีี Productivity อยู่่�ในระดัับสููงที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับคู่่�แข่่งในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ซึ่่�งมาจากนโยบายการคงอััตรากำำ�ลััง
โดยเน้้นการใช้้อััตรากำำ�ลัังที่่�มีีอยู่่�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีการพััฒนาเพิ่่�มทัักษะและสร้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสิินเชื่่�อ และการเงิินให้้กัับพนัักงาน
การใช้้เครื่่�องมืือ GIVE+4 ในการสรรหาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ รวมทั้้�งมีีการพััฒนาให้้พนัักงานทัักษะด้้านสิินเชื่่�อ ด้้านการเงิิน และ
ด้้านเทคโนโลยีีให้้กัับพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น หน่่วยงาน IT สามารถพััฒนาระบบ GHB SYSTEM และ GHB ALL เป็็นต้้น

• ด้้านแนวการบริิหาร (Style)
ผู้้�บริิหารธนาคารมีีการทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วม โดยสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของบุุคลากรภายในธนาคาร เปิิดโอกาสให้้บุุคลากร
ทุุกคนสามารถแสดงความคิิดเห็็น และรัับฟัังข้้อเสนอแนะต่่างๆ ร่่วมแก้้ไขปััญหาอุุปสรรค เพื่่�อให้้งานสำำ�เร็็จลุุล่่วงตามเป้้าหมาย รวมทั้้�ง
สร้้างช่่องทางการสื่่�อสารให้้กัับบุุคลากรทั่่�วทั้้�งองค์์กรในรููปแบบใหม่่ ๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความรวดเร็็วในการติิดต่่อสื่่�อสาร
นอกจากนี้้� ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนางานและทัักษะของพนัักงาน ให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น

• ด้้านอุุดมการณ์์ร่่วมกััน (Shared Value)
ธนาคารกำำ�หนดค่่านิิยม GIVE+4 ที่่�สะท้้อนแนวทางการทำำ�งานที่่�เป็็นเลิิศ ได้้แก่่ G = ยึึดมั่่�นธรรมาภิิบาล I = สร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่
V = ร่่วมใจทำำ�งาน E = บริิการเป็็นเลิิศ + (En)courage to Change = กล้้าเปลี่่�ยนแปลง Achievement Oriented = มุ่่�งมั่่�นสู่่�ความสำำ�เร็็จ
Professional = เชี่่�ยวชาญในงาน Speed = เสร็็ จ ก่่ อ นทัั น เวลา และ เพื่่�อให้้ บุุ ค ลากรในองค์์ ก รยึึ ด ถืื อ เป็็ น แนวทางปฏิิ บัั ติิ
มีีการกำำ�หนดพฤติิกรรมบ่่งชี้้�ค่่านิิยมในแต่่ละด้้าน เพื่่�อเป็็นแนวทางพฤติิกรรมที่่�ถููกต้้อง เหมาะสม และสามารถถ่่ายทอดไปสู่่�การปฏิิบััติิ
อย่่างเป็็นรููปธรรม จนเกิิดเป็็นวััฒนธรรมขององค์์กร โดยมีีผู้้�บริิหารระดัับสููงเป็็น Role Model ทำำ�ให้้ ธอส. มีีภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี และทำำ�ให้้
ลููกค้้ามีีความเชื่่�อมั่่�นต่่อธนาคาร

74

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ปััจจััยหรืือเหตุุการณ์์ที่่�อาจมีีผลต่่อฐานะทางการเงิินหรืือการดำำ�เนิินงาน		
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญในอนาคต (Forward Looking)
ธนาคารมีีการบริิหารจััดการที่่�มีีความสอดคล้้องเป็็นไปตามนโยบาย และแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย และกระทรวงการคลััง รวมถึึงมีีการกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ชััดเจนตามแผนยุุทธศาสตร์์และแผนแม่่บทที่่�สำำ�คััญ
ต่่างๆ ของธนาคารอย่่างครบถ้้วน เพื่่�อให้้ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนและมีีประสิิทธิิภาพ สามารถบรรลุุเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์
ที่่�กำำ�หนดไว้้
นอกจากนี้้� ปััจจััยภายนอก เช่่น ปััจจััยทางด้้านเศรษฐกิิจ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี ข้้อกำำ�หนดทางการ นโยบายภาครััฐ ภััยพิิบััติิทาง
ธรรมชาติิ สถานการณ์์ความไม่่แน่่นอนทางการเมืืองมีีความผัันผวนอยู่่�ตลอดเวลา ส่่งผลทำำ�ให้้ธนาคารต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายที่่�หลากหลาย
การแข่่งขัันที่่�รุุนแรง และปััจจััยหรืือเหตุุการณ์์ที่่�อาจมีีผลต่่อฐานะทางการเงิินหรืือการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในอนาคตมีีดัังนี้้�
1. ความไม่่แน่่นอนสำำ�หรัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID - 19)

	ปีี 2563 เกิิดการแพร่่ระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19 ทั่่�วโลก ส่่งผลให้้ภาครััฐต้้องดำำ�เนิินการใช้้มาตรการ Lockdown และ Social
Distancing เพื่่�อบรรเทาและป้้องกัันสถานการณ์์การแพร่่ระบาดดัังกล่่าว รวมถึึงรณรงค์์ให้้ประชาชนร่่วมกัันใส่่หน้้ากากผ้้าอนามััยและ/
หน้้ากากผ้้า รวมถึึง Scan QR Code ไทยชนะตามสถานที่่�ต่่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่่�อเป็็นการติิดตามและลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และ
เกิิดภาวะปกติิใหม่่ (New Normal) ในการใช้้ชีวิี ติ ประจำำ�วัันและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จากผลกระทบของการแพร่่ระบาดและการดำำ�เนิินมาตรการ
ดัังกล่่าว ส่่งผลให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจหยุุดชะงัักทั้้�งภายในและต่่างประเทศ
2.	ภาวะเศรษฐกิิจถดถอย (Recession)

จากสถานการณ์์ดัังกล่่าว ส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ครััวเรืือนไทยเป็็นอย่่างมาก ภาวะการณ์์ว่่างงานเพิ่่�มสููงขึ้้�นจากการปิิดกิิจการ
โดยเฉพาะธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SME) โดยธุุรกิิจภายในอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวและการส่่งออก ได้้รัับผลกระทบอย่่างหนััก
โดยตรง เนื่่�องจากจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิลดลงจากการจำำ�กััดการเดิินทางเข้้าประเทศ และจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวภายในประเทศลดลง
เนื่่�องจากมาตรการ Lockdown รวมถึึงธุุรกิิจภายในอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับผลกระทบ และขาดสภาพคล่่องในการดำำ�เนิินกิิจการ เช่่น
อสัังหาริิมทรััพย์์ ร้้านอาหาร และค้้าปลีีก เป็็นต้้น ส่่งผลให้้ธุุรกิิจมีีความจำำ�เป็็นในการลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน รวมถึึง
แรงงานที่่�ถููกลดค่่าตอบแทนหรืือเลิิกจ้้าง ส่่งผลให้้เกิิดปััญหาการว่่างงานเกิิดขึ้้�น ส่่งผลให้้กำำ�ลัังซื้้�อภายในประเทศหดตััว รวมถึึงปััญหา
หนี้้�ครััวเรืือนไทยมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น สร้้างความเปราะบางให้้กับั เศรษฐกิิจไทย จากปััจจััยดัังกล่่าวข้้างต้้น ทำำ�ให้้ภาพรวมเศรษฐกิิจของประเทศ
เกิิดการหดตััว และอาจต้้องใช้้ระยะเวลาอย่่างน้้อย 2 ปีี จึึงจะสามารถกลัับไปเติิบโตในระดัับก่่อนเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ทั้้�งนี้้� ภาครััฐได้้มีีการออกมาตรการและโครงการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อช่่วยบรรเทาและเร่่งฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ เช่่น
การลดอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย เงิินกู้้�อััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ�� (Soft Loan) โครงการเราเที่่�ยวด้้วยกััน โครงการคนละครึ่่�ง โครงการช็็อปดีีมีีคืืน
เป็็นต้้น เพื่่�อกระตุ้้�นการใช้้จ่่ายภายในประเทศและช่่วยเหลืือธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
3. แนวโน้้มการเกิิดหนี้้�เสีีย

จากสถานการณ์์ดัังกล่่าว ส่่งผลให้้ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�ลดลงจากการขาดสภาพคล่่อง เนื่่�องจากปััญหา
การว่่างงานและรายได้้ลดลง ขณะที่่�ภาวะหนี้้�ครััวเรืือนอยู่่�ในระดัับสููง จึึงมีีแนวโน้้มการเกิิดหนี้้�เสีียเพิ่่�มขึ้้�นจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของไวรััสโควิิด-19 ทั้้�งนี้้� ภาครััฐได้้มีีการดำำ�เนิินการร่่วมกัับสถาบัันการเงิิน เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกหนี้้� เช่่น มาตรการพัักชำำ�ระหนี้้� เป็็นต้้น
ภาครััฐยัังเป็็นผู้้�มีีบทบาทที่่�สำำ�คััญในการพยุุงและฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจไทยให้้กลัับมาเหมืือนเดิิมต่่อไป ซึ่่�งในระยะถััดไปมีีความ
ไม่่แน่่นอนสููงที่่�อาจเกิิดการแพร่่ระบาดใหญ่่อย่่างรุุนแรงได้้ โดยปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญยัังคงเป็็นการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และการผลิิต
วััคซีีนป้้องกัันที่่�จะกดดัันการฟื้้�นตััวเศรษฐกิิจไทยในภาคส่่วนต่่าง ๆ โดยการดำำ�เนิินการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจต่่อจากนี้้�ไป อยู่่�ภายใต้้ข้้อจำำ�กััด
ของงบประมาณที่่�ต้้องมีีการพิิจารณาอย่่างรอบคอบ
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4. ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ (Cyber Attacks)

	ปีี 2563 ธนาคารมีีการพััฒนาเทคโนโลยีี เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็น Digital Service Banking รวมถึึงมีีแผนฉุุกเฉิินเพื่่�อรองรัับการหยุุดชะงััก
ของระบบงาน และความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นดัังกล่่าว เพื่่�อตอบสนองได้้ทัันต่่อความต้้องการของลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ซึ่่�งการพััฒนา
ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ช่่วยลดกระบวนงานที่่�ซ้ำำ��ซ้้อนและล่่าช้้าได้้เป็็นอย่่างดีี ส่่งผลทำำ�ให้้ธนาคารสามารถลดต้้นทุุนในการดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมาก
และการให้้บริิการที่่�รวดเร็็วมากขึ้้�น รวมถึึงสามารถทำำ�ให้้พััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ให้้หลากหลาย นอกจากนี้้� ยัังช่่วยเพิ่่�มความสามารถ
ทางการแข่่งขัันได้้อีกี ด้้วย อย่่างไรก็็ตาม การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดังั กล่่าว ก็็แฝงมาพร้้อมกัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับสถานบัันทางการเงิิน
เช่่นเดีียวกัันนั่่�นคืือ “ภััยไซเบอร์์” ซึ่่�งสถาบัันทางการเงิินอาจถููกโจรกรรมข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบและสร้้างความเสีียหาย
ทั้้�งต่่อสถาบัันทางการเงิินผู้้�ให้้บริิการและลููกค้้าผู้้�ใช้้บริิการ
นอกจากนี้้� ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์เป็็นความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ทุกุ เวลา และมีีแนวโน้้มความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี โดยมีีรูปู แบบ
การโจมตีีใหม่่ๆเพิ่่�มขึ้้�นอยู่่�เสมอ เช่่น DDoS Attack (Denial-of-service attack) , Ransomeware เพื่่�อทำำ�ให้้ระบบฐานข้้อมููล
เกิิดการขััดข้้องหรืือการขโมยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญขององค์์กร เพื่่�อเรีียกค่่าไถ่่แบบไซเบอร์์ เป็็นต้้น
ธนาคารจึึงดำำ�เนิินการถอดบทเรีียนจากธนาคารคู่่�เทีียบ และเครื่่�องมืือในการดัักจัับภััยคุุกคามและการโจมตีีทางไซเบอร์์
เพื่่�อเตรีียมการรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว ที่่�อาจเกิิดแก่่ธนาคารและมีีความตระหนัักในเรื่่�องดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง
5. การเปลี่่�ยนแปลงกฎเกณฑ์์ของทางการและหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล

ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้ออกประกาศที่่� สกส 2.9/2563 เรื่่�อง การคิิดดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�และการตััดชำำ�ระหนี้้�
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยลดภาระหนี้้� สร้้างความเป็็นธรรมในการให้้บริิการทางการเงิินแก่่ประชาชน และลดการเกิิดหนี้้�ด้้อยคุุณภาพ
ในระบบการเงิิน โดยมีีหลัักการสำำ�คััญ 4 ประการ ได้้แก่่ (1) ต้้องสะท้้อนต้้นทุุนจริิงจากการให้้บริิการ (2) ต้้องไม่่เป็็นภาระต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
จนเกิินสมควร และคำำ�นึึงถึึงความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของผู้้�ใช้้บริิการ (3) ต้้องไม่่เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมซ้ำำ��ซ้้อน และ (4) ต้้องเปิิดเผย
อััตราค่่าธรรมเนีียมอย่่างชััดเจน ดัังนี้้�	
1) การคิิดดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�
ขนาดย่่อม

ให้้ใช้้กัับสิินเชื่่�อที่่�มีีการผ่่อนชำำ�ระเป็็นงวดและสิินเชื่่�อหมุุนเวีียน สำำ�หรัับลููกหนี้้�รายย่่อย และลููกหนี้้�ธุุรกิิจขนาดกลางและ
1.1)	อััตราดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�

		 ให้้คิิดอััตราดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นจากอััตราดอกเบี้้�ยปกติิสููงสุุด ที่่�เรีียกเก็็บจริิงตามที่่�ระบุุในสััญญาได้้ไม่่เกิิน
ร้้อยละ 3 ต่่อปีี โดยคำำ�นึึงจากปััจจััยต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเหมาะสม และให้้เปิิดเผยอััตราดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�ดัังกล่่าวตามหลัักเกณฑ์์
ที่่� ธปท. ประกาศกำำ�หนด
1.2) ฐานการคำำ�นวณดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�
		 ให้้คำำ�นวณดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�บนฐานเงิินต้้นของค่่างวดที่่�ลููกหนี้้�ค้้างชำำ�ระในแต่่ละงวดไปจนถึึงวัันที่่�ศาลรัับฟ้้อง
เป็็นอย่่างน้้อย ซึ่่�งการฟ้้องคดีีต่่อศาลต้้องมีีระยะเวลาที่่�ลููกหนี้้�ค้้างชำำ�ระหนี้้�เกิินกว่่า 90 วััน นัับแต่่วัันถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
1.3) ระยะเวลาผ่่อนผัันไม่่คิิดดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�
		 ให้้กำำ�หนดช่่วงระยะเวลาการผ่่อนผัันไม่่คิิดดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้� (grace period) ในกรณีีที่่�ลููกหนี้้�อาจมีีเหตุุสุุดวิิสััย
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�ได้้ตามกำำ�หนด โดยสามารถกำำ�หนดเป็็นเกณฑ์์ภายในของผู้้�ให้้บริิการได้้
2) 	ลำำ�ดัับการตััดชำำ�ระหนี้้�
ให้้ใช้้กับั สิินเชื่่�อที่่�มีีการผ่่อนชำำ�ระเป็็นงวดและสิินเชื่่�อหมุุนเวีียนสำำ�หรัับลููกหนี้้�ทุุกกลุ่่�ม (ลููกหนี้้�รายย่่อย ลููกหนี้้�ธุุรกิิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อม และลููกหนี้้�ธุุรกิิจขนาดใหญ่่) สำำ�หรัับสิินเชื่่�อที่่�มีีการผ่่อนชำำ�ระเป็็นงวด ให้้นำำ�เงิินที่่�ได้้รัับชำำ�ระหนี้้�ไปตััดชำำ�ระหนี้้�ตามยอดหนี้้�
แต่่ละงวด โดยให้้ตััดค่่าธรรมเนีียม ดอกเบี้้�ย และเงิินต้้นของยอดหนี้้�ที่่�ลููกหนี้้�ค้้างชำำ�ระนานที่่�สุุดก่่อน แล้้วจึึงค่่อยตััดชำำ�ระยอดหนี้้�ที่่�ค้้าง
ชำำ�ระนานรองลงมา ตามลำำ�ดัับ (ตััดชำำ�ระหนี้้�แบบแนวนอน)
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นโยบายภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ และยุุทธศาสตร์์องค์์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) จััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 “เพื่่�อช่่วยเหลืือทางการเงิิน
ให้้ประชาชนได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยตามควรแก่่อััตภาพ” มีีการให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยให้้กัับประชาชนกลุ่่�มต่่าง ๆ โดยเฉพาะผู้้�มีีรายได้้น้้อย
และรายได้้ปานกลาง และมีีการรัับฝากเงิินเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อทำำ�ให้้คนไทยมีี “บ้้าน” ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ “ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุด
สำำ�หรัับการมีีบ้้าน”
การดำำ�เนิินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ยึึดตามแนวนโยบายภาพรวมสาขาสถาบัันการเงิิน (Umbrella Statement) คืือ
“เป็็นสถาบัันการเงิินเพื่่�อการพััฒนาในการสร้้างโอกาสให้้ประชาชนเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนอย่่างทั่่�วถึึง ควบคู่่�กัับการให้้ความรู้้�ทางการเงิิน
เพื่่�อสนัับสนุุนความเข้้มแข็็งเศรษฐกิิจฐานราก พััฒนาขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ และลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคมภายใต้้
การบริิหารจััดการองค์์กรที่่�มั่่�นคง โปร่่งใส และยั่่�งยืืน โดยการนํําเทคโนโลยีีและนวััตกรรมมาประยุุกต์์ใช้้ในการบริิหารจััดการ และให้้บริิการ
ทางการเงิิน” และมุ่่�งดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจของธนาคาร คืือ ทำำ�ให้้คนไทยมีี “บ้้าน”
ในปีี 2563 สถาบัันการเงิินทั้้�งระบบต้้องเผชิิญความท้้าทายที่่�สำำ�คััญร่่วมกััน คืือ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจโลกและไทยอย่่างรุุนแรง จากการที่่�มีีมาตรการปิิดเมืืองเพื่่�อควบคุุม
การแพร่่ระบาด ส่่งผลให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจหยุุดชะงััก ภาคธุุรกิิจและลููกจ้้างมีีรายได้้ลดลง ขาดสภาพคล่่อง และมีีความสามารถ
ในการชำำ�ระหนี้้�ต่ำำ��ลง ส่่งผลต่่อคุุณภาพสิินเชื่่�อ และกระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�นในระบบการเงิินโดยรวม ท่่ามกลางความเสีียหายทางเศรษฐกิิจ
และความไม่่แน่่นอนที่่�สููง รััฐบาลและกระทรวงการคลััง ได้้ออกมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้� โดย ธอส. ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในสถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจ ได้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกลไกในการส่่งผ่่านมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้� ซึ่่�งได้้ช่่วยพยุุงเศรษฐกิิจ และช่่วยให้้กลไกตลาดการเงิิน
สามารถกลัับมาทำำ�งานได้้ตามปกติิ
การประกอบธุุรกิิจด้้านสิินเชื่่�อ

ในการดููแลลููกค้้า ธอส. ให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลลููกค้้าตามวิิสััยทััศน์์ และพัันธกิิจของธนาคาร โดยมุ่่�งเน้้นช่่วยเหลืือลููกค้้า
รายได้้น้้อยถึึงปานกลางให้้สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่�อได้้ง่่าย และได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง ในปีี 2563 ธอส. ได้้เผชิิญความท้้าทาย
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้เกิิดการชะลอตััวของสิินเชื่่�อ สภาพคล่่องของ
ธนาคารที่่�เกิิดจากหยุุดชำำ�ระหนี้้�ของลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบทางรายได้้ ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การเกิิด NPL ที่่�สููงขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ธนาคารจึึงได้้ออกมาตรการ
สำำ�คััญตามนโยบายของรััฐบาล เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกค้้าทั่่�วประเทศที่่�ได้้รัับผลกระทบด้้านรายได้้จากโควิิด-19 เช่่น มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้า
ผู้้�ได้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ และโครงการ
ธอส. ปัันน้ำำ��ใจ เราไม่่ทิ้้�งกััน นอกจากนี้้� ธอส. ยัังมีีโครงการเพื่่�อดููแลประชาชนผู้้�มีีรายได้้น้้อยและปานกลางให้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตััวเอง
และมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีีขึ้้�น เช่่น โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ โครงการมาตรการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของธนาคารอาคารสงเคราะห์์
และสิินเชื่่�อบ้้าน Dream Homes by GHB โดย ธอส. มีีการแบ่่งกลุ่่�มลููกค้้าสิินเชื่่�อที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
กลุ่่�มลููกค้้า
กลุ่่�มลููกค้้าสิินเชื่่�อ

กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย

กลุ่่�มลููกค้้า Social Solution
1) กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย ที่่�มีีรายได้้ไม่่เกิิน 25,000 บาท
1) กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย ที่่�มีีรายได้้ไม่่เกิิน 25,000 บาท
2) กลุ่่�มข้้าราชการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจทุุกระดัับรายได้้
2) กลุ่่�มข้้าราชการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจทุุกระดัับรายได้้ 3) กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อตามนโยบายภาครััฐ
3) กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อตามนโยบายภาครััฐ
กลุ่่�มลููกค้้า Business Solution กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้ปานกลาง 1) กลุ่่�มสวััสดิิการบริิษััทเอกชน
ขึ้้�นไปที่่�มีี ร ายได้้ ม ากกว่่ า 25,000 บาท/เดืื อ น ที่่�ไม่่ ใช่่ 2) กลุ่่�มรายย่่อยอาชีีพประจำำ�
กลุ่่�มข้้าราชการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ
3) กลุ่่�มรายย่่อยอาชีีพอิิสระ
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การประกอบธุุรกิิจด้้านเงิินฝาก

ธนาคารมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดููแลเงิินฝากให้้ครอบคลุุมความต้้องการของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�ม โดยมีีผลิิตภััณฑ์์เงิินฝากทุุกประเภท
ทั้้�งเงิินฝากกระแสรายวััน เงิินฝากออมทรััพย์์ เงิินฝากประจำำ� ใบรัับเงิินฝากประจำำ� สลากออมทรััพย์์ ที่่�เหมาะสมแก่่ลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม
โดยในปีี 2563 ธอส. มีีการแบ่่งกลุ่่�มลููกค้้าเงิินฝาก ดัังนี้้�
กลุ่่�มลููกค้้า
กลุ่่�มลููกค้้าเงิินฝาก

กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย

กลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีวงเงิินฝากต่ำำ��กว่่า 10 ล้้านบาท (S)

กลุ่่�มลููกค้้าบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุ

กลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีวงเงิินฝากตั้้�งแต่่ 10 ล้้านบาท
แต่่ไม่่ถึึง 1,000 ล้้านบาท (M)

กลุ่่�มลููกค้้าบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุ และกลุ่่�มลููกค้้าหน่่วยงาน
(ภาครััฐและเอกชน)

กลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีวงเงิินฝากตั้้�งแต่่ 1,000 ล้้านบาท ขึ้้�นไป (L) กลุ่่�มลููกค้้าหน่่วยงานราชการ/รััฐวิิสาหกิิจ
และบริิษััทเอกชน
ยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานระยะ 5 ปีี

ธนาคารได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานระยะ 5 ปีี (ปีี 2560 - 2564) 5 ด้้าน (SMART GOALS) เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของธนาคาร รวมถึึงเพื่่�อสนัับสนุุนนโยบายรััฐบาล ดัังนี้้�

S MA R T
S คืือ Strong Financial
Asset and Quality
มีีความมั่่�นคงทางการเงิิน
และมีีคุุณภาพสิินทรััพย์์
อยู่่�ใน 3 อัันดัับแรกของ
ธนาคารพาณิิชย์์และ
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
ที่่�มีีขนาดสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
5 อัันดัับแรก

M

M คืือ Market Leader
เป็็นผู้้�นำำ�สิินเชื่่�อ
ด้้านที่่�อยู่่�อาศััย โดยมุ่่�งเน้้น
กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยและ
ปานกลาง

A คืือ A+ Leaders and
Staf
พนัักงานมีีศัักยภาพสููง
และมีีความมุ่่�งมั่่�น
ในการทำำ�งาน

A

R คืือ Reliable,
Innovative and Delight
Operation and Service
มีีนวััตกรรม และการบริิการ
ที่่�เป็็นเลิิศ

T คืือ Trusted by
Stakeholders
เป็็นองค์์กรที่่�มีีธรรมาภิิบาล
และมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
อยู่่�ในระดัับแนวหน้้า

เพื่่�อให้้ธนาคารบรรลุุเป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ธนาคารได้้กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน
ระยะ 5 ปีี (ปีี 2560 - 2564) ดัังนี้้�
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่�่ 1 ขยายสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย และมีีต้้นทุุนทางการเงิินที่่�เหมาะสม

ขยายสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแก่่กลุ่่�มลููกค้้าผู้้�มีีรายได้้น้้อย (Social Solution) ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าตามพัันธกิิจของธนาคาร และกลุ่่�มลููกค้้า
ผู้้�มีีรายได้้ปานกลางถึึงสููง (Business Solution) ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน ผ่่านผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�หลากหลายของธนาคาร รวมถึึง
มุ่่�งเน้้นการระดมทุุนจากผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างความแตกต่่างและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า ได้้แก่่ เงิินฝาก
ประเภทต่่าง ๆ สลากออมทรััพย์์ และพัันธบััตร
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วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่�่ 2 เพิ่่� มประสิิทธิิภาพการบริิหารสิินเชื่่�อคงค้้าง

ยกระดัับการบริิหารจััดการพอร์์ตสิินเชื่่�อให้้สามารถสร้้างรายได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ป้้องกัันการ Refinance ไปยัังสถาบัันการเงิินอื่่�น
ยกระดัับผู้้�จััดการสาขาให้้เป็็น “Portfolio Manager” ในการบริิหารสิินเชื่่�อให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ โดยใช้้เทคโนโลยีีมาช่่วยในการบริิหารพอร์์ตสิินเชื่่�อ
และพััฒนาระบบตััวกลางขายทรััพย์์ของลููกหนี้้�สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ (NPL) ให้้กัับผู้้�สนใจ รวมทั้้�งเน้้นการขายทรััพย์์สิินรอการขาย (NPA)
ให้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่�่ 3 ยกระดัับงานสนัับสนุุน เพื่่� อเพิ่่� มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน

นำำ�เทคโนโลยีีมายกระดัับการให้้บริิการลููกค้้า เพื่่�อส่่งเสริิมการทำำ�ธุุรกรรมของลููกค้้าผ่่าน Digital Channels และนำำ�เทคโนโลยีี
มาช่่วยสนัับสนุุนและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกระบวนการทำำ�งานภายในองค์์กร รวมถึึงเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรให้้พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง
เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้บรรลุุเป้้าหมาย
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่�่ 4 ยกระดัับการกำำ�กัับดููแล โดยบููรณาการกระบวนการ GRC

ยกระดัับมาตรฐานด้้านกำำ�กัับการปฏิิบัติั งิ านในองค์์กร โดยนำำ�เทคโนโลยีีมายกระดัับกระบวนการกำำ�กัับดููแล การบริิหารความเสี่่�ยง
และการควบคุุมภายใน มุ่่�งเน้้นการให้้ความรู้้�ทางการเงิินแก่่ประชาชน (Financial Literacy) สร้้างวิินััยการออม และเตรีียมความพร้้อม
ประชาชนในการเข้้าสู่่�ระบบสิินเชื่่�อของธนาคาร
นโยบายที่่�สำำ�คััญในปีี 2563

ในปีี 2563 ธอส. ยัังมุ่่�งดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน ภายใต้้นโยบาย Be Simple Make it Simple ด้้วยการช่่วยให้้
คนไทยมีีบ้้านได้้ง่่าย ๆ ผ่่านกระบวนการทำำ�งานที่่�ง่่าย เพื่่�อทำำ�ให้้คนไทยเข้้าถึึงสิินเชื่่�อได้้ง่่าย ผ่่อนได้้ง่่าย รวมไปถึึงมีีแนวทางการช่่วยเหลืือ
ลูู ก ค้้ า NPL ให้้ ก ลัั บ มามีี บ้้ า นได้้ สานต่่ อ พัั น ธกิิ จ “ทำำ�ให้้ ค นไทยมีี บ้้ า น” และทำำ�ให้้ ธอส. พร้้ อ มที่่�จะเป็็ น “ธนาคารที่่�ดีี ที่่�สุุ ด
สำำ�หรัับการมีีบ้้าน” ต่่อไป

BE SIMPLE
M A K E

I T

S I M P L E

“ทําให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายๆ”
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โครงการลงทุุนที่่�สำำ�คััญในปีี 2563

ลำำ�ดัับ

โครงการ

ผลสำำ�เร็็จ/ ความก้้าวหน้้าของโครงการ

1

โครงการปรัับกระบวนการเปิิดบััญชีีเงิินฝาก ปรัับกระบวนการเปิิดบััญชีีเงิินฝากผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งมีีการทำำ�ความรู้้�จักั
ให้้เป็็น Digital Service
ลููกค้้าผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-KYC)

2

โครงการ GHB Express Loan

สามารถยกระดัับระบบ IT เพื่่�อบริิการลููกค้้าในการอนุุมััติิสิินเชื่่�อ แบบ
End-to-End Process อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสามารถลดค่่าใช้้จ่่าย
ในกระบวนการอนุุมััติิสิินเชื่่�อ

3

โครงการ Virtual Welfare

ส่่งเสริิมให้้ลููกค้้ารายย่่อยชำำ�ระค่่างวดผ่่าน GHB ALL เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวก
และลดต้้นทุุนในการชำำ�ระเงิินงวดของลููกค้้า

ผลการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ในปีี 2563

ในปีี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ได้้ดำำ�เนิินตามพัันธกิิจ คืือ ทำำ�ให้้คนไทยมีี “บ้้าน” โดยการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ของคนไทย และตอบสนองนโยบายของรััฐบาล ในการส่่งเสริิมและสร้้างโอกาสให้้กับั ผู้้�มีีรายได้้น้อ้ ยและปานกลาง ประชาชนวััยเริ่่�มต้้นทำำ�งาน
ข้้าราชการ ตำำ�รวจ ทหาร และผู้้�สููงอายุุ ให้้สามารถมีีบ้้านเป็็นของตนเอง ผ่่าน 4 วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�
วััตถุป
ุ ระสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่�่ 1 ขยายสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย และมีีต้้นทุุนทางการเงิินที่่�เหมาะสม

ธนาคารขยายสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแก่่กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้อ้ ย (Social Solution) ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าตามพัันธกิิจของธนาคาร และกลุ่่�มลููกค้้า
ผู้้�มีีรายได้้ปานกลางถึึงสููง (Business Solution) ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน ผ่่านผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�หลากหลายของธนาคาร รวมถึึง
การระดมทุุนจากผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างความแตกต่่างและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า ได้้แก่่ เงิินฝาก
ประเภทต่่าง ๆ สลากออมทรััพย์์ และพัันธบััตร โดยในปีี 2563 ธนาคารสามารถปล่่อยสิินเชื่่�อใหม่่ได้้ 225,151 ล้้านบาท และสามารถ
ระดมเงิินฝากผ่่านสลากออมทรััพย์์ จำำ�นวน 4 รุ่่�น คืือ รุ่่�นที่่� 1 ชุุดวิิมานเมฆ รุ่่�นที่่� 2 ชุุดพราวพิิมาน รุ่่�นที่่� 3 ชุุดพิิมานมาศ และ รุ่่�นที่่� 4
ชุุดเกล็็ดดาว ทำำ�ให้้ ณ สิ้้�นปีี 2563 ธนาคารมีีเงิินฝากจำำ�นวน 1,162,687 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน 168,918 ล้้านบาท
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่�่ 2 เพิ่่� มประสิิทธิิภาพการบริิหารสิินเชื่่�อคงค้้าง

ธนาคารยกระดัับการบริิหารจััดการพอร์์ตสิินเชื่่�อให้้สามารถสร้้างรายได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ป้้องกัันการ Refinance ไปยัังสถาบัันการเงิินอื่่�น
ยกระดัับผู้้�จััดการสาขาให้้เป็็น “Portfolio Manager” ในการบริิหารสิินเชื่่�อให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ โดยใช้้เทคโนโลยีีมาช่่วยในการบริิหารพอร์์ตสิินเชื่่�อ
และพััฒนาระบบตััวกลางขายทรััพย์์ของลููกหนี้้�สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ (NPL) ให้้กัับผู้้�สนใจ รวมทั้้�งเน้้นการขายทรััพย์์สิินรอการขาย (NPA)
ให้้ เร็็ ว ยิ่่�งขึ้้�น โดยในปีี 2563 ธนาคารมีี อัั ต ราผลตอบแทนต่่ อ สิิ น ทรัั พ ย์์ เ ฉลี่่�ย (ROA) คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 0.79 และมีี อัั ต ราหนี้้�
ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ต่่อเงิินให้้สิินเชื่่�อ (% Gross NPLs) คิิดเป็็นร้้อยละ 3.60
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่�่ 3 ยกระดัับงานสนัับสนุุน เพื่่� อเพิ่่� มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน

ธนาคารนำำ�เทคโนโลยีีมายกระดัับการให้้บริิการลููกค้้า เพื่่�อส่่งเสริิมการทำำ�ธุุรกรรมของลููกค้้าผ่่าน Digital Channels และนำำ�เทคโนโลยีี
มาช่่วยสนัับสนุุนและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกระบวนการทำำ�งานภายในองค์์กร รวมถึึงเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรให้้พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง
เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ให้้บรรลุุเป้้าหมายในปีี 2563 การพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�สำำ�คัญ
ั เพื่่�อให้้บริิการแก่่ลูกู ค้้า เช่่น โครงการ
GHB Express Loan เพื่่�อเพิ่่�มการอนุุมััติิสิินเชื่่�อปล่่อยใหม่่ของลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายได้้ภายใน 1 วััน โครงการปรัับกระบวนการเปิิดบััญชีี
เงิินฝากให้้เป็็น Digital Service และโครงการ Virtual Welfare เป็็นต้้น โดยในปีี 2563 ธนาคารมีีการทำำ�ธุุรกรรมแบบ Digital Transaction
คิิดเป็็นร้้อยละ 82.12
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วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่�่ 4 ยกระดัับการกำำ�กัับดููแล โดยบููรณาการกระบวนการ GRC

ธนาคารยกระดัับมาตรฐานด้้านกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานในองค์์กร โดยนำำ�เทคโนโลยีีมายกระดัับกระบวนการกำำ�กัับดููแล การบริิหาร
ความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน ให้้ความรู้้�ทางการเงิินแก่่ประชาชน (Financial Literacy) สร้้างวิินััยการออม และเตรีียมความพร้้อม
ประชาชนในการเข้้าสู่่�ระบบการพิิจารณาสิินเชื่่�อของธนาคาร โดยในปีี 2563 มีีผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ Bank on Bank เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิตกลุ่่�ม Unserved ได้้รัับเงิินสนัับสนุุนเพื่่�อซ่่อมแซมที่่�อยู่่�อาศััย จำำ�นวน 80 ราย รายละ 30,000 บาท และในด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ธนาคารได้้คะแนนผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA) ลำำ�ดัับที่่� 1 เป็็นเวลา 4 ปีี
ติิดต่่อกััน (ปีี 2560-2563)
ทิิศทางและเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2564

ปีี 2564 ธนาคารได้้กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่�นำำ�ไปสู่่�การบรรลุุพัันธกิิจ วิิสััยทััศน์์ และมีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ผ่่าน 4 วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�
� ยู่่�อาศััย และยกระดัับการบริิหารสิินทรััพย์แ
วััตถุป
ุ ระสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 ขยายสิินเชื่่�อที่่อ
์ ละหนี้้�สิน
ิ

ขยายสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแก่่กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย (Social Solution) ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าตามพัันธกิิจของธนาคาร และกลุ่่�มลููกค้้า
ผู้้�มีีรายได้้ปานกลางถึึงสููง (Business Solution) ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน ผ่่านผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�หลากหลายของธนาคาร รวมถึึง
มุ่่�งเน้้นการระดมทุุนจากผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างความแตกต่่างและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่�่ 2 เพิ่่� มประสิิทธิิภาพการบริิหารพอร์์ตสิินเชื่่�อ

ยกระดัับการบริิหารจััดการพอร์์ตสิินเชื่่�อให้้สามารถสร้้างรายได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ป้้องกัันการ Refinance ไปยัังสถาบัันการเงิินอื่่�น
ยกระดัับผู้้�จััดการสาขาให้้เป็็น “Portfolio Manager” ในการบริิหารสิินเชื่่�อให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ โดยใช้้เทคโนโลยีีมาช่่วยในการบริิหารพอร์์ตสิินเชื่่�อ
และพััฒนาระบบตััวกลางขายทรััพย์์ของลููกหนี้้�สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ (NPL) ให้้กัับผู้้�สนใจ รวมทั้้�งเน้้นการขายทรััพย์์สิินรอการขาย (NPA)
ให้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่�่ 3 ยกระดัับการบริิการลููกค้้าและกระบวนงานสนัับสนุุน
รองรัับการเป็็นธนาคารดิิจิิทััล

นำำ�เทคโนโลยีีมายกระดัับการให้้บริิการลููกค้้า เพื่่�อส่่งเสริิมการทำำ�ธุุรกรรมของลููกค้้าผ่่าน Digital Channels และนำำ�เทคโนโลยีี
มาช่่วยสนัับสนุุนและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกระบวนการทำำ�งานภายในองค์์กร รวมถึึงเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรให้้พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง
เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้บรรลุุเป้้าหมาย
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่�่ 4 ยกระดัับองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

ยกระดัับความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยนำำ�เทคโนโลยีีมายกระดัับกระบวนการกำำ�กัับดููแล การบริิหารความเสี่่�ยง
และการควบคุุมภายใน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมถึึงรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อให้้ธนาคารเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
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โครงการที่่�สำ�คั
ำ ัญปีี 2564

ลำำ�ดัับ

82

โครงการ

วััตถุุประสงค์์ หรืือประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ

1

โครงการสลากออมทรััพย์์
เพื่่�อสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย

ระดมทุุนเพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการปล่่อยสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยด้้วยวิิธีี Matching Fund
โดยกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยผลิิตภััณฑ์์สินิ เชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยให้้สอดคล้้องกัับต้้นทุุน
สลากออมทรััพย์์

2

โครงการบริิหารจััดการพอร์์ตสิินเชื่่�อ

การพััฒนาระบบการติิดตามข้้อมููลกลุ่่�มลููกค้้าสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของธนาคาร
เพื่่�อวิิเคราะห์์ความต้้องการของลููกค้้า และนำำ�มาออกผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�
ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า

3

โครงการ New Normal Services

การยกระดัับบริิการต่่าง ๆ ของธนาคาร ให้้ลููกค้้าสามารถทำำ�รายการ
ด้้วยตนเอง เพื่่�อรองรัับ Lifestyle แบบ New Normal

4

โครงการ Electronic GHB Intelligent
Dashboard (eGID)

การยกระดัับการบริิหารงานของทุุกฝ่่ายงานผ่่านระบบ Digital เพื่่�อให้้มีี
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น

5

โครงการพััฒนาชุุมชนต้้นแบบอย่่างยั่่�งยืืน
(Sustainable Community)

การส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจทางการเงิิน ความสามารถในการใช้้ระบบ
Digital และสนัับสนุุนการสร้้างรายได้้ หรืือการลดรายจ่่ายโดยพึ่่�งพาตนเอง
มากขึ้้�น เพื่่�อให้้ครััวเรืือนมีีเงิินออมมากขึ้้�น
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

งบการเงิินรวม

โครงสร้้างรายได้้

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
จำำ�นวน
สััดส่่วน
จำำ�นวน
สััดส่่วน
จำำ�นวน สััดส่่วน
จำำ�นวน สััดส่่วน
(ล้้านบาท) (ร้้อยละ) (ล้้านบาท) (ร้้อยละ) (ล้้านบาท) (ร้้อยละ) (ล้้านบาท) (ร้้อยละ)

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

466

1.57

939

2.92

466

1.57

939

2.92

เงิินลงทุุน

535

1.80

733

2.28

564

1.89

793

2.47

47,507

159.65

51,907

161.54

47,508

159.52

51,906

161.64

48,508

163.02

53,579

166.74

48,538

162.98

53,638

167.03

14,980

50.34

16,429

51.13

14,980

50.29

16,429

51.16

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

2

0.01

4

0.01

2

0.01

4

0.01

เงิินนำำ�ส่่งกองทุุนพััฒนาระบบสถาบััน
การเงิินเฉพาะกิิจ

1,431

4.81

2,532

7.88

1,431

4.81

2,532

7.89

เงิินกู้้�ยืืม

4,383

14.73

4,586

14.27

4,453

14.95

4,750

14.79

ค่่าธรรมเนีียมในการกู้้�ยืืม

44

0.15

56

0.17

44

0.15

56

0.17

อื่่�นๆ

16

0.05

2

0.01

16

0.05

2

0.01

20,856

70.09

23,609

73.47

20,926

70.26

23,773

74.03

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

27,652

92.93

29,970

93.27

27,612

92.72

29,865

93.00

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

1,285

4.32

1,316

4.09

1,349

4.53

1,399

4.36

32

0.11

35

0.11

32

0.11

35

0.11

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

1,253

4.21

1,281

3.98

1,317

4.42

1,364

4.25

กำำ�ไรจากการขายทรััพย์์สิินรอการขาย

396

1.33

488

1.52

396

1.33

489

1.52

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ

456

1.53

394

1.23

456

1.53

394

1.23

2,105

7.07

2,163

6.73

2,169

7.28

2,247

7.00

29,757

100.00

32,133

100.00

29,781

100.00

32,112

100.00

เงิินให้้สิินเชื่่�อ
รวมรายได้้ดอกเบี้้�ย
เงิินรัับฝาก

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

รวมรายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย
รวมรายได้้สุุทธิิ
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ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อ

ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อกลุ่่�ม Business Solution
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐ สัังกััดกระทรวงการคลััง ที่่�มีีหน้้าที่่�ในการสนัับสนุุนสิินเชื่่�อ
เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ช่่วยเหลืือทางการเงิินให้้ประชาชนได้้มีที่่�ี อยู่่�อาศััยสมควรแก่่อัตั ภาพ ธนาคารได้้ดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้า้ น”
โดยออกผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�ครอบคลุุมทุุกความต้้องการของลููกค้้าทุุกกลุ่่�มอาชีีพในแต่่ละระดัับรายได้้ ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2563
ที่่�ผ่่านมา ธนาคารสามารถปล่่อยสิินเชื่่�อได้้ถึงึ 223,984.43 ล้้านบาท (ยอดนิิติกิ รรม) โดยมีีผลิิตภััณฑ์์สินิ เชื่่�อที่่�ได้้รับั ความสนใจจากลููกค้้า อาทิิ
1. สิินเชื่่�อ D Plus ปีี 2563
เป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยในโครงการจััดสรรที่่�เป็็นพัันธมิิตร / มีีการทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงร่่วมกัับ
ธนาคาร โดยต้้องมีีวงเงิินกู้้�ตั้้�งแต่่ 2 ล้้านบาทขึ้้�นไป มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์กัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และเพื่่�อประโยชน์์แก่่
ทั้้�งลููกค้้าของธนาคารและพัันธมิิตร ซึ่่�ง “สิินเชื่่�อ D Plus ปีี 2563” เป็็นสิินเชื่่�อที่่�อััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ��พิิเศษในปีีแรก และเมื่่�อผ่่อนครบชำำ�ระ
3 ปีี จะได้้รัับอััตราดอกเบี้้�ย 0% อีีก 6 เดืือน โดยมีีโครงการสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ดัังนี้้� เดืือนที่่� 1 - 12 = 2.34% ต่่อปีี เดืือนที่่�
13 - 24 = 3.25% ต่่อปีี เดืือนที่่� 25 - 36 = MRR-2.70% ต่่อปีี เดืือนที่่� 37 - 42 = 0% ต่่อปีี เดืือนที่่� 43 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา กรณีีลููกค้้า
สวััสดิิการ = MRR - 1.00% ต่่อปีี กรณีีลูกู ค้้ารายย่่อย (MOU) = MRR - 0.75% ต่่อปีี กรณีีลูกู ค้้ารายย่่อยทั่่�วไป = MRR - 0.50% ต่่อปีี อีีกทั้้�ง
ลููกค้้าสามารถใช้้ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว โดยธนาคารไม่่บัังคัับทำำ�ประกััน ซึ่่�งในปีี 2563 มีียอดนิิติิกรรมรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 23,960.47 ล้้านบาท
2. สิินเชื่่�อ Developer ปีี 2563
เป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยในโครงการจััดสรรที่่�เป็็นพัันธมิิตร / มีีการทำำ�บัันทึึกข้้อตกลง
ร่่วมกัับธนาคาร โดยไม่่จำำ�กััดวงเงิินกู้้�ขั้้�นต่ำำ�� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์กัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และเพื่่�อประโยชน์์แก่่ทั้้�งลููกค้้า
ของธนาคารและพัันธมิิตร ซึ่่�ง “สิินเชื่่�อ Developer ปีี 2563” มีีโครงการสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ดัังนี้้� ปีีที่่� 1 - 2 = 2.65% ต่่อปีี
ปีีที่่� 3 = MRR - 2.90% ต่่อปีี ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา กรณีีลููกค้้าสวััสดิิการ = MRR - 1.00% ต่่อปีี กรณีีลููกค้้ารายย่่อย
(MOU) = MRR - 0.75% ต่่อปีี กรณีีลููกค้้ารายย่่อยทั่่�วไป = MRR - 0.50% ต่่อปีี อีีกทั้้�งลููกค้้าสามารถใช้้ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว โดยธนาคาร
ไม่่บัังคัับทำำ�ประกััน ซึ่่�งในปีี 2563 มีียอดนิิติิกรรมรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 17,292.17 ล้้านบาท
3. สิินเชื่่�อบ้้าน ALL HOME ปีี 2563
เป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับลููกค้้าทั่่�วไปที่่�ซื้้�อบ้้านมืือหนึ่่�งหรืือมืือสอง เพื่่�อรองรัับความต้้องการของลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม
โดย “สิินเชื่่�อบ้้าน ALL HOME ปีี 2563” มีีโครงการสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ดัังนี้้� ปีีที่่� 1 = 3.00% ต่่อปีี ปีีที่่� 2 = 3.25% ต่่อปีี ปีีที่่� 3 = MRR - 2.65%
ต่่อปีี ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา กรณีีลููกค้้าสวััสดิิการ = MRR - 1.00% ต่่อปีี กรณีีลููกค้้ารายย่่อย (MOU) = MRR - 0.75% ต่่อปีี กรณีี
ลููกค้้ารายย่่อยทั่่�วไป = MRR - 0.50% ต่่อปีี ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว ได้้รัับการตอบรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี โดยในปีี 2563 มีียอดนิิติิกรรม
รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 15,372.37 ล้้านบาท
4. สิินเชื่่�อบ้้าน Dream Homes by GHB ปีี 2563
เป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเหมาะสำำ�หรัับลููกค้้าวััยเริ่่�มต้้นทำำ�งาน / กลุ่่�ม Gen Y ที่่�ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง
ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์จะมีีเงิินงวดที่่�ต่ำำ��นาน 5 ปีี ทำำ�ให้้ลููกค้้ามีีภาระค่่าใช้้จ่่ายเหมาะสมกัับรายได้้ และสามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่�อได้้ง่่าย และเมื่่�อผ่่อน
ครบชำำ�ระ 5 ปีี จะได้้รัับอััตราดอกเบี้้�ย 0% อีีก 6 เดืือน โดยมีีโครงการสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ดัังนี้้� เดืือนที่่� 1 - 36 = 3.25% ต่่อปีี
เดืือนที่่� 37 - 60 = MRR - 2.00% ต่่อปีี เดืือนที่่� 61 - 66 = 0% ต่่อปีี เดืือนที่่� 67 จนถึึงตลอดอายุุสัญ
ั ญา กรณีีลูกู ค้้าสวััสดิิการ = MRR - 1.00%
ต่่อปีี กรณีีลููกค้้ารายย่่อย (MOU) = MRR - 0.75% ต่่อปีี กรณีีลููกค้้ารายย่่อยทั่่�วไป = MRR - 0.50% ต่่อปีี ซึ่่�งในปีี 2563 มีียอดสิินเชื่่�อ
รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 14,261.38 ล้้านบาท
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5. สิินเชื่่�อ “Life Begins with GHB” ปีี 2563
เป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อสำำ�หรัับสมาชิิกของสภาวิิชาชีีพ สมาคมวิิชาชีีพต่่างๆ ที่่�หน่่วยงานทำำ�ข้้อตกลงความร่่วมมืือกัับทางธนาคาร
เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้สมาชิิกมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง เป็็นการขยายและสร้้างพัันธมิิตรทางการค้้ากลุ่่�มใหม่่ที่่�มีคี วามมั่่�นคงในอาชีีพ
ให้้กัับธนาคาร ซึ่่�งสมาชิิกจะได้้รัับสิิทธิิดอกเบี้้�ยที่่�ต่ำำ��เป็็นพิิเศษกว่่ากลุ่่�มลููกค้้าทั่่�วไป โดยในปััจจุุบัันมีีสมาคมต่่าง ๆ เข้้าร่่วมโครงการแล้้วถึึง
13 สมาคม ได้้แก่่
1. สภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
2. สมาคมผู้้�สอบบััญชีีภาษีีอากรแห่่งประเทศไทย
3.	ทัันตแพทยสภา
4. สภากายภาพบำำ�บััด
5. สภาเทคนิิคการแพทย์์
6. สภาวิิชาชีีพวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
7. สภาสถาปนิิก
8. สมาคมสััตวแพทย์์ผู้้�ประกอบการบำำ�บััดโรคสััตว์์แห่่งประเทศไทย
9. สมาคมพยาบาลแห่่งประเทศไทยฯ
10. สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย
11. สมาคมเภสััชกรรมชุุมชน (ประเทศไทย)
12.	สััตวแพทยสภา
13. สภาวิิศวกร
ในปีี 2563 ธนาคารได้้ช่ว่ ยเหลืือให้้สมาชิิกแพทยสภาสามารถใช้้ผลิิตภััณฑ์์ดังั กล่่าวได้้เป็็นกรณีีพิเิ ศษ เพื่่�อเป็็นการช่่วยเหลืือบุุคลากร
ทางการแพทย์์ จากสถานการณ์์ COVID-19 ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีสมาชิิกสมาคมต่่าง ๆ ที่่�สามารถใช้้ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อ “Life Begins with GHB”
ได้้รวมทั้้�งสิ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 5 แสนคน โดยสิินเชื่่�อ “Life Begins with GHB” มีีโครงการสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ดัังนี้้� ปีีที่่� 1 = 2.50% ต่่อปีี
ปีีที่่� 2 = 2.55% ต่่อปีี ปีีที่่� 3 = 2.60% ต่่อปีี ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา กรณีีลููกค้้าสวััสดิิการ = MRR - 1.00% ต่่อปีี กรณีีลููกค้้ารายย่่อย
(MOU) = MRR - 0.75% ต่่อปีี กรณีีลูกู ค้้ารายย่่อยทั่่�วไป = MRR - 0.50% ต่่อปีี โดยในปีี 2563 มีียอดสิินเชื่่�อรวมทั้้�งสิ้้�น 6,106.95 ล้้านบาท
6. สิินเชื่่�อบ้้าน GHB Precious ปีี 2563
เป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มีีรายได้้ตั้้�งแต่่ 70,000 บาทขึ้้�นไป มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อขยายฐานสิินเชื่่�อธนาคาร
ได้้ไปยัังกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้สููงซึ่่�งเป็็นฐานสิินเชื่่�อที่่�ธนาคารยัังมีีน้้อย เพื่่�อทำำ�ให้้ Port สิินเชื่่�อของธนาคารมีีคุุณภาพสิินเชื่่�อที่่�ดีีมากขึ้้�น
โดย “สิินเชื่่�อบ้้าน GHB Precious” มีีโครงการสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ดัังนี้้� ปีีที่่� 1 = 1.67% ต่่อปีี ปีีที่่� 2 = 2.75% ต่่อปีี
ปีีที่่� 3 = MRR - 2.40% ต่่อปีี ปีีที่่� 4-7 = MRR - 2.00% ต่่อปีี ปีีที่่� 8 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา กรณีีลููกค้้าสวััสดิิการ = MRR - 1.00%
ต่่อปีี กรณีีลููกค้้ารายย่่อย (MOU) = MRR - 0.75% ต่่อปีี กรณีีลููกค้้ารายย่่อยทั่่�วไป = MRR - 0.50% ต่่อปีี ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
ได้้รัับการตอบรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี โดยในปีี 2563 มีียอดนิิติิกรรมรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 2,354.47 ล้้านบาท
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ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อกลุ่่�ม Social Solution

ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อกลุ่่�ม Social Solution เป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อช่่วยเหลืือกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยที่่�มีีรายได้้ไม่่เกิิน
25,000 บาทต่่อเดืือน กลุ่่�มข้้าราชการ - กลุ่่�มพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ และโครงการสิินเชื่่�อตามนโยบายรััฐบาล ให้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง
ซึ่่�งปีี 2563 มีียอดนิิติิกรรมจ่่ายจริิง จำำ�นวน 178,550 ล้้านบาท โดยมีีผลิิตภััณฑ์์ เช่่น
• 	สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ (โครงการบ้้านล้้านหลััง) เป็็นโครงการต่่อเนื่่�องจากปีี 2562 สำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไป โดยมุ่่�งเน้้น
กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้อ้ ยที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่�อของธนาคารพาณิิชย์์ กลุ่่�มคนวััยทำำ�งานหรืือประชาชนที่่�กำำ�ลัังเริ่่�มต้้นสร้้างครอบครััว
รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความต้้องการมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง ราคาซื้้�อขายไม่่เกิิน 1.2 ล้้านบาทต่่อหน่่วย จากเดิิมกำำ�หนด
ราคาซื้้�อขายไม่่เกิิน 1 ล้้านบาทต่่อหน่่วย เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับราคาซื้้�อของอสัังหาริิมทรััพย์์ในปััจจุุบันั และสอดคล้้องกัับประกาศ
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (บีีโอไอ) ที่่�สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการเอกชน ในการพััฒนาโครงการที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�มีี
รายได้้น้อ้ ยให้้ได้้รับั สิิทธิิประโยชน์์เฉพาะการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คลเป็็นระยะเวลา 3 ซึ่่�งในปีี 2563 มีียอดนิิติกิ รรมจำำ�นวน
14,910.54 ล้้านบาท โดยมีียอดนิิติิกรรมสะสมรวมทั้้�งสิ้้�น 28,319.62 ล้้านบาท
• มาตรการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เป็็นโครงการต่่อเนื่่�องจากปีี 2562 สำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไป
ที่่�มีีความต้้องการมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเองในราคาซื้้�อขายไม่่เกิิน 3 ล้้านบาทต่่อหน่่วย โดยซื้้�อที่่�ดิินพร้้อมอาคาร หรืือ
ห้้องชุุดจากผู้้�ประกอบการอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งในปีี 2563 มีียอดนิิติิกรรมจำำ�นวน 36,003.35 ล้้านบาท โดยมีียอดนิิติิกรรม
สะสมรวมทั้้�งสิ้้�น 48,539.62 ล้้านบาท
•	สิินเชื่่�อบ้้าน ธอส. เราไม่่ทิ้้ง� กััน สำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไปที่่�มีีบุคุ คลในครอบครััวเป็็นผู้้�ได้้รับั สิิทธิิตามมาตรการเยีียวยาของรััฐบาล
5,000 บาท ตาม ”โครงการเราไม่่ทิ้้�งกััน” หรืือ ลููกค้้า ธอส. ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ซึ่่�งในปีี 2563 มีียอดนิิติิกรรมรวมทั้้�งสิ้้�น 28,875 ล้้านบาท
•	สิินเชื่่�อบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2563 สำำ�หรัับประชาชนที่่�มีีรายได้้รวมไม่่เกิิน 35,000 บาทต่่อเดืือน วงเงิินกู้้�ไม่่เกิิน
3,000,000 บาท ซึ่่�งในปีี 2563 มีียอดนิิติิกรรมรวมทั้้�งสิ้้�น 18,301 ล้้านบาท
•	สิินเชื่่�อ ธอส. เพื่่�อคุุณ ปีี 2563 สำำ�หรัับประชาชนที่่�มีีรายได้้รวมไม่่เกิิน 35,000 บาทต่่อเดืือน และไม่่มีีประวััติิการผ่่อนชำำ�ระ
สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยกัับ ธอส. และสถาบัันการเงิินอื่่�น ซึ่่�งในปีี 2563 มีียอดนิิติิกรรมรวมทั้้�งสิ้้�น 11,437 ล้้านบาท
•	สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อบุุคลากรภาครััฐ ปีี 2563 สำำ�หรัับข้้าราชการ พนัักงานราชการ พนัักงานมหาวิิทยาลััย พนัักงาน
รััฐวิิสาหกิิจ พนัักงาน/เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐที่่�เรีียกชื่่�ออย่่างอื่่�นและลููกจ้้างประจำำ�ที่่�เป็็นผู้้�มีีสิิทธิิขอกู้้�เงิินตามคำำ�นิิยามในข้้อตกลง
โครงการสวััสดิิการเงิินกู้้�เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยประเภทไม่่มีเี งิินฝาก ที่่�หน่่วยงานได้้ลงนามร่่วมกัับธนาคาร ซึ่่�งในปีี 2563 มีียอดนิิติกิ รรม
รวมทั้้�งสิ้้�น 2,508.49 ล้้านบาท
•	สิินเชื่่�อบ้้าน ธอส. - กบข. เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยข้้าราชการ ครั้้�งที่่� 14 เป็็นโครงการต่่อเนื่่�องจากปีี 2562 สำำ�หรัับข้้าราชการที่่�เป็็น
สมาชิิกกองทุุนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญข้้าราชการ กบข. ซึ่่�งในปีี 2563 มีียอดนิิติิกรรมจำำ�นวน 512.17 ล้้านบาท โดยมีียอดนิิติิกรรม
สะสมรวมทั้้�งสิ้้�น 803.24 ล้้านบาท
ผลิิตภััณฑ์์เงิินฝาก

ธนาคารเปิิดให้้บริิการรัับฝากเงิินประเภทเงิินฝากออมทรััพย์์ ออมทรััพย์์พิเิ ศษ ซุุปเปอร์์ออมทรััพย์์พิเิ ศษ เงิินฝากประจำำ� และ เงิินฝาก
กระแสรายวััน ทั้้�งลููกค้้าบุุคคลธรรมดา นิิติบุิ คุ คล หน่่วยงานราชการ รััฐวิิสาหกิิจ และสถาบัันการเงิินแล้้ว ธนาคารยัังจััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์เงิินฝาก
อััตราดอกเบี้้�ยพิิเศษสำำ�หรัับรองรัับกลุ่่�มลููกค้้าเงิินฝากของธนาคาร ที่่�มีีความต้้องการที่่�แตกต่่างกััน โดยในปีี 2563 ธนาคารจััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์
เงิินฝากในโครงการ Welfare and Corporate Deposit ที่่�มุ่่�งเน้้นลููกค้้ากลุ่่�ม S ที่่�เป็็นกลุ่่�มวััยทำำ�งานที่่�เป็็นพนัักงานที่่�มีีรายได้้ประจำำ�
ภายใต้้เป้้าหมายการขยายกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่ (Millennials) ที่่�มีีวงเงิินฝากต่ำำ��กว่่า 10 ล้้านบาท รวมถึึงการทำำ�การตลาดแบบ Cross Selling
กัับกลุ่่�มลููกค้้าสวััสดิิการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ซึ่่�งกลุ่่�มลููกค้้าดัังกล่่าวเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าวััยทำำ�งานที่่�มีีความต้้องการเงิินฝากที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น และ
มีีความสะดวกในการใช้้บริิการ
นอกจากนี้้� ธนาคารได้้จััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์สลากออมทรััพย์์ ธอส.รุ่่�นที่่� 3 ชุุดพราวพิิมาน หน่่วยละ 50,000 บาท และสลากออมทรััพย์์
ธอส. รุ่่�นที่่� 4 ชุุดเกล็็ดดาว หน่่วยละ 5,000 บาท เพื่่�อเป็็นการขยายกลุ่่�มลููกค้้าเงิินฝากรายย่่อยโดยผลิิตภััณฑ์์สลากออมทรััพย์์ธอส.ทั้้�ง 2 รุ่่�น
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีคี วามแตกต่่างจากผลิิตภััณฑ์์สลากออมทรััพย์์อื่่�น ๆ และมีีจุดุ ขายอย่่างชััดเจน กล่่าวคืือ เป็็นสลากที่่�ได้้รับั ผลตอบแทนและ
โอกาสในการถููกรางวััลสููง โดยผลตอบแทนและเงิินรางวััลไม่่เสีียภาษีี ซึ่่�งเป็็นทางเลืือกในการออมเงิินให้้กัับลููกค้้าในอีีกรููปแบบหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้�
ผลิิตภััณฑ์์เงิินฝากและสลากออมทรััพย์์ธอส.ที่่�จััดทำำ�และเปิิดให้้บริิการมีีความสอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์ของธนาคารและสถานการณ์์
ปััจจุุบััน รวมทั้้�งเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันให้้สามารถระดมเงิินฝากได้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�ธนาคารกำำ�หนด
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ด้้านบริิการอื่่�น ๆ

ธนาคามีีการให้้บริิการเครื่่�องบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่าง ๆ เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางในการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินแก่่ลููกค้้าที่่�มุ่่�งเน้้น
ความสะดวก รวดเร็็ว ปลอดภััย และลดความแออััดในการเข้้ามาใช้้บริิการเคาน์์เตอร์์ตามวิิถีชีี ีวิิตแบบ New Normal โดยประกอบด้้วย
1. เครื่่�องชำำ�ระเงิินกู้้� LRM (Loan Repayment Machine) จำำ�นวน 189 เครื่่�อง ธนาคารได้้เพิ่่�มช่่องทางบริิการชำำ�ระเงิินกู้้�
ด้้วยตนเอง ในลัักษณะ Self Service ที่่�สามารถใช้้บริิการนอกเวลาทำำ�การของธอส.ได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว ปลอดภััยลููกค้้าสามารถชำำ�ระเงิินกู้้�
เพีียงระบุุหมายเลขเงิินกู้้� หรืือสแกนบาร์์โค้้ดด้้วยบััตร GHB PAY CARD เลืือกบััญชีีเงิินกู้้�และระบุุจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องการชำำ�ระ โดย
สามารถชำำ�ระเงิินพร้้อมกัันได้้หลายบััญชีีในครั้้�งเดีียว
2. เครื่่�องชำำ�ระเงิินกู้้�ไร้้เงิินสด (QR Noncash Payment) จำำ�นวน 19 เครื่่�อง เป็็นบริิการทางเลืือกในการชำำ�ระเงิินกู้้�ที่่�สะดวก
รวดเร็็ว ปลอดภััยโดยไม่่ต้้องใช้้เงิินสด เป็็นบริิการที่่�ต่่อยอดจากเครื่่�องชำำ�ระเงิินกู้้� LRM เพื่่�อให้้ลููกค้้าชำำ�ระเงิินกู้้�ผ่่าน QR Code โดยใช้้
Mobile Application ของธนาคารอื่่�น ๆ ซึ่่�งช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ลููกค้้า และส่่งเสริิมสนัับสนุุนนโยบายภาครััฐ ในการขัับเคลื่่�อน
Cashless Society ไม่่ต้้องนำำ�เงิินสดมาชำำ�ระ มีีขั้้�นตอนการชำำ�ระที่่�กระชัับเพีียงระบุุหมายเลขเงิินกู้้� หรืือสแกนบาร์์โค้้ดด้้วยบััตร GHB PAY
CARD เลืือกบััญชีีเงิินกู้้� ระบุุจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องการชำำ�ระ จากนั้้�นเครื่่�องจะสร้้าง QR Code สำำ�หรัับรัับชำำ�ระผ่่าน Mobile Application
ของธนาคารต่่าง ๆ และเมื่่�อลููกค้้าชำำ�ระเงิินเรีียบร้้อยแล้้ว ระบบจะส่่งข้้อความ SMS ทัันทีีเมื่่�อธนาคารได้้รัับชำำ�ระเงิินกู้้�
3. เครื่่�องรัับเงิินฝากประชารััฐ (Mobile Deposit Machine) จำำ�นวน 100 เครื่่�อง เป็็นบริิการรัับฝากเงิินลููกค้้านอกสถานที่่�
ซึ่่�งเป็็นอีีกหนึ่่�งบริิการของการรัับฝากเงิินของธนาคาร โดยยอดเงิินฝากจะเข้้าสู่่�ระบบทัันทีี แบบ Online โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกให้้แก่่ลููกค้้า สามารถฝากเงิินได้้รวดเร็็ว มั่่�นใจ ปลอดภััย สร้้างวิินััยทางการเงิิน (Financial Literacy) นอกจากนี้้�ยัังเป็็น
การเตรีียมความพร้้อมในการขอสิินเชื่่�อบ้้านในอนาคตอีีกด้้วย

เครื่่�องชำำ�ระเงิินกู้้� LRM

เครื่่�องชำำ�ระเงิินกู้้�ไร้้เงิินสด

เครื่่�องรัับเงิินฝากประชารััฐ

4. เครื่่�องบริิการเงิินด่่วนอััตโนมััติิ (ATM) จำำ�นวน 99 เครื่่�อง ให้้บริิการทางการเงิิน ได้้แก่่ ถอนเงิินสด / โอนเงิินภายในธนาคาร /
โอนเงิินชำำ�ระเงิินกู้้�ภายในธนาคาร / โอนเงิินระหว่่างธนาคาร (ORFT) / โอนเงิินผ่่านระบบพร้้อมเพย์์ / สมััครใช้้บริิการพร้้อมเพย์์ และ
สอบถามยอดบััญชีีเงิินกู้้�
5. เครื่่�องบริิการรัับฝาก – ถอนเงิินสดอััตโนมััติิ (CDM/ATM) จำำ�นวน 105 เครื่่�อง ให้้บริิการทางการเงิิน ได้้แก่่ ฝากและถอน
เงิินสด / รัับชำำ�ระเงิินกู้้�เป็็นเงิินสด / โอนเงิินภายในธนาคาร / โอนเงิินชำำ�ระเงิินกู้้�ภายในธนาคาร / โอนเงิินระหว่่างธนาคาร (ORFT) /
โอนเงิินผ่่านระบบพร้้อมเพย์์ / สมััครใช้้บริิการพร้้อมเพย์์ และ สอบถามยอดบััญชีีเงิินกู้้�
6. เครื่่�องรัับฝากเงิินสดอััตโนมััติิ (CDM) จำำ�นวน 50 เครื่่�อง ให้้บริิการทางการเงิิน ได้้แก่่ รัับฝากเงิินสด / รัับชำำ�ระเงิินกู้้�เป็็น
เงิินสด / โอนเงิินภายในธนาคาร / โอนเงิินชำำ�ระเงิินกู้้�ภายในธนาคาร / โอนเงิินระหว่่างธนาคาร (ORFT) / โอนเงิินผ่่านระบบพร้้อมเพย์์
และ สอบถามยอดบััญชีีเงิินกู้้�
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7. เครื่่�องปรัับสมุุดอััตโนมััติิ (PBM) จำำ�นวน 59 เครื่่�อง ให้้บริิการปรัับสมุุดคู่่�ฝากบััญชีีเงิินฝาก ธอส. ได้้ด้ว้ ยตนเอง เพื่่�อความสะดวก
รวดเร็็วแก่่ลููกค้้า
8. Mobile Application Banking GHB ALL เป็็นบริิการทางการเงิินผ่่าน Smart Phone เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ลููกค้้า
รองรัับธุุรกรรมสำำ�คััญของธนาคาร อาทิิ ชำำ�ระเงิินกู้้� การโอนเงิิน บริิการพร้้อมเพย์์ สำำ�หรัับบริิการด้้านสิินเชื่่�อ ได้้แก่่ ตรวจสอบสถานะ
ยื่่�นกู้้� การตรวจสอบยอดเงิินต้้นคงเหลืือ เงิินงวดผ่่อนชำำ�ระ โอนเงิินจากบััญชีี ธอส. เพื่่�อชำำ�ระเงิินกู้้� หรืือ สร้้าง QR Code เพื่่�อชำำ�ระเงิินกู้้�
จาก Mobile Application ของธนาคารอื่่�น และเรีียกดููใบเสร็็จชำำ�ระเงิินกู้้�อิิเล็็กทรอนิิกส์์ นอกจากนี้้� จุุดเด่่นสำำ�คััญที่่�แตกต่่างจากธนาคารอื่่�น
คืือ ในการชำำ�ระเงิินกู้้�ผ่่าน GHB ALL นั้้�น เป็็นการชำำ�ระเงิินแบบ Online ลููกค้้าสามารถตรวจสอบเงิินต้้นคงเหลืือได้้ทัันทีีหลัังจากชำำ�ระ
ผ่่าน GHB ALL

การพััฒนาเทคโนโลยีีระบบสารสนเทศ
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การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำำ�คััญ ปีี 2563
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการใหม่่
ด้้านสิินเชื่่�อ

สิินเชื่่�อกลุ่่�ม Business Solution
สิินเชื่่�อบ้้าน Dream Homes by GHB ปีี 2563 เป็็นสิินเชื่่�อที่่�ธนาคารจััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อรองรัับความต้้องการของกลุ่่�มลููกค้้า Millennial
หรืือกลุ่่�มวััยเริ่่�มทำำ�งาน ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นจากการศึึกษาพฤติิกรรมกลุ่่�มลููกค้้าดัังกล่่าว พบว่่า เป็็นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีสััดส่่วนสููง
ในตลาด มีีความต้้องการซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยไวขึ้้�น ต้้องการเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระที่่�ต่ำำ�� มากกว่่ามุ่่�งเน้้นอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ต่ำำ�� ส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�ม
ที่่�ยัังไม่่เคยมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง กัังวลในการพิิจารณาสิินเชื่่�อของธนาคาร และภาระในการผ่่อนชำำ�ระ ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวจะมีี
เงิินงวดต่ำำ��นาน 5 ปีี เมื่่�อผ่่อนชำำ�ระครบ 5 ปีี จะได้้รัับอััตราดอกเบี้้�ย 0% อีีก 6 เดืือน ทำำ�ให้้ลููกค้้ามีีภาระค่่าใช้้จ่่ายเหมาะสมกัับรายได้้
สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่�อได้้ง่่าย
สิินเชื่่�อกลุ่่�ม Social Solution
สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (Reverse Mortgage : RM) เป็็นโครงการช่่วยเหลืือสนัับสนุุนให้้ผู้้�สููงอายุุมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
โดยการนำำ�ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ผู้้�กู้้�มีีกรรมสิิทธิ์์�และปลอดภาระหนี้้�มาเปลี่่�ยนเป็็นรายได้้ในการดำำ�รงชีีพเป็็นรายเดืือน โดยพระราชบััญญััติิธนาคาร
อาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 16 เมษายน 2562 ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม “ให้้ธนาคารมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ประชาชนมีีที่่�ดิินหรืืออาคารเพื่่�อใช้้เป็็นที่่�อยู่่�อาศััย รวมถึึงให้้ผู้้�สููงอายุุใช้้ประโยชน์์จากที่่�ดิินหรืืออาคารเพื่่�อการดำำ�รงชีีพ”
และธนาคารได้้เปิิดให้้บริิการสิินเชื่่�อสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ “โครงการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (Reverse Mortgage : RM)” ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 15 พฤษภาคม 2562 เป็็นต้้นมา กำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�คงที่่�เท่่ากัับ 6.25% ต่่อปีี ตลอดอายุุสััญญาเงิินกู้้� ช่่วงแรกเปิิดให้้บริิการ
เฉพาะหลัักประกัันที่่�ตั้้ง� อยู่่�ในเขต กทม. และปริิมณฑล ในปีี 2563 ขยายพื้้�นที่่�ให้้บริิการไปต่่างจัังหวััด จำำ�นวน 14 จัังหวััด ได้้แก่่ ลำำ�พูนู
เชีียงใหม่่ เพชรบููรณ์์ ขอนแก่่น มหาสารคาม ร้้อยเอ็็ด นครราชสีีมา อุุบลราชธานีี จัันทบุุรีี ชลบุุรีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์ สงขลา ภููเก็็ต
และนครศรีีธรรมราช และหากมีีการร้้องขอจากผู้้�กู้้�ที่่�มีีหลัักประกัันนอกเขตพื้้�นที่่�ที่่�กำำ�หนด ธนาคารจะพิิจารณารัับสิินเชื่่�อเป็็นรายกรณีี
สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย 2 Gen เป็็นโครงการช่่วยเหลืือให้้ประชาชนสามารถผ่่อนชำำ�ระเงิินกู้้�ได้้ง่่ายขึ้้�น โดยออกแบบให้้คน 2 รุ่่�น คืือ
รุ่่�นพ่่อรุ่่�นแม่่ (อายุุไม่่เกิิน 65 ปีี) และรุ่่�นลููกที่่�อายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป สามารถกู้้�ร่่วมกัันทำำ�ให้้ระยะเวลาการกู้้�ยาวนานมากกว่่าสิินเชื่่�อปกติิ
ส่่งผลให้้ภาระการผ่่อนชำำ�ระรายเดืือนต่ำำ�� จึึงมีีเงิินเหลืือไว้้เป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำำ�เป็็นไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านการศึึกษา หรืือเงิินเก็็บออม หรืือลงทุุน
ทำำ�ให้้คุุณภาพชีีวิิตครอบครััวดีี มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ซึ่่�งเริ่่�มเปิิดให้้บริิการสิินเชื่่�อตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563 และต่่อเนื่่�องจนถึึงปีี 2564
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ด้้านเงิินฝาก

• เงิินฝากออมทรััพย์์ New Flexi For Welfare and Corporate เป็็นเงิินฝากที่่�ได้้รัับดอกเบี้้�ยสููง ไม่่เสีียภาษีีดอกเบี้้�ยเงิินฝาก
ฝาก - ถอนไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนครั้้�ง หากเดืือนใดไม่่มีีการถอนบวกอััตราดอกเบี้้�ยเพิ่่�มพิิเศษอีีก 0.25% ต่่อปีี อีีกทั้้�ง สามารถทำำ�ธุุรกรรมผ่่าน
GHB ALL ได้้
• สลากออมทรััพย์์ ธอส. รุ่่�นที่่� 3 ชุุดพราวพิิมาน หน่่วยละ 50,000 บาท และ สลากออมทรััพย์์ ธอส. รุ่่�นที่่� 4 ชุุดเกล็็ดดาว
หน่่วยละ 5,000 บาท ที่่�ได้้รัับผลตอบแทนและโอกาสในการถููกรางวััลสููง สำำ�หรัับบุุคคลธรรมดาจะได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้จากดอกเบี้้�ย
และภาษีีเงิินได้้จากเงิินรางวััลสลากออมทรััพย์์

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค Covid-19 ส่่งผลให้้พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�ก้้าวเข้้าสู่่�วิิถีีชีีวิิตปกติิรููปแบบใหม่่ หรืือ
New Normal ดัังนั้้�นเพื่่�อตอบสนองไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าในการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินที่่�เปลี่่�ยนไปและเป็็นการยกระดัับการให้้บริิการธนาคาร
จึึงได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาบริิการที่่�มุ่่�งเน้้นอำำ�นวยความสะดวก รวดเร็็ว และง่่าย ให้้แก่่ลูกู ค้้า โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อเป็็น “ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุดุ สำำ�หรัับ
การมีีบ้้าน” รวมถึึงสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่องค์์กร
บริิการออนไลน์์จึงึ ถืือเป็็นบริิการที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในช่่วงปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ทั้้�งเป็็นการสนัับสนุุนนโยบาย Social distancing
รวมถึึงลดการแพร่่ระบาดของโรค Covid-19 ธนาคารจึึงได้้มุ่่�งพััฒนาบริิการอย่่างเต็็มรููปแบบ และเปิิดให้้บริิการออนไลน์์ต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• บริิการออนไลน์์ผ่่านช่่องทางเว็็บไซต์์ธนาคาร

1) ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมมาตรการโครงการ “ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ”
		 บริิการสำำ�หรัับลููกค้้าผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากโรค Covid-19 ที่่�มีีความประสงค์์เข้้าร่่วมมาตรการโครงการ “ธอส. ช่่วยคนไทย
ร่่วมสร้้างชาติิ” โดยธนาคารได้้มีีการเปิิดให้้ลงทะเบีียนเพื่่�อเข้้าร่่วมมาตรการผ่่านทางเว็็บไซต์์ และ Mobile Banking Application
(GHB ALL) ของธนาคาร โดยไม่่ต้้องมาติิดต่่อสาขา
2) ระบบสร้้าง QR Code สำำ�หรัับชำำ�ระบััญชีีเงิินกู้้� ธอส. และ ชำำ�ระเงิินงวดผ่่อนดาวน์์ NPA
		 บริิการสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มีีความประสงค์์ชำำ�ระหนี้้�เงิินกู้้� ธอส. และชำำ�ระเงิินงวดผ่่อนดาวน์์ NPA ซึ่่�งถืือเป็็นการอำำ�นวย
ความสะดวกให้้กัับลููกค้้าที่่�ไม่่สะดวกเดิินทางมายัังสาขา หรืือยัังมิิได้้สมััครใช้้บริิการ Mobile Banking Application (GHB ALL)
ของธนาคารโดยลููกค้้าสามารถสร้้าง QR Code เพื่่�อรัับชำำ�ระเงิินผ่่านเว็็บไซต์์ และ Scan เพื่่�อชำำ�ระเงิินผ่่าน Mobile Banking Application
ของต่่างธนาคารได้้
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3) บริิการออกหนัังสืือรัับรองดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
บริิการสำำ�หรัับลููกค้้าสิินเชื่่�อของธนาคาร ผู้้�มีีความประสงค์์ขอหนัังสืือรัับรองดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�เพื่่�อใช้้เป็็นเอกสารในการยื่่�นประกอบ
ขอลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้บุคุ คลธรรมดา โดยลููกค้้าสามารถลงทะเบีียนเข้้าใช้้งานระบบผ่่านทางเว็็บไซต์์ และธนาคารจะดำำ�เนิินการจััดส่่งไปยััง
อีีเมล์์ของลููกค้้า
• Mobile Banking Application (GHB ALL)

Mobile Banking Application ของธนาคาร หรืือ GHB ALL ถืือเป็็นช่่องทางหลัักของบริิการด้้านดิิจิิทััล ที่่�ลููกค้้าสามารถ
เข้้าถึึงได้้ง่่ายที่่�สุุด และจากสถานการณ์์ Covid-19 ของปีี 2563 ธนาคารจึึงได้้เร่่งผลัักดัันพััฒนาบริิการใหม่่ ๆ เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถ
ทำำ�ธุุรกรรมผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลได้้สะดวกสบาย ง่่าย แค่่ปลายนิ้้�วสััมผััสยิ่่�งขึ้้�น ตามโครงการ “G H Bank New Normal Services” ดัังนี้้�

1)	ซื้้�อสลากออมทรััพย์์ ธอส. ดิิจิิทััล
เป็็นบริิการที่่�เพิ่่�มความสะดวกให้้กัับลููกค้้าในยุุค New Normal ที่่�มีีความประสงค์์ออมเงิินด้้วยการซื้้�อสลากออมทรััพย์์ ธอส.
โดยลููกค้้าสามารถซื้้�อและตรวจสอบรางวััลสลากได้้ด้้วยตนเองง่่าย ๆ ผ่่านระบบ GHB ALL
2) เปิิดบััญชีีเงิินฝากดิิจิิทััล
เป็็นบริิการเปิิดบััญชีีเงิินฝากผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล โดยใช้้เทคโนโลยีีการยืืนยัันตััวตนด้้วยการเปรีียบเทีียบใบหน้้า (Facial
Recognition) กัับภาพถ่่ายที่่�ได้้จััดเก็็บไว้้กัับธนาคาร ถืือเป็็นการยกระดัับการให้้บริิการด้้านเงิินฝาก ที่่�ลููกค้้าสามารถเปิิดบััญชีีเงิินฝาก
ได้้ทุุกที่่�ด้้วยตนเอง ไม่่ต้้องเดิินทางไปสาขา
3) บริิการชำำ�ระเงิินงวดผ่่อนดาวน์์ NPA
เป็็นการอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับลููกค้้าที่่�ซื้้�อทรััพย์์ NPA หรืือบ้้านมืือสองของธนาคาร ให้้สามารถชำำ�ระเงิินดาวน์์ผ่่าน
GHB ALL ด้้วยการโอนเงิิน หรืือสร้้าง QR Code เพื่่�อ Scan ชำำ�ระเงิินผ่่าน Mobile Banking Application ของต่่างธนาคารได้้
4) ขอเอกสารสำำ�คััญต่่าง ๆ
ในปีี 2563 ธนาคารได้้เปิิดให้้บริิการขอเอกสารต่่าง ๆ ผ่่านทาง GHB ALL ได้้แก่่ การขอเอกสารรายการเดิินบััญชีี
(e-Statement) หนัังสืือรัับรองดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� หนัังสืือรัับรองภาษีีดอกเบี้้�ยเงิินฝาก หนัังสืือรัับรองเพื่่�อเบิิกค่่าเช่่าบ้้าน ซึ่่�งธนาคารจะดำำ�เนิินการ
จััดส่่งเอกสารผ่่านทางอีีเมล์์ โดยที่่�ลููกค้้าไม่่ต้้องเดิินทางมาติิดต่่อสาขา
5) แก้้ไขข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เป็็นบริิการที่่�ลููกค้้าสามารถแก้้ไขข้้อมููลส่่วนบุุคคลด้้วยตนเอง อำำ�นวยความสะดวกกรณีีลูกู ค้้าต้้องการเปลี่่�ยนข้้อมููลสำำ�หรัับติิดต่่อ
เพื่่�อประโยชน์์ในการรัับข้้อมููลข่่าวสารจากทางธนาคาร
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การดำำ�เนิินงานโครงการที่่�สำำ�คััญตามนโยบายรััฐบาล
1.

การดำำ�เนิินงานโครงการที่่�สำำ�คััญตามมติิคณะรััฐมนตรีี

ธนาคารได้้จััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อตามนโยบายรััฐบาลที่่�มีีมติิคณะรััฐมนตรีีรองรัับ รวมถึึงจััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อเพื่่�อตอบสนอง
นโยบายของรััฐบาล ในการช่่วยเหลืือประชาชนกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยให้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง โดยมีีผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�ดำำ�เนิินการ
ต่่อเนื่่�องจากปีี 2562 คืือ สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ (โครงการบ้้านล้้านหลััง) สำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไปที่่�มีีความต้้องการที่่�อยู่่�อาศััย
เป็็นของตนเอง โดยมุ่่�งเน้้นกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่�อของธนาคารพาณิิชย์์ กลุ่่�มคนวััยทำำ�งาน หรืือประชาชนที่่�กำำ�ลััง
เริ่่�มต้้นสร้้างครอบครััว รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ โดยธนาคารสนัับสนุุนสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยทีีในราคาซื้้�อขายไม่่เกิิน 1.2 ล้้านบาทต่่อหน่่วย
และมาตรการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ สำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไปได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเองในระดัับ
ราคาที่่�เหมาะสมกัับความสามารถในการผ่่อนชำำ�ระโดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยและปานกลาง วััยทำำ�งาน หรืือประชาชนที่่�กำำ�ลัังเริ่่�มต้้น
สร้้างครอบครััว และกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งจะมีีส่่วนช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต สร้้างความมั่่�นคงในสถาบัันครอบครััว รวมถึึงกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
ในภาคอสัังหาริิมทรััพย์์และธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง โดยธนาคารสนัับสนุุนสิินเชื่่�อซื้้�อที่่�ดิินพร้้อมอาคาร หรืือห้้องชุุดจากผู้้�ประกอบการอสัังหาริิมทรััพย์์
ทั่่�วประเทศในราคาซื้้�อขายไม่่เกิิน 3 ล้้านบาทต่่อหน่่วย
2.

การดำำ�เนิินงานโครงการที่่�สำำ�คััญอื่่�น

ธนาคารได้้จััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ ปีี 2563 เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกหนี้้�เดิิม
ของธนาคาร หรืือลููกค้้าใหม่่ ซึ่่�งที่่�อยู่่�อาศััยได้้รับั ความเสีียหาย หรืือได้้รับั ผลกระทบจากภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิ โดยการลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�
และภาระหนี้้�ที่่�ผ่่อนชำำ�ระกัับธนาคาร หรืือเงิินกู้้�เพื่่�อปลููกสร้้างทดแทนอาคารเดิิมที่่�ได้้รัับความเสีียหาย หรืือเพื่่�อซ่่อมแซมอาคาร
ที่่�ได้้รับั ความเสีียหาย และจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีี 2563 ธนาคารได้้จัดั ทำำ�มาตรการ
ช่่วยเหลืือบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กัับลููกค้้าของธนาคารที่่�ได้้รัับผลกระทบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม คลอบคลุุมทุุกวััตถุุประสงค์์การกู้้�
ให้้สามารถลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการผ่่อนชำำ�ระเงิินกู้้�เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย และนำำ�เงิินส่่วนที่่�เหลืือเก็็บไว้้ใช้้จ่า่ ยในด้้านอื่่�นที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีพ พร้้อมกัับ
ยัังคงมีีบ้า้ นให้้ตนเองและครอบครััว เช่่น ลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� พัักชำำ�ระเงิินกู้้� ลดภาระการผ่่อนชำำ�ระรายเดืือนให้้เหลืือชำำ�ระเพีียงดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�
ขยายระยะเวลากู้้�เงิิน โดยจััดทำำ�มาตรการความช่่วยเหลืือ “มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)” จำำ�นวน 2 มาตรการ และ “โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ” บรรเทาผลกระทบให้้ลููกค้้า
จากการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้ารายย่่อย กลุ่่�มบุุคลากรทางการแพทย์์และสาธารณสุุข
กลุ่่�มลููกค้้า SMEs จำำ�นวน 8 มาตรการ และได้้จััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อบ้้าน ธอส. เราไม่่ทิ้้�งกััน เป็็นโครงการสนัับสนุุนนโยบายรััฐบาล
เพื่่�อร่่วมฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจ-สร้้างโอกาสให้้ผู้้�ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ได้้มีบ้ี า้ น สำำ�หรัับผู้้�มีีคุณ
ุ สมบััติิ
เป็็นบุุคคลในครอบครััวของกลุ่่�มผู้้�ได้้รัับสิิทธิิตาม “โครงการเราไม่่ทิ้้�งกััน” หรืือบุุคคลในครอบครััวของลููกค้้า ธอส. ที่่�ได้้เข้้าร่่วม “มาตรการ
ช่่วยเหลืือลููกค้้าผู้้�ได้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019” หรืือ “โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ”
วงเงิินกู้้�รายละไม่่เกิิน 3,000,000 บาท
นอกจากนี้้� ธนาคารได้้ร่ว่ มมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐที่่�ดููแลด้้านการพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััยของประเทศ ได้้แก่่ กรมธนารัักษ์์ การเคหะแห่่งชาติิ
(กคช.) และสถาบัั น พัั ฒ นาองค์์ ก รชุุ ม ชน (องค์์ ก ารมหาชน) (พอช.) เพื่่�อให้้ เข้้ า ถึึ ง กลุ่่�มผู้้�มีี ร ายได้้ น้้ อ ยให้้ ไ ด้้ ม ากที่่�สุุ ด
โดยในปััจจุุบัันธนาคารได้้ให้้การสนัับสนุุนทางด้้านสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยด้้วยหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขการกู้้�เงิินที่่�ผ่่อนปรน เพื่่�อช่่วยเหลืือ
ให้้ประชาชนผู้้�มีีรายได้้น้้อยได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง ใน “โครงการบ้้านธนารัักษ์์ประชารััฐ” “โครงการบ้้านคนไทยประชารััฐ”
บนที่่�ดิินราชพััสดุุของกรมธนารัักษ์์ “โครงการบ้้านเอื้้�ออาทร” ของ กคช. และ “โครงการบ้้านมั่่�นคง” ของ พอช. อีีกทั้้�ง ยัังได้้ร่่วมกัับ
สำำ�นัักงานกองทุุนหมู่่�บ้้านและชุุมชนเมืืองแห่่งชาติิ ในการจััดทำำ� “โครงการสิินเชื่่�อบ้้าน ธอส.-กทบ. เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสมาชิิกกองทุุนหมู่่�บ้้าน
และชุุมชนเมืือง ครั้้�งที่่� 1” สำำ�หรัับสมาชิิกกองทุุนหมู่่�บ้้านและชุุมชนเมืือง
92
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อีีกทั้้�งยัังดำำ�เนิิน “โครงการส่่งเสริิมวิินััยทางการเงิินในชุุมชนภายใต้้การดููแลของการเคหะแห่่งชาติิ ปีี 2563” มุ่่�งเน้้น
การสนัับสนุุนให้้ประชาชนผู้้�มีีรายได้้น้้อยสามารถเข้้าถึึง Application “GHB ALL” เพื่่�อส่่งเสริิมการผ่่อนชำำ�ระเงิินงวดที่่�สะดวก ปลอดภััย
ลดปััญหาหนี้้�ค้้างชำำ�ระ โดยมอบของรางวััลให้้กัับลููกค้้าโครงการบ้้านเอื้้�ออาทรที่่�ผ่่อนชำำ�ระกัับธนาคารที่่�มีีระยะเวลายาวนานที่่�สุุดและ
มีีประวััติิการผ่่อนชำำ�ระหนี้้�ที่่�ดีีย้้อนหลััง 60 เดืือน จำำ�นวน 600 ราย
การดำำ�เนิินโครงการที่่�สำำ�คััญตามนโยบายรััฐบาลของธนาคารสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ ด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสัังคม โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างความเป็็นธรรมและลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในทุุกมิิติิ โดยสร้้างหลัักประกัันทางสัังคมที่่�ครอบคลุุมและ
เหมาะสมกัับคน ทุุกช่่วงวััย ทุุกเพศภาวะ และทุุกกลุ่่�ม และสนัับสนุุนนโยบายรััฐบาลในการแก้้ไขปััญหาที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ดิินทำำ�กิิน สร้้างชุุมชนที่่�น่่าอยู่่�
ผ่่านผลิิตภััณฑ์์สินิ เชื่่�อและโครงการต่่าง ๆ ของธนาคาร เพื่่�อสร้้างโอกาสและช่่วยเหลืือประชาชนที่่�มีีความต้้องการมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง
ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนในระบบผ่่านกลไกของภาครััฐ
3.

การควบรวมบรรษััทตลาดรองสิินเชื่อ
่� ที่่�อยู่่�อาศััย (บตท.) เข้้ากัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์
(ธอส.) ตามพระราชบััญญััติิยุุบเลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย พ.ศ. 2563

ตามที่่�ได้้มีีการตรา “พระราชบััญญััติิยุุบเลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย พ.ศ. 2563” ซึ่่�งได้้ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา
เมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน 2563 โดยให้้โอนบรรดากิิจการ ทรััพย์์สิิน สิิทธิิ หนี้้�สิิน ทุุน ภาระผููกพััน และบุุคลากร ของบตท. ไปยััง ธอส. และ
ให้้ บตท. ยัังคงตั้้�งอยู่่�เพื่่�อดำำ�เนิินการอื่่�นใดที่่�ค้้างอยู่่�ให้้แล้้วเสร็็จ แต่่ไม่่เกิิน 270 วััน นัับแต่่วัันที่่�พระราชบััญญััติิฉบัับดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้
และผลจากการรัับโอนบรรดากิิจการ ทรััพย์์สิิน สิิทธิิ หนี้้�สิิน ทุุนและภาระผููกพัันดัังกล่่าว ธอส. ได้้รัับรู้้�ข้้อมููลทางการเงิินในงบการเงิิน
ของธนาคาร สำำ�หรัับงวดบััญชีีภายหลัังวัันที่่� 24 กัันยายน 2563 ที่่�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามกฎหมาย นอกจากนี้้� ในการควบรวมกิิจการกัับ บตท.
ทำำ�ให้้บริิษััทย่่อยของ บตท. ต้้องถููกนำำ�มาจััดทำำ�งบการเงิินรวมกัับธนาคารในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ด้้วย จำำ�นวน 3 แห่่ง คืือ
บริิษััทนิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท. (7) จำำ�กััด บริิษััทนิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท. (8) จำำ�กััด และบริิษััทนิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท. (9) จำำ�กััด
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2563 ธนาคารและบริิษััทย่่อย มีีกำำ�ไรสุุทธิิ จำำ�นวน 10,434 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2562 จำำ�นวน
3,067 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 22.72 เกิิดจากที่่�ธนาคารมีีรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิลดลง เนื่่�องจากในปีี 2563 ธนาคารมีีการปรัับลด
อััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ตามการปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย เพื่่�อลดภาระค่่าใช้้จ่า่ ยดอกเบี้้�ยสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยให้้กับั ลููกค้้าในช่่วงสถานการณ์์
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และธนาคารจััดทำำ�มาตรการลดอััตราดอกเบี้้�ย เพื่่�อแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่าย
ให้้แก่่ลููกค้้าของ ธอส. ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก COVID - 19 ภายใต้้โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ นอกจากนี้้� ธนาคารมีี
การตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี จำำ�นวน 1,741 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 19.28 เพื่่�อรองรัับการรัับรู้้�รายได้้
ดอกเบี้้�ยตามเกณฑ์์คงค้้างตลอดระยะเวลาพัักชำำ�ระหนี้้�
แม้้ว่่าค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยของธนาคารจะลดลงจากการที่่�คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบให้้สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจลดอััตราเงิินนำำ�ส่่ง
เข้้ากองทุุนพััฒนาระบบสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ จากเดิิมนำำ�ส่่งร้้อยละ 0.25 ต่่อปีี ลดลงเหลืือร้้อยละ 0.125 ต่่อปีี เป็็นระยะเวลา 2 ปีี
ในปีี 2563-2564 ก็็ตาม ส่่งผลให้้ผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ย (ROA) และผลตอบแทนต่่อส่่วนของเจ้้าของเฉลี่่�ย (ROE) ปีี 2563 ลดลง
จากปีี 2562 โดยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 0.78 และร้้อยละ 11.26 ตามลำำ�ดัับ
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
รายการ

ปี 2562

(ปรับปรุงใหม่)

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

27,865

29,992

(2,127)

(7.09)

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

2,109

2,166

(57)

(2.63)

รวมรายได้จากการดำ�เนินงานสุทธิ

29,974

32,158

(2,184)

(6.79)

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ

8,769

9,627

(858)

(8.91)

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

21,205

22,531

(1,326)

(5.89)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

10,771

9,030

1,741

19.28

กำ�ไรสุทธิ

10,434

13,501

(3,067)

(22.72)

0.78

1.11

(0.33)

11.26

15.69

(4.43)

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) (ร้อยละ)
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE) (ร้อยละ)
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รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
ธนาคารและบริิษััทย่่อย มีีรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิในปีี 2563 จำำ�นวน 27,865 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2562 จำำ�นวน 2,127 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 7.09 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการลดลงของรายได้้ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้สิินเชื่่�อจำำ�นวน 4,209 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 8.11
เนื่่�องจากการปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� และการออกมาตรการลดอััตราดอกเบี้้�ย เพื่่�อแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่า่ ยให้้แก่่ลูกู ค้้าของ ธอส. ภายใต้้
โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ ขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยลดลงจำำ�นวน 2,753 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 11.66 จากการลด
เงิิ น นำำ�ส่่ ง เข้้ า กองทุุ น พัั ฒ นาระบบสถาบัั น การเงิิ น เฉพาะกิิ จ จากเดิิ ม นำำ�ส่่ ง ร้้ อ ยละ 0.25 ต่่ อ ปีี ลดลงเหลืื อ ร้้ อ ยละ 0.125 ต่่ อ ปีี
เป็็นระยะเวลา 2 ปีี ในปีี 2563-2564 และการปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝาก ตามการปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย ส่่งผลให้้ผลตอบแทน
จากสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (Yield) และรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ย (NIM) ลดลงเหลืือร้้อยละ 3.51 และร้้อยละ 2.09
ตามลำำ�ดัับ แม้้ว่่าต้้นทุุนทางการเงิิน (Cost of Funds) จะลดลงเหลืือร้้อยละ 1.70 ก็็ตาม
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
รายการ

ปี 2563

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2562

(ปรับปรุงใหม่)

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ

47,720

51,929

(4,209)

(8.11)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

466

939

(473)

(50.37)

เงินลงทุน

535

733

(198)

(27.01)

รวมรายได้ดอกเบี้ย

48,721

53,601

(4,880)

(9.10)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

20,856

23,609

(2,753)

(11.66)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

27,865

29,992

(2,127)

(7.09)

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Yield) (ร้อยละ)

3.51

4.24

(0.73)

ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Funds) (ร้อยละ)

1.70

2.13

(0.43)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) (ร้อยละ)

2.09

2.48

(0.39)
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รายได้้ที่่�ไม่่ใช่่ดอกเบี้้�ย
ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้ที่่�ไม่่ใช่่ดอกเบี้้�ยในปีี 2563 จำำ�นวน 2,109 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2562 จำำ�นวน 57 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 2.63 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการลดลงของกำำ�ไรจากการขายทรััพย์์สิินรอการขาย และรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ
ขณะที่่�รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ เพิ่่�มขึ้้�น
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

งบการเงินรวม
ปี 2563
ปี 2562

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กำ�ไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

1,289
32
1,257
396
456
2,109

1,318
35
1,283
489
394
2,166

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

(29)
(3)
(26)
(93)
62
(57)

(2.20)
(8.57)
(2.03)
(19.02)
15.74
(2.63)

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�น
ธนาคารและบริิษัทั ย่่อยมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยจากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ ปีี 2563 จำำ�นวน 8,769 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2562 จำำ�นวน 858 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 8.91 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการลดลงของค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน จำำ�นวน 390 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 7.37
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นลดลง จำำ�นวน 522 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 27.32 และค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคาร สถานที่่� และอุุปกรณ์์ ลดลง จำำ�นวน
78 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 4.28 ในขณะที่่�มีีผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 124 ล้้านบาท ทำำ�ให้้อััตราส่่วน
ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงานสุุทธิิ (Cost to Income) ลดลงจาก ร้้อยละ 28.10 ในปีี 2562 เหลืือ
ร้้อยละ 26.87 ในปีี 2563
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

งบการเงินรวม
ปี 2563
ปี 2562

(ปรับปรุงใหม่)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นต่อรายได้จากการดำ�เนินงานสุทธิ
(Cost to Income)* (ร้อยละ)
หมายเหตุุ: * ไม่่นัับรวมรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
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4,900
21
1,745
714
1,389
8,769
26.87

5,290
13
1,823
590
1,911
9,627
28.10

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
(390)
8
(78)
124
(522)
(858)
(1.23)

(7.37)
61.54
(4.28)
21.02
(27.32)
(8.91)

ข้้อมููลฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์รวมของธนาคารและบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน 1,407,251 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562
จำำ�นวน 148,081 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 11.76 โดยมีีรายละเอีียดที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
• เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน 104,029 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 9.12
โดยส่่วนใหญ่่เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� จากการจััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า
• เงิินลงทุุนสุุทธิิ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน 49,140 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 178.21 จากการลงทุุนในพัันธบััตรรััฐบาล
เพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 50,621 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 194.28
• รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ ลดลงจากปีี 2562 จำำ�นวน 7,200 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 11.46 ส่่วนใหญ่่
เกิิดจากการบริิหารสภาพคล่่องของธนาคาร
•	สิินทรััพย์์อื่่�น เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน 2,613 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 11.90 โดยส่่วนใหญ่่เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของ
ทรััพย์์สิินรอการขาย
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
รายการ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ปี 2563

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2562

(ปรับปรุงใหม่)

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

1,244,505

1,140,476

104,029

9.12

1,333,352

1,223,900

109,452

8.94

8,454

4,134

4,320

104.50

97,301

87,558

9,743

11.13

เงินลงทุนสุทธิ

76,714

27,574

49,140

178.21

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

55,607

62,807

(7,200)

(11.46)

5,847

6,348

(501)

(7.89)

24,578

21,965

2,613

11.90

1,407,251

1,259,170

148,081

11.76

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินสด
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
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เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�รวม ของธนาคารและบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 1,333,352 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
109,452 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 8.94 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 โดยเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� ประกอบด้้วย เงิินให้้สิินเชื่่�อตามธุุรกรรม
ปกติิ เช่่น เงิินให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อซื้้�อที่่�ดิินและอาคาร เงิินให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อซื้้�อห้้องชุุด เงิินให้้สิินเชื่่�อสำำ�หรัับลููกค้้าไถ่่ถอนจากสถาบัันการเงิินอื่่�น
เงิินให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อปลููกสร้้างและซ่่อมแซมอาคาร เป็็นต้้น จำำ�นวน 1,191,880 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 65,516 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 5.82 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 และเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐส่่วนที่่�ไม่่มีีการชดเชยความเสีียหายจากรััฐบาล เช่่น
สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อสวััสดิิการแห่่งรััฐ โครงการสิินเชื่่�อบ้้านประชารััฐ เป็็นต้้น จำำ�นวน 141,472 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 43,936 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 45.05 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
รายการ

ปี 2563

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2562

(ปรับปรุงใหม่)

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

รวมเงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติและธุรกรรมนโยบายรัฐ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวม

1,333,352

1,223,900

109,452

8.94

8,454

4,134

4,320

104.50

97,301

87,558

9,743

11.13

1,244,505

1,140,476

104,029

9.12

1,191,880

1,126,364

65,516

5.82

7,673

3,882

3,791

97.66

93,499

84,835

8,664

10.21

1,106,054

1,045,411

60,643

5.80

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

141,472

97,536

43,936

45.05

ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

781

252

529

209.92

3,802

2,723

1,079

39.63

138,451

95,065

43,386

45.64

ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
1. เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมปกติ
ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมปกติ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมปกติ
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
2. เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
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	หนี้้�สิิน
ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีหนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 1,312,087 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน
143,141 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 12.25 ซึ่่�งเป็็นผลจากการที่่�ธนาคารมีีเงิินรัับฝากเพิ่่�มขึ้้�น
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
รายการ
เงินรับฝาก

ปี 2563

หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

ปี 2562

(ปรับปรุงใหม่)

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

1,161,658

993,269

168,389

16.95

-

1,798

(1,798)

(100.00)

136,047

156,666

(20,619)

(13.16)

14,382

17,213

(2,831)

(16.45)

1,312,087

1,168,946

143,141

12.25

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารที่ออกและเงินกู้ยืม

การเปลี่ยนแปลง

เงิินรัับฝาก
ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีเงิินรัับฝาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 1,161,658 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน
168,389 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 16.95 ส่่วนใหญ่่เพิ่่�มจากเงิินฝากประจำำ� จำำ�นวน 91,942 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 13.01
และสลากออมทรััพย์์ ธอส. เพิ่่�มขึ้้�น 48,498 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 146.49 ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นปีี 2563 ธนาคารมีีสัดั ส่่วน เงิินฝากออมทรััพย์์
เงิินฝากประจำำ� สลากออมทรััพย์์ ธอส. และเงิินรัับฝาก Receipt of Deposit ร้้อยละ 23.67 ร้้อยละ 68.74 ร้้อยละ 7.02 และร้้อยละ
0.57 ตามลำำ�ดัับ
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
รายการ

ปี 2563

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2562

(ปรับปรุงใหม่)

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

เงินรับฝากรวม

1,161,658

993,269

168,389

16.95

ออมทรัพย์

274,985

246,636

28,349

11.49

ประจำ�

798,469

706,527

91,942

13.01

6,600

7,000

(400)

(5.71)

81,604

33,106

48,498

146.49

114.78

123.22

(8.44)

เงินรับฝาก Receipt of Deposit
สลากออมทรัพย์ ธอส.
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (Loan to Deposit Ratio) (ร้อยละ)
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0.71%
3.33%

0.57%
7.02%

เงินรับฝาก Receipt of Deposit
สลากออมทรัพย์ ธอส.

71.13%

68.74%

ประจํา
ออมทรัพย์
24.83%

23.67%

2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

	ส่่วนของเจ้้าของ
ส่่วนของเจ้้าของ ของธนาคารและบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีี จำำ�นวน 95,164 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562
จำำ�นวน 4,940 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 5.48 จากกำำ�ไรสุุทธิิจากการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี 2563
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
รายการ

ปี 2563

ส่วนของเจ้าของ

ปี 2562

(ปรับปรุงใหม่)

95,164

90,224

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

4,940

5.48

แหล่่งที่่�มาและใช้้ไปของเงิินทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 แหล่่งเงิินทุุนของธนาคารและบริิษััทย่่อย ประกอบด้้วย เงิินรัับฝาก ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
และส่่วนของเจ้้าของ คิิดเป็็นร้้อยละ 82.55 ร้้อยละ 9.67 และร้้อยละ 6.76 ของแหล่่งเงิินทุุนทั้้�งหมดตามลำำ�ดัับ โดยแหล่่งเงิินทุุน
ที่่�ใช้้ไปของธนาคารส่่วนใหญ่่ คืือ เงิินให้้สินิ เชื่่�อและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ ร้้อยละ 88.44 ในส่่วนที่่�เหลืือธนาคารนำำ�ไปให้้กู้้�ยืมื ระหว่่างธนาคาร
ลงทุุนในพัันธบััตรรััฐบาล และลงทุุนในบริิษััทย่่อย
แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งใช้ไปของเงินทุน
6.76%

3.95%

9.67%
82.55%

5.45%
88.44%

2.16%

1.02%

100
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เงินรับฝาก

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

เงินลงทุนสุทธิ

ส่วนของเจ้าของ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

อื่น ๆ

อื่น ๆ

เงิินกองทุุนตามกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารและบริิษััทย่่อย มีีเงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น 97,516 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน
6,548 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 7.20 โดยแบ่่งออกเป็็น เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 จำำ�นวน 89,480 ล้้านบาท และเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 จำำ�นวน
8,036 ล้้านบาท ขณะที่่�สิินทรััพย์์เสี่่�ยงทั้้�งสิ้้�นมีีจำำ�นวน 642,898 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2562 จำำ�นวน 1,880 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
0.29 โดยธนาคารและบริิษััทย่่อย มีีเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงตามเกณฑ์์ Basel II เท่่ากัับร้้อยละ 15.17 ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��
ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดให้้ดำำ�รงเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงขั้้�นต่ำำ��ร้้อยละ 8.50
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
ปี 2563
ปี 2562

รายการ

(ปรับปรุงใหม่)

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) (ร้อยละ)

97,516
89,480
8,036
642,898
15.17

90,968
82,908
8,060
644,778
14.11

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
6,548
6,572
(24)
(1,880)
1.06

7.20
7.93
(0.30)
(0.29)

คุุณภาพสิินทรััพย์์
ธนาคารจััดชั้้�นลููกหนี้้�ออกเป็็น 6 ประเภท ตามข้้อกำำ�หนดของธนาคารแห่่งประเทศไทย และตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญตามหลัักเกณฑ์์
การจััดชั้้�นและการกัันสำำ�รองของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ดัังนี้้�
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารและบริิษััทย่่อยตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�นเงิินให้้สิินเชื่่�อ
ตามธุุรกรรมปกติิ จำำ�นวน 93,499 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 8,664 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 โดยแบ่่งเป็็นเงิินสำำ�รองขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์
ธนาคารแห่่งประเทศไทย จำำ�นวน 17,419 ล้้านบาท และเงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน 76,080 ล้้านบาท ซึ่่�งเพีียงพอต่่อการรองรัับความเสีียหาย
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตได้้
ตารางแสดงรายละเอีียดสิินเชื่่�อตามธุุรกรรมปกติิจำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�น

รายการ
1. เงิินสำำ�รองขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์ ธปท.
- จััดชั้้�นปกติิ
- จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ
- จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
- จััดชั้้�นสงสััย
- จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ
รวม
2. เงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน
รวม
(1)

31 ธัันวาคม 2563
อััตราที่่�ใช้้ในการ
ตั้้ง� ค่่าเผื่่�อหนี้้� เงิินให้้สินิ เชื่่�อและ ยอดสุุทธิิที่่�ใช้้ใน
�
สงสััยจะสููญ (%) ดอกเบี้้ย� ค้้างรัับ การตั้้ง� ค่่าเผื่่�อหนี้้
สงสััยจะสููญ(1)
1
2
100
100
100

1,064,914
88,339
8,446
6,058
31,796

145,486
56,216
2,165
1,473
11,202

1,199,553

216,542

ค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ

1,455
1,124
2,165
1,473
11,202
17,419
76,080
93,499

หน่วย: ล้านบาท
31 ธัันวาคม 2562 (ปรัับปรุุงใหม่่)
เงิินให้้สินิ เชื่่�อและ ยอดสุุทธิิที่่�ใช้้ใน
ค่่าเผื่่�อหนี้้�
ดอกเบี้้ย� ค้้างรัับ การตั้้ง� ค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ
สงสััยจะสููญ(1)
1,002,782
78,996
8,604
11,629
28,236

113,333
39,893
2,351
2,789
9,180

1,130,247

167,546

1,133
798
2,351
2,789
9,180
16,251
68,584
84,835

ยอดสุุทธิิที่่�ใช้้ในการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเป็็นยอดคงค้้างของต้้นเงิินที่่�ไม่่รวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับหลัังหัักประกััน
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ตารางแสดงรายละเอีียดสิินเชื่่�อตามธุุรกรรมนโยบายรััฐจำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารและบริิษััทย่่อยตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�นของเงิินให้้สิินเชื่่�อ
ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ จำำ�นวน 3,802 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,079 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 โดยแบ่่งเป็็นเงิินสำำ�รองขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์
ธนาคารแห่่งประเทศไทย จำำ�นวน 1,287 ล้้านบาท และเงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน 2,516 ล้้านบาท ซึ่่�งเพีียงพอต่่อการรองรัับความเสีียหายที่่�อาจ
จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตได้้
31 ธัันวาคม 2563
อััตราที่่�ใช้้ในการ
ตั้้ง� ค่่าเผื่่�อหนี้้� เงิินให้้สินิ เชื่่�อและ ยอดสุุทธิิที่่�ใช้้ใน
�
สงสััยจะสููญ (%) ดอกเบี้้ย� ค้้างรัับ การตั้้ง� ค่่าเผื่่�อหนี้้
สงสััยจะสููญ(1)

รายการ

ค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ

หน่วย: ล้านบาท
31 ธัันวาคม 2562 (ปรัับปรุุงใหม่่)
เงิินให้้สินิ เชื่่�อและ ยอดสุุทธิิที่่�ใช้้ใน
ค่่าเผื่่�อหนี้้�
ดอกเบี้้ย� ค้้างรัับ การตั้้ง� ค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ
สงสััยจะสููญ(1)

1. เงิินสำำ�รองขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์ ธปท.
- จััดชั้้�นปกติิ

1

129,271

159,727

125

89,115

110,746

81

- จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ

2

8,446

10,262

106

4,989

6,103

67

- จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน

100

963

1,111

305

827

957

252

- จััดชั้้�นสงสััย

100

731

877

197

1,118

1,315

310

- จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ

100

2,061

2,354

553

1,487

1,724

391

รวม
2. เงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน
รวม

141,472

174,331

1,286

1,101

2,516

1,622

3,802

97,536

120,845

2,723

เงิินงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีที่่
ี �ได้้รัับและการจ่่ายเงิินนำำ�ส่่งรััฐหรืือเงิินปัันผล
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
เงิินงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีที่่�ได้้รัับ
การจ่่ายเงิินนำำ�ส่่งรััฐหรืือเงิินปัันผล

2563*

2562*
(ปรัับปรุุงใหม่่)

2561

2560

2559

148.39

-

-

-

-

5,441

5,484

5,340

4,760

4,046

หมายเหตุุ: * งบการเงิินปีี 2563 และปีี 2562 เป็็นงบการเงิินที่่�รวมงบการเงิินของบริิษััทย่่อยและงบการเงิินของบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยที่่�มีีการควบรวมกิิจการของบรรษััทตลาดรอง
	สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเข้้ากัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ตามพระราชบััญญััติิยุุบเลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย พ.ศ. 2563
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อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของธนาคาร
ในปีี 2563 ธนาคารได้้รับั การจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือโดย บริิษัทั ฟิิทช์์ เรทติ้้�งส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด โดยให้้คงอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
ที่่�ระดัับสููงสุุดของอัันดัับเครดิิตภายในประเทศ คืือ อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating)
ที่่�ระดัับ AAA(tha) แนวโน้้มอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ มีีเสถีียรภาพ และอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือภายในประเทศระยะสั้้�น (National Short Term Rating) ที่่�ระดัับ F1+(tha)
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

ปีี 2562

ปีี 2563

อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือระยะยาวภายในประเทศ

AAA(tha)

AAA(tha)

อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือระยะสั้้�นภายในประเทศ

F1+(tha)

F1+(tha)

มีีเสถีียรภาพ

มีีเสถีียรภาพ

แนวโน้้มอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

หมายเหตุุ : 	อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือซึ่่�งถืือเป็็นระดัับที่่�น่่าลงทุุน (Investment Grade) ของสถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ Fitch Ratings
		 (Thailand) ได้้แก่่ อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือระยะยาวที่่� ระดัับ BBB- และอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือระยะสั้้�นที่่� ระดัับ F3

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ
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รายงานคณะกรรมการบริิหาร
ตามพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา 21 กำำ�หนดให้้คณะกรรมการธนาคาร
มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารคณะหนึ่่�ง ประกอบด้้วย ผู้้�จััดการ และกรรมการธนาคารอย่่างน้้อยสองคนแต่่ไม่่เกิินสี่่�คน
ให้้คณะกรรมการธนาคารเลืือกตั้้�งกรรมการบริิหารคนหนึ่่�งเป็็นประธานกรรมการบริิหาร ให้้ผู้้�ที่่�ได้้รับั เลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหารดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
หนึ่่�งปีี และอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่ได้้แต่่การดำำ�รงตำำ�แหน่่งจะต้้องสิ้้�นสุุดลงในเมื่่�อออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร และมาตรา 22
กำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ปฏิิบัติั กิ ารใด ๆ อัันเป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคาร แต่่ต้อ้ งปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบทั่่�วไป
หรืือคำำ�สั่่�งเฉพาะเรื่่�องซึ่่�งคณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิหาร มีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�
1.
2.
3.
4.

นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
ประธานกรรมการบริิหาร
พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
กรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหารเละเลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ 	ผู้้�ช่่วยเลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหารได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่� ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนดไว้้ในคำำ�สั่่�งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ที่่� 42/2563
เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร ลงวัันที่่� 8 กัันยายน 2563 ให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�กลั่่�นกรอง/ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะ ในเรื่่�องต่่าง ๆ
ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้้�งมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิหารต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นประจำำ�
ทุุกไตรมาส
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารได้้มีกี ารประชุุมทั้้�งสิ้้�น 16 ครั้้�ง โดยมีีการพิิจารณาวาระรวมทั้้�งหมดจำำ�นวน 97 เรื่่�อง แยกเป็็นวาระ
เพื่่�อพิิจารณากลั่่�นกรอง จำำ�นวน 59 เรื่่�อง วาระเพื่่�อพิิจารณา จำำ�นวน 9 เรื่่�อง และวาระเพื่่�อทราบ จำำ�นวน 29 เรื่่�อง สรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
•	พิิจารณากลั่่�นกรองการทบทวนแผนยุุทธศาสตร์์ และแผนปฏิิบัติั กิ าร ประจำำ�ปีี 2563 และจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ ปีี 2564 - 2568
เพื่่�อให้้สะท้้อนถึึงการปรัับตััวในรููปแบบใหม่่ (New Business Model) และผลการดำำ�เนิินงานที่่�แท้้จริิงภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
•	พิิจารณากลั่่�นกรองแผนยุุทธศาสตร์์ ปีี 2564 - 2568 แผนปฏิิบัติั ิการ และแผนงบประมาณประจำำ�ปีี 2564 โดยธนาคาร
มีีการกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางยุุทธศาสตร์์ (Strategic Positioning) เพื่่�อยกระดัับการเป็็นธนาคารดิิจิิทััล (Digital Banking) และมุ่่�งสู่่�
การเป็็นธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุดของคนไทย
•	พิิ จ ารณากลั่่�นกรองแผนการดำำ�เนิิ น การควบรวมกิิ จ การของบรรษัั ท ตลาดรองสิิ น เชื่่�อที่่�อยู่่�อาศัั ย (บตท.) เข้้ า กัั บ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) เพื่่�อให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิยุุบเลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย พ.ศ. 2563 ที่่�ได้้ประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน 2563
•	พิิจารณากลั่่�นกรองการขอทบทวนตััวชี้้�วััดตามบัันทึึกข้้อตกลงการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ประจำำ�ปีีบััญชีี 2563 สืืบเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิิจารณากลั่่�นกรอง “ร่่าง”
ตััวชี้้�วััดและเกณฑ์์วััดผลการดำำ�เนิินงานฯ ประจำำ�ปีีบััญชีี 2564 เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบแนวทางการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้ตอบสนอง
ต่่อการดำำ�เนิินการตามแนวนโยบายของผู้้�ถืือหุ้้�นภาครััฐ (State of Direction : SOD)
•	ด้้านสิินเชื่่�อได้้มีีการพิิจารณากลั่่�นกรองเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�
		 - การปรัับปรุุงแก้้ไขอำำ�นาจอนุุมััติิสิินเชื่่�อรายย่่อยของผู้้�อนุุมััติิ วงเงิินกู้้�รวมไม่่เกิิน 2 ล้้านบาท ทำำ�ให้้ธนาคารสามารถ
ลดระยะเวลาการอนุุมััติิสิินเชื่่�อรายย่่อยให้้แล้้วเสร็็จภายใน 1 วัันทำำ�การ
		 - หลัักเกณฑ์์การให้้สิินเชื่่�อ “โครงการเงิินกู้้�เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย บนที่่�ดิินราชพััสดุุ” พร้้อมดอกเบี้้�ยอััตราพิิเศษ เพื่่�อเป็็น
การจััดสวััสดิิการด้้านที่่�พัักอาศััย และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต และเสริิมสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจตามความจำำ�เป็็นขั้้�นพื้้�นฐาน ให้้แก่่ข้้าราชการและ
ลููกจ้้างหน่่วยงานภาครััฐ
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		 - มาตรการช่่วยเหลืือและบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กัับลููกค้้าของธนาคารจากเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ เช่่น เหตุุการณ์์ร้้ายแรง
ที่่�จัังหวััดนครราชสีีมา มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็็นต้้น
		 - หลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขการให้้สิินเชื่่�อพััฒนาโครงการที่่�อยู่่�อาศััย (Pre Finance) สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการทั้้�งในและ
นอกตลาดหลัักทรััพย์์ และผู้้�ประกอบการในท้้องถิ่่�นที่่�มีีความสนใจสิินเชื่่�อ Pre Finance เพื่่�อเป็็นการตอบสนองพัันธกิิจของธนาคาร
ในการมุ่่�งเน้้นกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยและปานกลาง
•	พิิจารณากลั่่�นกรองการดำำ�เนิินธุุรกิิจการเป็็นตััวแทน/นายหน้้าขายอสัังหาริิมทรััพย์์ให้้กับั ประชาชน เพื่่�อเป็็นอีีกหนึ่่�งช่่องทาง
ในการเพิ่่�มยอดสิินเชื่่�อปล่่อยใหม่่ สำำ�หรัับผู้้�ซื้้�อทรััพย์์จากโครงการดัังกล่่าวและช่่วยเหลืือประชาชนสามารถนำำ�ทรััพย์์มาฝากขาย และเป็็นการ
ลดภาระค่่าใช้้จ่า่ ยอีีกทางหนึ่่�ง อีีกทั้้�ง ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของธนาคารที่่�เป็็นสถาบัันการเงิินของรััฐที่่�ให้้บริิการด้้านที่่�อยู่่�อาศััยอย่่างครบวงจร
•	พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายของธนาคาร / คำำ�สั่่�งคณะกรรมการธนาคาร / ข้้อบัังคัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ต่่าง ๆ
จำำ�นวน 17 เรื่่�อง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับบริิบท กฎเกณฑ์์ ต่่าง ๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลง รวมถึึงให้้สอดคล้้องกัับเกณฑ์์การประเมิินผลใหม่่ของ
รััฐวิิสาหกิิจ (Enablers)
• อนุุมััติิการจำำ�หน่่ายหนี้้�สููญจากบััญชีีลููกหนี้้� สำำ�หรัับหนี้้�แต่่ละรายที่่�เกิิน 1 ล้้านบาท แต่่ไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท ตามอำำ�นาจอนุุมััติิ
ของคณะกรรมการบริิหาร จำำ�นวน 36 ราย เป็็นจำำ�นวนเงิิน 48,595,385.07 บาท
•	ติิดตามรายงานผลความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินการตามความเห็็น / ข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ
โดยบรรจุุไว้้ในระเบีียบวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิหารในเรื่่�อง “การติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน / สั่่�งการ” เพื่่�อให้้ฝ่า่ ยจััดการรายงาน
ความคืืบหน้้าเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิหารได้้มอบนโยบาย ข้้อเสนอแนะและข้้อสัังเกตที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่ฝ่่ายจััดการเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุง
การดำำ�เนิินงาน ระเบีียบ วิิธีีปฏิิบััติิงานของธนาคารให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น อัันส่่งผลให้้ธนาคารบรรลุุวิิสััยทััศน์์ “ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุด
สำำ�หรัับการมีีบ้้าน” ดัังตััวอย่่างเช่่น
• ธนาคารควรเพิ่่�มกลยุุทธ์์วิิธีีการขายทรััพย์์ NPA แบบเชิิงรุุก รวมถึึงการกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ท้้าทายขึ้้�นโดยให้้ศึึกษา
กลยุุทธ์์ทางการตลาดจากสถาบัันการเงิินแห่่งอื่่�น รวมถึึงผู้้�ประกอบการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์อื่่�นมาเป็็นแนวทางในการกำำ�หนดแผน
การเพิ่่�มยอดขายทรััพย์์ NPA ของธนาคาร
• ธนาคารควรวางแผนการจััดทำำ�แผนการตลาดแบบใหม่่ เพื่่�อรองรัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในอนาคตอัันใกล้้
ที่่�อาจส่่งผลต่่อภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ เช่่น ผู้้�ประกอบการกลุ่่�มอสัังหาริิมทรััพย์์ซะลอหรืือหยุุดการสร้้างอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือภาวะคนตกงาน
ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น อัันส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของธนาคารโดยตรง
• การปรัับปรุุงอำำ�นาจอนุุมััติสิิ ินเชื่่�อรายย่่อยโดยเพิ่่�มผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิสิินเชื่่�อวงเงิินกู้้�รวมไม่่เกิิน 2 ล้้านบาท จะทำำ�ให้้ธนาคาร
สามารถลดระยะเวลาการอนุุมัติั สิิ นิ เชื่่�อวงเงิินกู้้�ดัังกล่่าวได้้ ภายใน 1 วัันทำำ�การ ส่่งผลให้้ธนาคารมีีปริิมาณสิินเชื่่�อเพิ่่�มขึ้้�นมาก ซึ่่�งอาจเกิิด NPL
ตามมาได้้ ธนาคารจึึงควรให้้ฝ่่ายสอบทานสิินเชื่่�อเร่่งสอบทานสิินเชื่่�อตามปริิมาณสิินเชื่่�อปล่่อยใหม่่ที่่�อาจเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย โดยให้้สอบทาน
อย่่างรอบคอบเพื่่�อเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิด NPL ใหม่่ของธนาคารได้้

		
		

(นายยุุทธนา หยิิมการุุณ)
ประธานกรรมการบริิหาร
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รายงานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG&CSR)
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่�ดีี แ ละการแสดงความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่�งแวดล้้ อ มถืื อ เป็็ น สิ่่�งสำำ�คัั ญ ขององค์์ ก รที่่�ต้้ อ งการ
มุ่่�งสู่่�ความเป็็นเลิิศ อัันเกิิดขึ้้�นจากความร่่วมมืือของคณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของธนาคาร ในการผสานพลัังขัับเคลื่่�อนองค์์กร
ให้้ บ รรลุุ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ แ ละเป้้ า หมายการดำำ�เนิิ น งานสูู ง สุุ ด โดยคณะกรรมการธนาคารมีี บ ทบาทในการกำำ�กัั บ ดูู แ ลและกำำ�หนด
กรอบนโยบาย แผนงานยุุทธศาสตร์์ รวมถึึงแผนปฏิิบััติิการ เพื่่�อให้้ฝ่่ายจััดการซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�บริิหารในระดัับต่่าง ๆ แสดงบทบาท
ด้้วยการผลัักดัันการพััฒนาองค์์กร พััฒนาบุุคลากร พััฒนาระบบงานและกระบวนการพััฒนาเทคโนโลยีี โดยเฉพาะการพััฒนานวััตกรรม
ที่่�เกิิดจากพื้้�นฐานของการเป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� ให้้ขับั เคลื่่�อนไปในทิิศทางที่่�ส่่งเสริิมและสอดคล้้องกััน มุ่่�งสู่่�เป้้าหมายผลสำำ�เร็็จสููงสุุดร่่วมกััน
โดยธนาคารมีีหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (G H Bank Corporate Governance
Principles and Code of Conduct) ครอบคลุุมเรื่่�องจริิยธรรมและจรรยาบรรณทุุกระดัับทั่่�วทั้้�งองค์์กร หล่่อหลอมให้้เกิิดการปฏิิบััติิงาน
อย่่างมีีธรรมาภิิบาล จนเป็็นวััฒนธรรมองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน ในขณะที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานนอกจากจะมุ่่�งมั่่�นทำำ�หน้้าที่่�ภายใต้้ค่่านิิยมขององค์์กรแล้้ว
ยัังได้้มุ่่�งเน้้นรัับผิิดชอบในการพััฒนากระบวนการปฏิิบััติิงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ มีีประสิิทธิิผล มีีคุุณภาพ มีีมาตรฐาน และมีีทััศนคติิหรืือ
แนวคิิดในการพััฒนาองค์์กรไปสู่่�ความยั่่�งยืืน อัันจะส่่งผลต่่อการสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่ธนาคาร ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างผลกระทบเชิิงบวก
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่างสมดุุล
ตลอดปีี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ มุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาระบบการบริิหารจััดการ ระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ตลอดจน
แนวทางการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการยกระดัับการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เช่่น มาตรฐาน OECD Guidelines on Corporate Governance of State - Owned Enterprises 2015
มาตรฐาน ISO 26000 : 2010 Guidance on Social Responsibility is an International Standard การจััดทำำ�รายงาน
การพััฒนาความยั่่�งยืืนตามมาตรฐาน GRI Standard เป็็นต้้น ซึ่่�งสะท้้อนความสำำ�เร็็จจากการได้้รัับรางวััลจากองค์์กรต่่าง ๆ จำำ�นวนมาก
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีซึ่่�งธนาคารอาคารสงเคราะห์์ได้้รัับรางวััลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Awards) โดยได้้รับั คะแนนสููงสุุดเป็็นอัันดัับ 1 ที่่� 99.60 คะแนน
ซึ่่�งเป็็นคะแนนสููงสุุดอัันดัับ 1 ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 4 ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 ถึึง พ.ศ. 2563 นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้รัับรางวััลด้้านการแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมในปีี 2563 จำำ�นวน 3 รางวััล ได้้แก่่ รางวััล Thailand Top Company Awards 2020
ด้้าน “CSR of The Year Award” รางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2563 ประเภท “รางวััลการเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใสดีีเด่่น”
และรางวััล Sustainability Disclosure Recognition 2020 จากสถาบัันไทยพััฒน์์ ซึ่่�งดำำ�เนิินงานภายใต้้มูลู นิิธิบูิ รู ณะชนบทแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ และเป็็นหน่่วยงานเดีียวในประเทศไทย ที่่�ได้้รัับการรัับรองจากองค์์การแห่่งความริิเริ่่�มว่่าด้้วยการรายงานสากล
(Global Reporting Initiative: GRI) ให้้เป็็น GRI Certified Training Partner นัับตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2556 เป็็นต้้นมา
นอกจากนี้้� ในปีี 2563 ธนาคารยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการมุ่่�งสู่่�การเป็็น “ธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน” โดยได้้ทบทวนนโยบายและ
แนวทางปฏิิบัติั งิ าน รวมถึึงคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านเพื่่�อการพััฒนาความยั่่�งยืืนของธนาคาร ตลอดจนการนำำ�ปััจจััยสำำ�คััญด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน
มาใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง ในการกำำ�หนดแผนงานยุุทธศาสตร์์องค์์กร ซึ่่�งจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารมุ่่�งสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวเพื่่�อตอบสนอง
ต่่อความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม โดยมีีการดำำ�เนิินการ ใน 4 เรื่่�อง ได้้แก่่ (1) ความมั่่�นคงทางการเงิิน
ของสถาบัันการเงิินและลููกค้้า (2) การสร้้างความยั่่�งยืืนทางเศรษฐกิิจ (3) การสร้้างความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และ (4) การสร้้าง
ความยั่่�งยืืนด้้านสัังคม เพื่่�อผลัักดัันให้้ธนาคารมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างระบบนิิเวศที่่�เกื้้�อกููลกััน สร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ลูกู ค้้า
สร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชน อนุุรัักษ์์และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม สร้้างความเสมอภาคและเท่่าเทีียมกัันทางสัังคม และเพื่่�อการเติิบโต
ของธนาคารอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว

		
		
		
108

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

(นายธานิินทร์์ ผะเอม)
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG&CSR)

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เ ป็็ น สถาบัั น การเงิิ น เฉพาะกิิ จ ของรัั ฐ มีี ภ ารกิิ จ หลัั ก เพื่่�อช่่ ว ยเหลืื อ ให้้ ป ระชาชนได้้ มีี ที่่� อยู่่�อาศัั ย
ตามควรแก่่อัตั ภาพ คณะกรรมการธนาคารมีีการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร โดยยึึดหลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) กระทรวงการคลััง เป็็นกรอบในการดำำ�เนิินงานควบคู่่�
กัับการมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย พร้้อมกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของแต่่ละคณะ เพื่่�อให้้ระบบการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั งิ านเกิิดความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียได้้รับั รู้้�ข้อ้ มููลข่่าวสาร
ของธนาคารสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ลููกค้้า ประชาชน และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้มีี
ความยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย (Stakeholders) ว่่าการดำำ�เนิินงานทั่่�วทั้้�งองค์์กรของธนาคาร เป็็นไปโดยยึึดประโยชน์์
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเป็็นหลัักบนพื้้�นฐานที่่�มุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีจิิตสำำ�นึึกในความรัับผิิดชอบต่่อภารกิิจและ
หน้้าที่่�ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยเสมอภาคเท่่าเทีียมกััน

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให้้คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR)
มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลระบบงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคาร ตามหลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ
พ.ศ. 2562 และหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจใหม่่ (SE-AM) ด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการนำำ�องค์์กร (CG & Leadership) (Enabler 1)
และได้้มีกี ารทบทวน ติิดตาม ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้ธนาคารปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบ จริิยธรรมได้้ครบถ้้วน
และเพื่่�อนำำ�องค์์กรไปสู่่�พัันธกิิจ วิิสััยทััศน์์ และค่่านิิยมของธนาคารตามกรอบที่่�กำำ�หนดไว้้ จึึงกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของธนาคาร ดัังนี้้�
“คณะกรรมการธนาคาร ผู้บ้� ริิหาร และพนัักงานมุ่่ง� มั่่�นที่่จ� ะสร้้างเสริิมระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� ของธนาคาร เพื่่อ� ก่่อให้้เกิิด
ความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholder) ว่่าการดำำ�เนิินงานทั่่�วทั้้�งองค์์กรของธนาคาร เป็็นไปโดยยึึดประโยชน์์ของ
ประชาชนเป็็นหลััก บนพื้้�นฐานที่่มุ่� ง่� เน้้นการปฏิิบัติั งิ านด้้วยความซื่่อ� สััตย์สุุ์ จริิต ด้้วยจิิตสำำ�นึกึ ในความรัับผิิดชอบต่่อภารกิิจและหน้้าที่่�
ที่่มีีต่่
� อลููกค้้าทั้้�งปวงโดยความเสมอภาค รวมถึึงพััฒนานวััตกรรม ในการให้้บริิการลููกค้้าให้้มีีประสิิทธิภิ าพและเกิิดประสิิทธิผิ ลต่่อองค์์กร
ถืือได้้ว่่าเป็็นการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน”

เป้้าหมายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
1. 	ส่่งเสริิมให้้มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ให้้เกิิดขึ้้�นในธนาคารทุุกฝ่่าย/สำำ�นััก/ศููนย์์ อย่่างเป็็นรููปธรรม ตลอดจนมีีแนวทางปฏิิบััติิ
การส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างชััดเจน
2.	ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานในกิิจกรรมส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามพื้้�นที่่�
และสาขาทั่่�วประเทศ รวมถึึงการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานทุุกระดัับในการเสนอแนวคิิดเพื่่�อการปรัับปรุุงและพััฒนาการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีของธนาคาร
3.	ติิดตาม รายงานผล และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเสนอต่่อคณะอนุุกรรมการ CG & CSR คณะกรรมการ CG & CSR และ
คณะกรรมการธนาคารอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ปีี 2563 ธนาคารได้้นำำ�หลัักการสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมาใช้้ในการดำำ�เนิินงานและเป็็นแนวทางในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(Corporate Governance : CG) ตามหลัักมาตรฐานและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจที่่�กระทรวงการคลัังกำำ�หนด
ให้้พนัักงานรัับทราบและถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างจริิงจััง และยัังได้้นำำ�หลัักเกณฑ์์มาทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
ในด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� ธนาคารมีีการจััดกิิจกรรมการมีีส่ว่ นร่่วมด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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แก่่พนัักงาน เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ผ่่านกิิจกรรมโครงการบุุคคลต้้นแบบด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อยกย่่องเชิิดชููพนัักงานผู้้�ปฏิิบััติิตาม
หลัักธรรมาภิิบาล มีีคุุณธรรม จริิยธรรม สร้้างพนัักงานต้้นแบบที่่�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี มีีความซื่่�อสััตย์์ มีีจริิยธรรม นำำ�ไปสู่่�วััฒนธรรมและ
ค่่านิิยมของ ธอส. ปลููกจิิตสำำ�นึึก สร้้างค่่านิิยม ซึ่่�งจะเป็็นการช่่วยขัับเคลื่่�อนและสร้้างระบบกลไกการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรม
จรรยาบรรณของธนาคารให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
อนึ่่�ง ธนาคารยัังมีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมสำำ�คััญ ดัังนี้้� การสำำ�รวจความคาดหวัังและความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย (Stakeholders)
อีีกทั้้�งให้้ความสำำ�คััญกัับคู่่�ค้้า/คู่่�ความร่่วมมืือของธนาคาร มีีการมอบนโยบายสำำ�คััญของธนาคารแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้ครอบคลุุม
ครบทุุกกลุ่่�ม และประเมิินพฤติิกรรมพนัักงานให้้สอดคล้้องตามหลััก CG รวมทั้้�งสามารถยกระดัับแนวทางและระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของธนาคารเทีียบเท่่ามาตรฐานสากล จากการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวข้้างต้้น ส่่งผลให้้ปีี 2563 ธอส. ธนาคารได้้รัับผลคะแนนการประเมิิน
คุุณธรรมและความโปร่่งใสฯ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำำ�ปีี 2563 ที่่�ระดัับคะแนน 99.60
(ระดัั บ คุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ� เนิิ น งานของหน่่วยงานภาครัั ฐ สูู ง มาก) สูู ง สุุดอัั น ดัั บ 1 จากหน่่วยงานภาครัั ฐ
ที่่�เข้้ารัับการประเมิินทั้้�งสิ้้�น 8,303 หน่่วยงาน นัับเป็็นปีีที่่�สี่่�ที่่� ธอส. คงอัันดัับ 1 ของหน่่วยงานที่่�มีีการดำำ�เนิินงานที่่�มีีคุุณธรรม
และความโปร่่งใสสููงสุุด และเป็็นความภาคภููมิิใจอย่่างยิ่่�งของพนัักงานทั้้�งองค์์กร และเป็็นภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ที่่�จะต้้องยึึดถืือ และรัักษาไว้้ให้้คงอยู่่�ตลอดไป

ผลการดำำ�เนิินงานและกิิจกรรมเพื่่� อส่่งเสริิมการกำำ�กับดู
ั แ
ู ลกิิจการที่่�ดีใี นปีี 2563
1.	ผลการดำำ�เนิินงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในปีี 2563

จากการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการในปีีที่่�ผ่า่ นมา สามารถสะท้้อนได้้จากการที่่�ธนาคารได้้รับั ผลการประเมิินและรางวััลต่่างๆ ได้้แก่่
1.1 ผลคะแนนการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำำ�ปีี 2563 ที่่�ระดัับคะแนน 99.60 (ระดัับคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ
สููงมาก)” สููงสุุดอัันดัับ 1 จากหน่่วยงานภาครััฐที่่�เข้้ารัับการประเมิินทั้้�งสิ้้�น 8,303 หน่่วยงาน นัับเป็็นปีีที่่�สี่่�ที่่� ธอส. คงอัันดัับ 1 ของหน่่วยงาน
ที่่�มีีการดำำ�เนิินงานที่่�มีีคุุณธรรมและความโปร่่งใสสููงสุุด
1.2 ผลการประเมิินด้้านธรรมาภิิบาลอยู่่�ในระดัับที่่�ดีีขึ้้�น จากการประเมิินโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย
2. การกำำ�หนดแผนยุุทธศาสตร์์ด้้านบรรษััทภิิบาล

2.1 แผนงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
		ปีี 2563 ธนาคารได้้นำำ�พันั ธกิิจ วิิสัยั ทััศน์์ ค่่านิิยม และยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร หลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (G H Bank Corporate Governance Principles and Code of conduct) หลัักเกณฑ์์การประเมิินผล
รััฐวิิสาหกิิจ (SE-AM) ใหม่่ ด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการนำำ�องค์์กร (CG & Leadership) (Enabler 1) ความต้้องการของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
(Stakeholders) หลัักเกณฑ์์การประเมิินคุุณธรรมความโปร่่งใส (ITA) หลัักเกณฑ์์และแนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านธรรมาภิิบาล
ของ สคร. มาเป็็นข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�แผนแม่่บท (Master Plan) ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม CG&CSR ระยะเวลา 5 ปีี (2560-2564) ซึ่่�งเป็็นการบููรณาการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าด้้วยกััน และแผนการดำำ�เนิินงาน (Action Plan) ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จำำ�นวน 3 กลยุุทธ์์ ได้้แก่่
• กลยุุทธ์์ที่่� 1 การยกระดัับคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน สู่่�เป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�ยั่่�งยืืน
• กลยุุทธ์์ที่่� 2 เสริิมสร้้างระบบงาน/กระบวนการจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ป้้องกัันการทุุจริิต
• กลยุุทธ์์ที่่� 3 การส่่งเสริิมพััฒนาองค์์ความรู้้�และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมด้้าน CG จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน
เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
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2.2 การนำำ�หลัักธรรมาภิิบาลสู่่�การปฏิิบัติั งิ าน (CG in Process) โดยมีีการดำำ�เนิินงานด้้านธรรมาภิิบาลให้้มีคี วามสอดคล้้องกัับ
หลัักเกณฑ์์การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
พร้้อมทั้้�งอบรมให้้กัับผู้้�บริิหารและพนัักงานในหลัักสููตรเครืือข่่าย การป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต การต่่อต้้านการรัับสิินบนและ
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน จากที่่�ปรึึกษาประธานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ และจััดอบรมเรื่่�องการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี จริิยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร และการอบรมหลัักสููตรเครืือข่่าย การป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต การต่่อต้้าน
การรัับสิินบนและผลประโยชน์์ทัับซ้้อน ผ่่านระบบ E-learning ที่่�สำำ�คััญมีีการขัับเคลื่่�อนการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�สร้้างทั้้�งคนเก่่งคนดีี
และจิิตอาสา โดยมีีการกำำ�หนดพฤติิกรรมบ่่งชี้้� (Do & Don’t) อย่่างชััดเจน เพื่่�อหล่่อหลอมให้้บุุคลากรของธนาคารยึึดถืือปฏิิบััติิจนเกิิดเป็็น
วััฒนธรรมองค์์กรที่่�องค์์กรได้้กำำ�หนดไว้้ โดยมีีการจััดกิิจกรรมเพื่่�อหล่่อหลอมให้้วััฒนธรรมองค์์กรเป็็นวััฒนธรรมสุุจริิต
		 2.2.1 การจััดกิิจกรรม Meeting with MD ประจำำ�ปีี 2563 เป็็นกิิจกรรมรายไตรมาสจััดในรููปแบบใหม่่ ผสมผสาน
อย่่างลงตััว ระหว่่างกรรมการผู้้�จััดการแจ้้งความคืืบหน้้าผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญให้้กัับพนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร เปิิดโอกาสให้้พนัักงาน
ซัักถามอย่่างเป็็นกัันเอง โดยมีีผู้้�บริิหารและพนัักงานเข้้าร่่วมงาน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อติิดตามความเคลื่่�อนไหวต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นภายในองค์์กร
ผ่่าน Telepresence และ FB GHB Info Supermarket เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกสาขาทั่่�วประเทศ ถาม - ตอบ แบบเป็็นกัันเอง
แลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็น เสนอแนะ เพื่่�อพััฒนาองค์์กรร่่วมกััน และเสริิมสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โดยในกิิจกรรม Meeting with MD ครั้้�งที่่� 4/2563 แบบ New Normal ผ่่านรายการ SMART Radio โดยกรรมการผู้้�จััดการ
ได้้ตอบข้้อสงสััยในประเด็็นสำำ�คััญ อาทิิ สถานการณ์์สิินเชื่่�อ มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 สถานการณ์์ของ NPL
การปรัับรููปแบบการให้้บริิการเป็็น Digital Service และการสอบบรรจุุพนัักงาน ซึ่่�งถ่่ายทอดสดเพื่่�อให้้บุุคลากรทั้้�งองค์์กรทั่่�วประเทศ
ได้้รัับชมผ่่านทาง Facebook GHB Info Supermarket ทั้้�งนี้้� กิิจกรรมดัังกล่่าวจััดขึ้้�น ณ ห้้อง Smart Radio ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร ชั้้�น 2
อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ สำำ�นัักงานใหญ่่

กิิจกรรม Meeting with MD ประจำำ�ปีี 2563
2.2.2	กิิจกรรม CG&CSR Day ประจำำ�ปีี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์จััดงาน CG & CSR Day ประจำำ�ปีี 2563
ในวัันที่่� 2 ธัันวาคม 2563 โดยคุุณฉััตรชััย ศิิริิไล กรรมการผู้้�จััดการ ให้้เกีียรติิเป็็นประธานในพิิธีี และปาฐกถาพิิเศษ หััวข้้อ “การนำำ�องค์์กร
ด้้วยธรรมาภิิบาล” พร้้อมทั้้�งนำำ�คณะผู้้�บริิหารประกาศการแสดงเจตจำำ�นงสุุจริิต รวมทั้้�งรัับฟัังการบรรยายในหััวข้้อ “พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พุุทธศัักราช 2562” โดย คุุณนนท์์ หรยางกููร วิิทยากรจากบริิษััท เบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กััด ซึ่่�งงานดัังกล่่าว
จััดขึ้้�นตามวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อส่่งเสริิมบทบาทของผู้้�บริิหารในการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงพััฒนาความรู้้�
และความเข้้าใจด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมให้้กับั บุุคลากรของธนาคาร นอกจากนี้้� ภายในงานยัังมีีกิจิ กรรม CSR
“ธอส. ระบายสีีใส่่หััวใจในถุุงใส่่ยา” โดยให้้ผู้้�บริิหารและผู้้�เข้้าร่่วมงานได้้ออกแบบระบายสีีถุุงผ้้า ก่่อนส่่งมอบให้้แก่่โรงพยาบาล
เพื่่�อเป็็นการรณรงค์์ใช้้ถุงุ ผ้้าใส่่ยาให้้ผู้้�ป่ว่ ยแทนถุุงพลาสติิก กิิจกรรมดัังกล่่าวจััดขึ้้�น ณ ห้้องวิิมานเมฆ ชั้้�น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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กิิจกรรม CG & CSR Day ประจำำ�ปีี 2563
		

2.2.3 ธอส. ร่่วมปฏิิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์์ร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบ

			
1) คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้้�จัดั การ คณะผู้้�บริิหาร และพนัักงานในสำำ�นัักงานใหญ่่ทุกุ ระดัับ พร้้อมทั้้�ง
พนัักงานสาขาทั่่�วประเทศ ร่่วมปฏิิญาณตนต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น โดยปฏิิญาณตนร่่วมกัันว่่าจะปฏิิบััติิตนด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
และแสดงเจตนารมณ์์ร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบ ในฐานะที่่�ธนาคารเป็็นหน่่วยงานของรััฐ ได้้ตระหนัักและเล็็งเห็็นความสำำ�คััญ
ของปััญหาการทุุจริิตซึ่่�งเป็็นปััญหาสำำ�คััญของชาติิ ที่่�มีีผลกระทบต่่อการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี โดยมีีพนัักงานสาขาธนาคาร ร่่วมกััน
ประกาศเจตจำำ�นงต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นโดยพร้้อมเพรีียงกััน ณ ที่่�ทำำ�การสาขาทั่่�วประเทศ เพื่่�อร่่วมแสดงพลัังในการรณรงค์์ส่่งเสริิม
วััฒนธรรมสุุจริิตธรรมาภิิบาล และความโปร่่งใสในกลุ่่�มรััฐวิิสาหกิิจ อัันนำำ�ไปสู่่�การรวมพลัังเป็็นเครืือข่่ายป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
ภายใต้้ความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

กรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหารและพนัักงานสาขาร่่วมปฏิิญาณตนต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น ณ สาขาของธนาคาร
			
2) กรรมการผู้้�จััดการ พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร และพนัักงานในสำำ�นัักงานใหญ่่ จำำ�นวนกว่่า 300 คน พร้้อมทั้้�ง
พนัักงานสาขาทั่่�วประเทศ เข้้าร่่วมปฏิิญาณตนต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่�น โดยปฏิิญาณตนร่่วมกัันว่่าจะปฏิิบัติั ติ นด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิต และ
แสดงเจตนารมณ์์ร่ว่ มต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบ ในฐานะที่่�ธนาคารเป็็นหน่่วยงานของรััฐ ได้้ตระหนัักและเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของปััญหา
การทุุจริิตซึ่่�งเป็็นปััญหาสำำ�คััญของชาติิ ที่่�มีีผลกระทบต่่อการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี โดยมีีพนัักงานสาขาธนาคาร ร่่วมกัันประกาศเจตจำำ�นง
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นโดยพร้้อมเพรีียงกััน ณ ที่่�ทำำ�การสาขาทั่่�วประเทศ เพื่่�อร่่วมแสดงพลัังในการรณรงค์์ส่่งเสริิมวััฒนธรรมสุุจริิต
ธรรมาภิิบาล และความโปร่่งใสในกลุ่่�มรััฐวิิสาหกิิจ อัันนำำ�ไปสู่่�การรวมพลัังเป็็นเครืือข่่ายป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต ภายใต้้
ความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
และเพื่่�อให้้สอดคล้้องตามแนวทางการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ ITA ประจำำ�ปีี 2563
เป็็นการสร้้างภาพลัักษณ์์องค์์กรให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�น ไว้้วางใจแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
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ธอส. ร่่วมปฏิิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์์ร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบ
		 2.2.4 การอบรมโครงการ “GHB SMART New Comer” ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
(นายปริิญญา พััฒนภัักดีี) ได้้ให้้เกีียรติิมาเป็็นประธานในพิิธีเี ปิิดการอบรมโครงการ “GHB SMART New Comer” รวมถึึงมอบนโยบายให้้แก่่
ผู้้�เข้้าอบรม และจััดอบรมให้้ความรู้้�ด้้านต่่างๆ ให้้กัับพนัักงานใหม่่ที่่�ได้้รัับการบรรจุุ โดยได้้นำำ�เรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในหลัักสููตรด้้วย

การอบรมโครงการ “GHB SMART New Comer”
		 2.2.5 การเผยแพร่่บทความ ข่่าวสาร ด้้านธรรมาภิิบาล ผ่่านทาง Website ของธนาคาร, E-mail ภายในธนาคาร,
กลุ่่�มปิิด FB GHB Info Supermarket อีีกทั้้�งยัังมีีการเผยแพร่่กิิจกรรมด้้านบรรษััทภิิบาลให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการต่่อต้้านการทุุจริิต
		 2.2.6 การเข้้าร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอกในการส่่งเสริิมและพััฒนาแนวทางการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาล
ตาม Best Practice และการช่่วยเหลืือระหว่่างกััน ภายในกลุ่่�มเครืือข่่ายรััฐวิิสาหกิิจและหน่่วยงานภายนอก
2.2.7 การแบ่่งปัันและจััดเก็็บองค์์ความรู้้�ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร
ในรููปแบบที่่�ทัันสมััย ได้้มีีการรวบรวมองค์์ความรู้้�ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคารไว้้ในระบบ KMS ของธนาคาร

หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
(G H Bank Corporate Governance Principles and Code of conduct)
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รายงานการปฏิิบััติต
ิ ามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญและยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กฎหมาย กฎเกณฑ์์ และหลัักการและแนวทางกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในรััฐวิิสาหกิิจตั้้�งแต่่ปีี 2552 เป็็นต้้นมา สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) มีีการกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับ
หลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562 ให้้เป็็นไปตามหลัักมาตรฐานสากล เพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคาร
นำำ�หลัักดัังกล่่าวไปปรัับใช้้ตามหลััก “Apply or Explain” เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการด้้านต่่าง ๆ เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและต่่อเนื่่�อง
ในปีี 2563 ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สรุุปได้้ดัังนี้้�
หมวดที่่� 1 บทบาทของภาครััฐ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ให้้ความสำำ�คััญกัับระบบการบริิหารจััดการ ด้้วยความสมดุุลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล
โดยการแยกบทบาทหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบาย (Policy Maker) การกำำ�กัับดููแล (Regulator) การดำำ�เนิินการ (Operator) และเจ้้าของ
(Owner) ออกจากกัันอย่่างชััดเจน โดยกระทรวงการคลัังได้้ถ่่ายทอดนโยบายและทิิศทางในการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ผ่่านแนวนโยบาย
ของผู้้�ถืือหุ้้�นภาครััฐ ได้้เปิิดเผยนโยบาย มาตรการ แนวทางการดำำ�เนิินการ และกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย
จากภาครััฐในรายงานประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และได้้แต่่งตั้้�งผู้้�แทนจากกระทรวงการคลัังเข้้าร่่วมในคณะกรรมการ
เพื่่�อกำำ�กัับติิดตามและส่่งเสริิมให้้การดำำ�เนิินงานสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายตามที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยจะไม่่เข้้าไปแทรกแซง
ในการบริิหารงาน เพื่่�อให้้รััฐวิิสาหกิิจมีีอำำ�นาจและอิิสระในการบริิหารงานอย่่างเต็็มที่่� รวมถึึงพััฒนาในการสร้้างโอกาสให้้ประชาชน
เข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนอย่่างทั่่�วถึึง ควบคู่่�กัับการให้้ความรู้้�ทางการเงิิน เพื่่�อสนัับสนุุนความเข้้มแข็็งเศรษฐกิิจฐานรากและลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม
ภายใต้้การบริิหารจััดการองค์์กรที่่�มั่่�นคง โดยการนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมมาประยุุกต์์ใช้้ในการบริิหารจััดการ และให้้บริิการทางการเงิิน
ได้้อย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใสและยั่่�งยืืน
หมวดที่่� 2 สิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการธนาคารให้้ความสำำ�คััญในสิิทธิิของภาครััฐและไม่่กระทำำ�การใด ๆ อัันเป็็นการละเมิิดสิิทธิิของภาครััฐ และมีีส่่วนร่่วม
ในการตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของธนาคาร และได้้รัับข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง เพีียงพอ และทัันเวลาต่่อการตััดสิินใจ โดยมีีการกำำ�หนดนโยบาย
และแนวปฏิิบััติิด้้านการบริิหารสิิทธิ์์�ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งตามกฎหมาย และข้้อบัังคัับอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มีีสาระสำำ�คััญครบถ้้วน และเป็็นระบบ
โดยครอบคลุุมประเด็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งคณะกรรมการธนาคารกำำ�กัับให้้มีีการทบทวนและกำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิเพื่่�อส่่งเสริิมสิิทธิิและ
ความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�นครอบคลุุมประเด็็นสำำ�คััญทุุกปีี โดยกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลที่่�ดีีของธนาคาร สำำ�หรัับการป้้องกััน
การใช้้ข้้อมููลภายใน และนโยบายการขััดกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนบุุคคลและประโยชน์์ส่่วนรวมของธนาคาร สำำ�หรัับการป้้องกััน
การเกิิดรายการเกี่่�ยวโยงและการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
นโยบายการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลที่่�ดีีของธนาคาร มีีคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม สร้้างวััฒนธรรม
และสื่่�อสารให้้ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านเห็็นความสำำ�คััญและปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย และมีีคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล (Data Executive Committee)
เป็็นผู้้�นำำ�กรอบการดำำ�เนิินงานในนโยบายไปสู่่�การปฏิิบััติิโดยหน่่วยงานและพนัักงาน รวมทั้้�งผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้งานหรืือการเข้้าถึึง
ข้้อมููลธนาคาร โดยจััดทำำ� Website Data Governance เพื่่�อเป็็นแหล่่งรวบรวมรายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�ง VDO Clip ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจ
แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ประกาศ ระเบีียบปฏิิบัติั งิ านที่่�เกี่่�ยวข้้อง สำำ�หรัับการติิดตามและรายงานผลการปฏิิบัติั งิ าน ต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการธนาคาร
อย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง ทบทวนปีีละ 1 ครั้้�ง โดยปีี 2563 ได้้ทบทวนเทีียบกัับแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีจากคู่่�เทีียบ เพื่่�อนำำ�ผลมาปรัับปรุุงกระบวนการ
ในปีี 2564 ต่่อไป
สำำ�หรัับนโยบายการขััดกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนบุุคคลและประโยชน์์ส่่วนรวมของธนาคาร มีีการทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
โดยคณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงและผู้้�บริิหารกำำ�หนดเป็็นระเบีียบและคู่่�มืือปฏิิบััติิงาน เพื่่�อใช้้เป็็นบรรทััดฐาน
ในการปฏิิบััติิงานของธนาคารทุุกระดัับ โดยกำำ�หนดให้้ทุุกฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค/ศููนย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องประเมิินและรายงานผลตามนโยบาย
อย่่างเคร่่งครััด และจััดทำำ� E-Learning เรื่่�องการป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต การต่่อต้้านการรัับสิินบนและผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
ให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกคนเข้้าเรีียนและประเมิินความรู้้�หลัังเรีียน พบว่่า ผู้้�ปฏิิบััติิงานมีีความรู้้�เข้้าความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ถึึงร้้อยละ 90.32
ซึ่่�งฝ่่ายจััดหาและการพััสดุุ จะได้้นำำ�ผลไปปรัับปรุุงกระบวนการสร้้างความตระหนััก และเผยแพร่่นโยบายต่่อไป
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2.1	สิิทธิิของเจ้้าของกิิจการ/ผู้้�ถืือหุ้้�น
ธนาคารมีีกระทรวงการคลัังเป็็นเจ้้าของกิิจการ (ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100) โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�แทนกระทรวงการคลัังเป็็นกรรมการ
โดยตำำ�แหน่่ง ธนาคารได้้กำำ�หนดแผนการประชุุมคณะกรรมการธนาคารไว้้ล่่วงหน้้าในแต่่ละปีี โดยกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมเดืือนละ 1 ครั้้�ง
และแจ้้งกำำ�หนดวัันประชุุมทั้้�งปีีให้้กรรมการธนาคารทราบล่่วงหน้้า ซึ่่�งอาจมีีการประชุุมคณะกรรมการธนาคารเพิ่่�มเติิมตามความเหมาะสม
2.2	สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น/เจ้้าของกิิจการในการแต่่งตั้้�งและเลืือกกรรมการ
ตามพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 4)
พ.ศ. 2562 มาตรา 13 วรรคหนึ่่�ง กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่่�งประกอบด้้วย ประธานกรรมการ ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
ผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ กรรมการอื่่�นมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าสี่่�คนแต่่ไม่่เกิินเจ็็ดคน และให้้ผู้้�จััดการเป็็น
กรรมการโดยตำำ�แหน่่งคราวละสามปีี ประธานกรรมการและกรรมการอื่่�น ซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับแต่่งตั้้�งอีีกได้้
ในการแต่่งตั้้�งกรรมการธนาคาร ในปีี 2563 ธนาคารพิิจารณาสรรหากรรมการตามสมรรถนะหลัักและความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็น (Skill Matrix)
โดยผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการธนาคาร และนำำ�เสนอกระทรวงการคลัังก่่อนนำำ�เสนอคณะรััฐมนตรีีแต่่งตั้้�ง
2.3 บทบาทของเจ้้าของกิิจการ/ผู้้�ถืือหุ้้�นในการกำำ�หนดคุุณลัักษณะของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติแิ ละไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามมาตรา 5 แห่่งพระราชบััญญััติคุิ ณ
ุ สมบััติมิ าตรฐานสำำ�หรัับ
กรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2518 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม และตามมาตรา 14 แห่่งพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์
พ.ศ. 2496 ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2549
2.4 ความเท่่าเทีียมกัันของเจ้้าของกิิจการ/ผู้้�ถืือหุ้้�น
การให้้ข้อ้ มููลก่่อนการประชุุม คณะกรรมการธนาคารได้้รับั ระเบีียบวาระการประชุุม พร้้อมข้้อมููลประกอบการประชุุมล่่วงหน้้า
ก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน เพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคารได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนการประชุุม และไม่่เพิ่่�มวาระ
การประชุุมที่่�ไม่่ได้้แจ้้งล่่วงหน้้าโดยไม่่จำำ�เป็็น โดยเฉพาะวาระสำำ�คััญที่่�เจ้้าของกิิจการ/ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องใช้้เวลาในการศึึกษาข้้อมููลก่่อนการตััดสิินใจ
หมวดที่่� 3 คณะกรรมการธนาคาร

•

โครงสร้้างและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

ตามพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์
(ฉบัั บ ที่่� 4) พ.ศ. 2562 “มาตรา 13 ให้้ มีี ค ณะกรรมการคณะหนึ่่�งประกอบด้้ ว ย ประธานกรรมการ ผู้้�แทนกระทรวงการคลัั ง
ผู้้�แทนกระทรวงการพัั ฒ นาสัั ง คมและความมั่่�นคงของมนุุ ษ ย์์ แ ละกรรมการอื่่�น อีี ก จำำ�นวนไม่่ น้้ อ ยกว่่ า สี่่�คนแต่่ ไ ม่่ เ กิิ น เจ็็ ด คน
เป็็นกรรมการ และให้้ผู้้�จัดั การเป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง ให้้คณะรััฐมนตรีีเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งประธานกรรมการและกรรมการอื่่�น” และมาตรา 15
กำำ�หนดให้้ “ประธานกรรมการและกรรมการอื่่�นที่่�คณะรััฐมนตรีีแต่่งตั้้�งมีีวาระอยู่่�ในตำำ�แหน่่งคราวละสามปีี ประธานกรรมการและกรรมการอื่่�น
ซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับแต่่งตั้้�งอีีกได้้ ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการหรืือกรรมการอื่่�นพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ หากยัังมิิได้้
แต่่งตั้้�งประธานกรรมการหรืือกรรมการขึ้้�นใหม่่ ให้้ประธานกรรมการหรืือกรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระนั้้�นอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อไปจนกว่่าประธานกรรมการหรืือกรรมการ ซึ่่�งได้้รัับแต่่งตั้้�งใหม่่เข้้ารัับหน้้าที่่�แต่่ต้้องไม่่เกิินเก้้าสิิบวััน”
คณะกรรมการธนาคารมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามมาตรา 5 แห่่งพระราชบััญญััติิคุุณสมบััติิมาตรฐาน
สำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2518 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม และตามมาตรา 14 แห่่งพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์
พ.ศ. 2496 ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2549
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการธนาคารมีีจำำ�นวน 10 คน โดยมีีกรรมการอิิสระจำำ�นวน 7 คน ซึ่่�งจำำ�นวนกรรมการอิิสระ
เป็็นไปตามหลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ ปีี 2562 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ โดยกรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 4 คน เป็็นกรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น
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รายชื่่�อกรรมการธนาคาร

ตำำ�แหน่่ง

ที่่�มา

1. นายปริิญญา พััฒนภัักดีี

ประธานกรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
ที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 22 ตุุลาคม 2562

2. นายยุุทธนา หยิิมการุุณ

กรรมการธนาคาร
(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
ที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)

กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
ตามความเห็็นชอบจากกระทรวงการคลััง
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 12 มีีนาคม 2562
* ตามพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์

3. นางพััชรีี อาระยะกุุล

กรรมการธนาคาร

กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์
ตามความเห็็นชอบจากกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2562
* ตามพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์

4. นายธานิินทร์์ ผะเอม

กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
ที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 25 กรกฎาคม 2560

5. พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด

กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
ที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2562

6. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร

กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2562

7. นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์

กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563

8. นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง

กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
ที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563

9. นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา

กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563

10. นายฉััตรชััย ศิิริิไล

กรรมการธนาคาร
(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
ที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)

กรรมการผู้้�จััดการ
* ตามพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์

หมายเหตุุ		 * พระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 13 กำำ�หนดให้้มีี
			 คณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่่�งประกอบด้้วย ประธานกรรมการ ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง ผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ และกรรมการอื่่�น
			มีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าสี่่�คนแต่่ไม่่เกิินเจ็็ดคน และให้้ผู้้�จััดการเป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง
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• การเปลี่่�ยนแปลงกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ระหว่่างปีี 2563
	พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
1. นางรััตนา อนุุภาสนัันท์์
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ วัันที่่� 25 กรกฎาคม 2560
							ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
2. นายฉััตรชััย ศิิริิไล
กรรมการผู้้�จััดการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 พฤษภาคม 2559
							ถึึงวัันที่่� 3 พฤษภาคม 2563
เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
1. นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
2. นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
3. นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
4. นายฉััตรชััย ศิิริิไล
กรรมการผู้้�จััดการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2563
• 	อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�กำำ�กัับ ควบคุุม และอำำ�นวยกิิจการของธนาคาร ตามมาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 27
และบทบััญญััติิอื่่�นแห่่งพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยประกาศของคณะปฏิิวััติิ ฉบัับที่่� 317
ลงวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2515 และพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2549
1.	ดำำ�เนิินกิิจการเพื่่�อส่่งเสริิมและช่่วยเหลืือสนัับสนุุนให้้ประชาชนมีีอาคาร และหรืือ ที่่�ดิินเพื่่�อเป็็นที่่�อยู่่�อาศััย ตามวััตถุุประสงค์์
ในการจััดตั้้�งธนาคารอาคารสงเคราะห์์ตามพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์
2. วางข้้อบัังคัับการประชุุม และการดำำ�เนิินกิิจการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริิหาร
3. วางข้้อบัังคัับว่่าด้้วยระเบีียบปฏิิบััติิงานของพนัักงานธนาคาร
4. วางข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
5. แต่่งตั้้�งและถอดถอนพนัักงานธนาคาร และกำำ�หนดอััตราเงิินเดืือนผู้้�จััดการและพนัักงานธนาคาร ตลอดจนเรีียกประกััน
จากพนัักงานธนาคาร เพื่่�อจะได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยสุุจริิต
6.	ดำำ�เนิินตามนโยบายทั่่�วไปซึ่่�งรััฐมนตรีีกำำ�หนด
•

การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ธนาคารได้้นำำ�นโยบายการสรรหากรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
มาใช้้เป็็นแนวทางในการสรรหากรรมการธนาคารที่่�ไม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่ง เพื่่�อให้้องค์์ประกอบคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้้วย
บุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ ความรู้้� ความสามารถ และความเชี่่�ยวชาญด้้านต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานในระยะยาว และสอดคล้้อง
กัับทิิศทาง ภารกิิจ การดำำ�เนิินงานและยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร อัันจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน โดยในกระบวนการสรรหาและ
แต่่งตั้้�งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ คณะกรรมการธนาคารได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1.	พิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�สมควรได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการธนาคารที่่�ไม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่ง จากการ
ที่่�กรรมการธนาคารเป็็นผู้้�แนะนำำ� และ/หรืือ จากบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจของกระทรวงการคลััง และ/หรืือ วิิธีีการอื่่�น
ที่่�คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเห็็นสมควร
2.	พิิจารณาสรรหาและกลั่่�นกรองบุุคคลที่่�สมควรได้้รัับการเสนอชื่่�อ โดยคำำ�นึึงถึึงสััดส่่วนการแต่่งตั้้�งกรรมการธนาคาร
ที่่�ไม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่ง ซึ่่�งจะพิิจารณาจากบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ และประสบการณ์์ทำำ�งานในภาคธุุรกิิจ
โดยมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการธนาคารที่่�ไม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่ง
3.	พิิจารณาบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์โดยใช้้ตารางแสดงสมรรถนะและความรู้้�
ที่่�จำำ�เป็็นของคณะกรรมการธนาคาร (Board Skill Matrix) ตามที่่�ธนาคารกำำ�หนด (ธนาคารมีีการทบทวน Board Skill Matrix เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับภารกิิจและยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร)
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4. ตรวจสอบคุุณสมบััติิของบุุคคลที่่�สมควรได้้รัับการเสนอชื่่�อ หรืือร้้องขอให้้บุุคคลที่่�สมควรได้้รัับการเสนอชื่่�อพิิจารณา
ตรวจสอบคุุณสมบััติิและลัักษณะต้้องห้้ามของตนเอง โดยพิิจารณาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามในการเป็็น
กรรมการธนาคารที่่�ไม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่งตามที่่�กำำ�หนดในกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5.	นำำ�เสนอรายชื่่�อบุุคคลที่่�สมควรได้้รับั การเสนอชื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการธนาคาร ต่่อคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ก่่อนนำำ�เสนอผู้้�มีีอำำ�นาจในการแต่่งตั้้�งกรรมการธนาคารให้้ความเห็็นชอบตามลำำ�ดัับ
หมายเหตุุ : พระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา 13 วรรคสอง คณะรััฐมนตรีีเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�ง
		 ประธานกรรมการและกรรมการอื่่�น
•

กรรมการอิิสระ

ธนาคารได้้กำำ�หนดนิิยามกรรมการอิิสระของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ โดยให้้หมายถึึง “กรรมการจากภายนอกซึ่่�งมิิใช่่ผู้้�แทน
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง ข้้าราชการสัังกััดกระทรวงการคลััง และกรรมการผู้้�จััดการ”
โดยกรรมการอิิสระ จะต้้องลงนามรัับรองความเป็็นอิิสระในหนัังสืือรัับรองความเป็็นอิิสระของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
เมื่่�อได้้รัับการแต่่งตั้้�งและเป็็นประจำำ�ทุุกปีีโดยหนัังสืือรัับรองความเป็็นอิิสระ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. เป็็นกรรมการจากภายนอก ซึ่่�งมิิใช่่ผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
ข้้าราชการสัังกััดกระทรวงการคลััง และกรรมการผู้้�จััดการ
2.	มีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการ และหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล
3. ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจหรืือการงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคาร อัันมีีผลกระทบในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวาง
การใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างเป็็นอิิสระ
4. ไม่่มีส่ี ว่ นร่่วมในการบริิหารจััดการในธนาคาร รวมทั้้�งไม่่รับั เงิินเดืือนหรืือค่่าจ้้างประจำำ�จากธนาคาร ทั้้�งนี้้� เว้้นแต่่อำำ�นาจหน้้าที่่�
ตามที่่�กฎหมายหรืือคณะกรรมการธนาคารกำำ�หนดมอบหมายไว้้ หรืืองานในหน้้าที่่�ของกรรมการตามพัันธะของการเป็็นกรรมการธนาคาร
ตามปกติิ
5. ไม่่มีีผลประโยชน์์หรืือส่่วนได้้เสีีย ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อมทั้้�งในด้้านการเงิินและการบริิหารงานในธนาคาร
6. ไม่่เป็็นผู้้�เกี่่�ยวข้้องหรืือญาติิสนิิทของผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร
รายนามกรรมการอิิสระในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประกอบด้้วย
1. นายปริิญญา พััฒนภัักดีี

(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)

2. นายธานิินทร์์ ผะเอม

(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)

3.	พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด

(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)

4. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
5. นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
6. นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง
7. นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา
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(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)

การประชุุมของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้้กำำ�หนดแผนการประชุุมไว้้ล่่วงหน้้าในแต่่ละปีี โดยกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมเดืือนละ 1 ครั้้�ง และ
แจ้้งกำำ�หนดวัันประชุุมทั้้�งปีีให้้กรรมการธนาคารทราบตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 4 ของปีีก่อ่ นหน้้า ซึ่่�งอาจมีีการประชุุมคณะกรรมการธนาคารเพิ่่�มเติิม
ตามความเหมาะสม ในปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการธนาคารรวม 19 ครั้้�ง โดยประธานกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�พิิจารณาเห็็นชอบ
วาระการประชุุมในแต่่ละครั้้�ง คณะกรรมการธนาคารได้้รับั ระเบีียบวาระการประชุุม พร้้อมข้้อมููลประกอบการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
ไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน เพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคารได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนการประชุุม ทั้้�งนี้้� วาระการประชุุม ข้้อมููลประกอบ
การประชุุม อยู่่�ในรููปของ Electronic File และในการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคารได้้มีีข้้อซัักถามในประเด็็นต่่าง ๆ
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ เพื่่�อให้้การพิิจารณาในเรื่่�องนั้้�น ๆ เป็็นไปอย่่างรอบคอบ รวมทั้้�งได้้มีีข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ และข้้อสัังเกต ที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อการปฏิิบััติิงานของธนาคารอย่่างสม่ำำ��เสมอ ซึ่่�งธนาคารได้้มีีการบัันทึึกสรุุปไว้้ในรายงานการประชุุม
นอกจากนี้้� คณะกรรมการธนาคารได้้เชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคารเข้้าร่่วมประชุุมในวาระที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วยทุุกครั้้�ง เพื่่�อชี้้�แจงและ
ให้้ข้อ้ มููลที่่�เป็็นประโยชน์์ประกอบการพิิจารณาตััดสิินใจอย่่างรอบคอบของคณะกรรมการธนาคาร อีีกทั้้�งยัังเป็็นโอกาสให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ได้้รัับทราบนโยบายและข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคารโดยตรง สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้อง รวดเร็็ว ทั้้�งนี้้� ยกเว้้น
วาระที่่�เป็็นเรื่่�องประชุุมเฉพาะคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�คณะกรรมการธนาคารแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการธนาคารได้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและกลั่่�นกรองงานที่่�มีีความสำำ�คััญและ
งานที่่�ต้้องการความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน เพื่่�อช่่วยให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคารมีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีคณะกรรมการชุุดย่่อย 8 คณะ ได้้แก่่
• คณะกรรมการบริิหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
• คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR)
• คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์
• คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
(IT & KM - Inno Strategy and Policy Committee)
• คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร โดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา 21 “กำำ�หนดให้้คณะกรรมการธนาคารมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารคณะหนึ่่�ง ประกอบด้้วย ผู้้�จััดการ
และกรรมการอย่่างน้้อย 2 คน แต่่ไม่่เกิิน 4 คน ให้้คณะกรรมการธนาคารเลืือกตั้้�งกรรมการบริิหารคนหนึ่่�ง เป็็นประธานกรรมการบริิหาร
ให้้ผู้้�ที่่�ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหารดำำ�รงตำำ�แหน่่งหนึ่่�งปีี และอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่ได้้ แต่่การดำำ�รงตำำ�แหน่่งจะต้้องสิ้้�นสุุดลงเมื่่�อ
ออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร”
รายชื่่�อคณะกรรมการบริิหาร (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
1. นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
ประธานกรรมการ
2.	พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
กรรมการ
3. กรรมการผู้้�จััดการ		
กรรมการและเลขานุุการ
4.	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ	ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
คณะกรรมการบริิหารกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง สำำ�หรัับปีีบััญชีี 2563 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 16 ครั้้�ง
และได้้รายงานผลการปฏิิบััติิต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นรายไตรมาส
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รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการบริิหาร ระหว่่างปีี 2563
- ไม่่มีี อำำ�นาจหน้้าที่่�
มีี อำำ�นาจหน้้ าที่่�ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด เพื่่�อการดำำ�เนิิ น กิิ จ การของธนาคาร ประกอบด้้ ว ย 6 หมวด ได้้ แก่่
หมวดการกำำ�หนดทิิศทางและกลยุุทธ์์ขององค์์กร หมวดสิินเชื่่�อ หมวดการประนอมหนี้้� หมวดการขายทรััพย์์ หมวดการตััดหนี้้�สููญ
หมวดการพนัักงานและหมวดอื่่�น ๆ โดยให้้รวมถึึง
1.	พิิจารณากลั่่�นกรองเรื่่�องที่่�เป็็นนโยบายก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร
2. เสนอนโยบายเกี่่�ยวกัับการบริิหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์์
3.	พิิจารณาอนุุมัติั จ่ิ า่ ยค่่าเสี่่�ยงภััยให้้แก่่พนัักงานที่่�ปฏิิบัติั งิ านประจำำ�ในเขตพื้้�นที่่�พิิเศษตามที่่�ราชการกำำ�หนด หากมีีการเปลี่่�ยนแปลง
		พื้้�นที่่�เพิ่่�มจากเดิิม
4.	พิิจารณาเรื่่�องอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ตามวาระของการเป็็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประกอบด้้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน
และกรรมการตรวจสอบไม่่น้้อยกว่่า 2 คน แต่่ไม่่เกิิน 4 คน ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบทุุกคนต้้องมีีความเป็็นอิิสระและเที่่�ยงธรรม
และอย่่างน้้อย 1 คน ต้้องมีีความรู้้�ความเข้้าใจและมีีประสบการณ์์ด้้านการบััญชีีหรืือการเงิิน ซึ่่�งสามารถสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือ
ของงบการเงิินได้้ และมีีหัวั หน้้าหน่่วยตรวจสอบภายในเป็็นเลขานุุการ ประธานกรรมการตรวจสอบจะต้้องไม่่เป็็นประธานในคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. เป็็นกรรมการธนาคาร
2. เป็็นผู้้�ที่่�สามารถอุุทิศิ เวลาในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� และแสดงความเห็็นหรืือรายงานผลการดำำ�เนิินงานตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รับั มอบหมาย
ด้้วยความเป็็นอิิสระและความเที่่�ยงธรรม
3. ไม่่เป็็นข้้าราชการประจำำ�ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกระทรวงการคลััง
4. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบาย หรืือระเบีียบปฏิิบััติิ หรืือมีีอำำ�นาจในการตััดสิินใจด้้านการบริิหาร
รวมทั้้�งไม่่เป็็นพนัักงาน ลููกจ้้าง หรืือที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนหรืือค่่าตอบแทนประจำำ�จากธนาคาร ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับธนาคาร ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่่าในขณะดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ หรืือกรรมการตรวจสอบ หรืือภายในระยะเวลา 2 ปีี ก่่อนวัันที่่�
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นประธานกรรมการตรวจสอบหรืือกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่่เป็็นผู้้�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับธนาคาร ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่่าในขณะดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ หรืือ
กรรมการตรวจสอบ หรืือภายในระยะเวลา 1 ปีี ก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ หรืือกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่่เป็็นบุุพการีี ผู้้�สืืบสัันดาน หรืือคู่่�สมรส ของกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหารสููงสุุด ผู้้�บริิหาร หััวหน้้าหน่่วยตรวจสอบภายใน
ผู้้�ตรวจสอบภายในของธนาคาร หรืือผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทที่่�ธนาคารมีีส่่วนร่่วมตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับนโยบายและการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทนั้้�น
รายชื่่�อคณะกรรมการตรวจสอบ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
1. นายธานิินทร์์ ผะเอม
ประธานกรรมการ
2. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร		
กรรมการ
3. นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
กรรมการ
4.	หััวหน้้าหน่่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุุการ
120
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คณะกรรมการตรวจสอบกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง สำำ�หรัับปีีบััญชีี 2563 มีีการประชุุม ทั้้�งสิ้้�น 20 ครั้้�ง
โดยมีีองค์์ประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการตรวจสอบทั้้�งหมด และได้้รายงานผลการปฏิิบััติิต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เป็็นรายไตรมาส
รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่่างปีี 2563
1. นางรััตนา อนุุภาสนัันท์์
2. นายธานิินทร์์ ผะเอม
3. นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประธานกรรมการตรวจสอบ	ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ประธานกรรมการตรวจสอบ	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563
ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�กรรมการตรวจสอบ	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563

อำำ�นาจหน้้าที่่�
มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�กำำ�หนดในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัังนี้้�
1.	จัั ด ทำำ�กฎบัั ต รว่่ า ด้้ ว ยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ขอบเขตความรัั บ ผิิ ด ชอบ
ในการดำำ�เนิินงานของธนาคาร โดยต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และมีีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบััตร
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
2. สอบทานประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลของกระบวนการควบคุุมภายใน กระบวนการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี และกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
3. สอบทานให้้ธนาคารมีีการรายงานทางการเงิินที่่�มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ มีีความถููกต้้องและน่่าเชื่่�อถืือ
4. สอบทานการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้ถูกู ต้้องตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ วิิธีปี ฏิิบัติั งิ าน มติิคณะรััฐมนตรีี ประกาศ หรืือ
คำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
5. สอบทานให้้ธนาคารมีีระบบการตรวจสอบภายในที่่�ดีี และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยตรวจสอบภายใน
(5/1) สอบทานการดำำ�เนิินงานของธนาคารด้้านต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามเกณฑ์์ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ (Enablers)
ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) กำำ�หนด
6.	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือมีีโอกาสเกิิดการทุุจริิตที่่�อาจมีีผลกระทบ
ต่่อการปฏิิบััติิงานของธนาคาร และการเปิิดเผยข้้อมููลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีีที่่�เกิิดรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
รวมถึึงธุุรกรรมนโยบายรััฐ (Public Service Account) ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน
7. เสนอข้้อแนะนำำ�ต่่อคณะกรรมการธนาคารในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลื่่�อนขั้้�น เลื่่�อนตำำ�แหน่่ง และประเมิินผลงาน
ของหััวหน้้าหน่่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่่�ยวกัับผลการตรวจสอบกัับผู้้�สอบบััญชีีธนาคาร และอาจเสนอแนะให้้สอบทานหรืือตรวจสอบรายการใด
ที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็น รวมถึึงเสนอค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีธนาคารต่่อคณะกรรมการธนาคาร
9. รายงานผลการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการธนาคารอย่่างน้้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้้�ง ภายใน 60 วััน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดในแต่่ละไตรมาส ยกเว้้น รายงานผลการดำำ�เนิินงานในไตรมาสที่่� 4 ให้้จััดทำำ�เป็็นรายงาน
ผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี พร้้อมทั้้�งส่่งรายงานดัังกล่่าวให้้กระทรวงการคลัังเพื่่�อทราบภายใน 90 วััน นัับแต่่วันั สิ้้�นปีีบัญ
ั ชีีการเงิินของธนาคาร
ทั้้�งนี้้� รายงานผลการดำำ�เนิินงานฯ อย่่างน้้อยต้้องระบุุถึึงข้้อมููลดัังนี้้�
(1) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�และการเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานทางการเงิิน
(2) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
(3) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ วิิธีปี ฏิิบัติั งิ าน มติิคณะรััฐมนตรีี ประกาศ และคำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำำ�เนิินงานของธนาคาร

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

121

10. ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่่างน้้อยปีีบััญชีีการเงิินละ 1 ครั้้�ง
รวมทั้้�งรายงานผลการประเมิิน ปััญหา และอุุปสรรค ตลอดจนแผนการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการธนาคารทราบ
11. เปิิ ด เผยรายงานผลการดำำ�เนิิ น งานประจำำ�ปีี ข องคณะกรรมการตรวจสอบ และค่่ า ตอบแทนของผู้้�สอบบัั ญ ชีี ธ นาคาร
ในรายงานประจำำ�ปีีของธนาคาร
12. ปฏิิบัติั งิ านอื่่�นตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดหรืือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทั้้�งนี้้� ต้้องอยู่่�ในขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบดัังกล่่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีีความรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการธนาคารโดยตรง
คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ตามกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง คณะกรรมการ
กำำ�กัับความเสี่่�ยง มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามวาระของการเป็็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ มีีองค์์ประกอบและ
คุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1.	มีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน
2. ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ หรืือเป็็นกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
3. สมาชิิกทุุกคนต้้องเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือที่่�ปรึึกษาของธนาคาร โดยสมาชิิกอย่่างน้้อยกึ่่�งหนึ่่�งต้้องเป็็น
กรรมการอิิสระ กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือที่่�ปรึึกษาของธนาคารที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เปรีียบเสมืือนกรรมการ
4. สมาชิิกอย่่างน้้อย 1 คน จะต้้องมีีความรู้้� ความชำำ�นาญ และความเข้้าใจด้้านความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน
โดยคณะกรรมการธนาคารจะเลืือกตั้้�งกรรมการธนาคารตามความข้้างต้้นเป็็นประธาน และแต่่งตั้้�งหััวหน้้าหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยง
(ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารความเสี่่�ยง) เป็็นเลขานุุการ และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
รายชื่่�อคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
1. นางพััชรีี อาระยะกุุล
ประธานกรรมการ
2.	พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
กรรมการ
3. นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา		
กรรมการ
3. กรรมการผู้้�จััดการ		
กรรมการ
4.	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารความเสี่่�ยง

เลขานุุการ

5.	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง	ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง สำำ�หรัับปีีบััญชีี 2563 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 14 ครั้้�ง
และได้้รายงานคณะกรรมการธนาคารถึึงการเปลี่่�ยนแปลงความเสี่่�ยง และผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure) รวมตลอดถึึง
สถานะความเสี่่�ยงและการเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�มีีต่่อระดัับการยอมรัับความเสี่่�ยง (Risk Appetite) พร้้อมข้้อเสนอแนะการปรัับปรุุงแก้้ไข
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย และกลยุุทธ์์ที่่�คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด
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รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ระหว่่างปีี 2563
นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563
อำำ�นาจหน้้าที่่�
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�กำำ�หนดในกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
1.	ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
1.1 ให้้คำำ�แนะนำำ�คณะกรรมการธนาคารเกี่่�ยวกัับกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงของธนาคาร
1.2	ดููแลให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงรวมถึึงหััวหน้้าหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยง ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายและกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยง
รวมถึึงระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
1.3	ดููแลให้้กลยุุทธ์์ในการบริิหารเงิินกองทุุนและสภาพคล่่องเพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ของธนาคารมีีความสอดคล้้องกัับ
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ
1.4 ทบทวน สอบทานความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของนโยบาย และกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม รวมถึึง
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้อย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง หรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนัยั สำำ�คััญ โดยคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงควรหารืือและ
แลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็นกัับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อประเมิินว่่านโยบายและกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร ครอบคลุุม
ความเสี่่�ยงทุุกประเภท รวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ และมีีการดำำ�เนิินการตามนโยบายและกลยุุทธ์์ดัังกล่่าวอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผล
1.5 รายงานต่่อคณะกรรมการธนาคารถึึงฐานะความเสี่่�ยง ประสิิทธิิภาพการบริิหารความเสี่่�ยง และสถานะการปฏิิบััติิตาม
วััฒนธรรมองค์์กรที่่�คำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง ตลอดจนปััจจััยและปััญหาที่่�มีีนััยสำำ�คััญ และสิ่่�งที่่�ต้้องปรัับปรุุงแก้้ไขเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
และกลยุุทธ์์ในการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร
1.6	มีีความเห็็นหรืือมีีส่่วนร่่วมในการประเมิินประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการปฏิิบััติิงานของหััวหน้้าหน่่วยงาน
บริิหารความเสี่่�ยง
1.7	มีีอำำ�นาจตััดสิินใจในการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ภายใต้้ขอบเขตความรัับผิิดชอบ รวมถึึงมีีอำำ�นาจในการเข้้าถึึงข้้อมููล
ของธนาคารที่่�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ิตามคำำ�สั่่�งนี้้�
2.	ด้้านการควบคุุมภายใน
2.1 พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายการควบคุุมภายใน และแผนงานด้้านการควบคุุมภายในประจำำ�ปีี เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ
2.2 ทบทวนความเหมาะสมและความเพีียงพอของนโยบายการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้การควบคุุมภายในของธนาคาร
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลเป็็นประจำำ�ทุุกปีี กรณีีพิิจารณากลั่่�นกรองแล้้วไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง ให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่่�อทราบ หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2.3	กำำ�กัับดููแล ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของระบบการควบคุุมภายใน แผนงานด้้านการควบคุุมภายใน แผนปรัับปรุุง
การควบคุุมภายในของธนาคาร รวมทั้้�งให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะ เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามมาตรฐานการควบคุุมภายใน
2.4 รายงานผลการดำำ�เนิิ น งานด้้ า นการควบคุุ ม ภายใน ต่่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
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คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตามกฎบััตรของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน ซึ่่�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามวาระของการเป็็นกรรมการของคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ มีีองค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วย
(1) กรรมการธนาคาร จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน แต่่ไม่่เกิิน 5 คน โดยเป็็นกรรมการที่่�ไม่่เป็็นกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร*
และต้้องได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการธนาคาร
		 หมายถึึง * กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
		
1. กรรมการที่่�ทำำ�หน้้าที่่�บริิหารงานในตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการ รองผู้้�จััดการ ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ หรืือผู้้�ซึ่่�งมีีตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่า
		ที่่�เรีียกชื่่�ออย่่างอื่่�น
			
2. กรรมการที่่�ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการหรืือมีีส่ว่ นร่่วมในการบริิหารงานใด ๆ เยี่่�ยงผู้้�บริิหาร และให้้หมายความ
		 รวมถึึงบุุคคลในคณะกรรมการบริิหาร (Executive Committee)
			
3. กรรมการที่่�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพััน เว้้นแต่่เป็็นการลงนามผููกพัันตามรายการที่่�คณะกรรมการมีีมติิอนุุมััติิไว้้แล้้ว
		 เป็็นรายกรณีี และเป็็นการลงนามร่่วมกัับกรรมการรายอื่่�น

(2) กรรมการผู้้�จััดการเป็็นที่่�ปรึึกษาโดยตำำ�แหน่่ง และอาจพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากภายนอกเป็็นที่่�ปรึึกษาได้้
ทั้้�งนี้้� การแต่่งตั้้�งกรรมการและที่่�ปรึึกษาจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอกให้้เป็็นไปตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งประธานกรรมการ กรรมการ และที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
โดยประธานกรรมการต้้องเป็็นกรรมการธนาคาร และได้้รัับการคััดเลืือกจากคณะกรรมการธนาคาร
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนต้้องมีีความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ ตลอดจนมีีความเข้้าใจถึึงบทบาท
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของตน และให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งเลขานุุการคณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทนตามความเหมาะสม สำำ�หรัับประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนควรเป็็นกรรมการอิิสระ
เพื่่�อช่่วยผลัักดัันให้้การปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นไปอย่่างอิิสระ
รายชื่่�อคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
1. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร		
ประธานกรรมการ
2. นางพััชรีี อาระยะกุุล
กรรมการ
3. นายธานิินทร์์ ผะเอม
กรรมการ
4. กรรมการผู้้�จััดการ		ที่่�ปรึึกษา
5.	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล
เลขานุุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนกำำ�หนดให้้มีกี ารประชุุมอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง ตามความจำำ�เป็็นและเหมาะสม
สำำ�หรัับปีีบััญชีี 2563 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 15 ครั้้�ง โดยมีีองค์์ประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนคณะกรรมการทั้้�งหมดเท่่าที่่�มีีอยู่่�
(ไม่่น้้อยกว่่า 2 คน) และได้้รายงานผลการประชุุมในแต่่ละครั้้�งต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นรายไตรมาส
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รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ระหว่่างปีี 2563
- ไม่่มีี อำำ�นาจหน้้าที่่�
มีีหน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองและเสนอแนะต่่อคณะกรรมการธนาคาร ตามที่่�กำำ�หนดในกฎบััตรของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน ดัังนี้้�
1.	กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีกี ารในการสรรหา เพื่่�อประกอบการบรรจุุ แต่่งตั้้�ง และเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง การจ่่ายค่่าตอบแทน
และผลประโยชน์์อื่่�น ตั้้�งแต่่ตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป ถึึงรองกรรมการผู้้�จััดการหรืือเทีียบเท่่า รวมถึึง
ค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นที่่�ให้้แก่่กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ โดยต้้องมีีหลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจนโปร่่งใส เพื่่�อเสนอให้้
คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมัติั ิ
2.	คััดเลืือก และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) กรรมการในคณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ ที่่�ได้้รับั มอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
จากคณะกรรมการธนาคาร
(2)	ผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป ถึึงรองกรรมการผู้้�จััดการหรืือเทีียบเท่่า
3.	ดููแลให้้กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ และผู้้�บริิหาร ตั้้�งแต่่ตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป
ถึึงรองกรรมการผู้้�จััดการหรืือเทีียบเท่่า ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ โดยกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ให้้มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น ควรได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายนั้้�น
4. เปิิดเผยนโยบายและรายละเอีียดของกระบวนการสรรหา และการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและเปิิดเผยค่่าตอบแทนในรููปแบบต่่าง ๆ
รวมทั้้�งจััดทำำ�รายงานการกำำ�หนดค่่าตอบแทน โดยอย่่างน้้อยต้้องมีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับเป้้าหมาย การดำำ�เนิินงาน และความเห็็น
ของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของธนาคาร
5.	กำำ�หนดแนวทางและหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ และผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป ถึึงกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อพิิจารณาปรัับผลตอบแทนประจำำ�ปีี โดยจะต้้องคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบและความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งกำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นของกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการธนาคารให้้ความเห็็นชอบ
6.	กำำ�หนด/ทบทวนหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการสรรหากรรมการธนาคาร ที่่�ไม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่ง
7.	ดำำ�เนิินการสรรหากรรมการธนาคาร ที่่�ไม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่ง และกลั่่�นกรองบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิตามหลัักเกณฑ์์
และวิิธีีการที่่�ธนาคารกำำ�หนด
8. การอื่่�นใดที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
สำำ�หรัับคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน กรรมการที่่�ไม่่ใช่่กรรมการโดยตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการ ให้้ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
ว่่าด้้วยคุุณสมบััติมิ าตรฐานสำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ และกฎหมายว่่าด้้วยการพััฒนาการกำำ�กัับดููแลและบริิหารรััฐวิิสาหกิิจ
แล้้วแต่่กรณีี
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน อาจขอความเห็็นทางวิิชาชีีพจากที่่�ปรึึกษาภายนอกได้้
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คณะกรรมการกำำ�กับดู
ั แ
ู ลกิิจการที่่�ดีแ
ี ละความรัับผิด
ิ ชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG&CSR)

คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG&CSR)
ตามกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG&CSR) มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ตามวาระของการเป็็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ซึ่่�งประกอบด้้วย กรรมการอย่่างน้้อย 3 คน แต่่ไม่่เกิิน 5 คน
โดยแต่่งตั้้�งกรรมการธนาคาร เป็็นประธานกรรมการ และมีีกรรมการผู้้�จััดการเป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง และอาจแต่่งตั้้�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
จากภายนอกตามที่่�คณะกรรมการธนาคารเห็็นเหมาะสมเป็็นกรรมการ โดยมีีรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ เป็็นเลขานุุการ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกฎหมาย และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสื่่�อสารและภาพลัักษณ์์องค์์กร เป็็นผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
รายชื่่�อคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG&CSR)
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
1. นายธานิินทร์์ ผะเอม		
ประธานกรรมการ
2. นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์		
กรรมการ
3. นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง			
กรรมการ
4. กรรมการผู้้�จััดการ			
กรรมการ
5. รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ		
เลขานุุการ
6.	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกฎหมาย		ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
7.	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสื่่�อสารและภาพลัักษณ์์องค์์กร		ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG&CSR) กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้้�ง หรืือตามความเหมาะสม สำำ�หรัับปีีบััญชีี 2563 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 10 ครั้้�ง โดยมีีองค์์ประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง
ของจำำ�นวนกรรมการ และได้้รายงานผลการประชุุมในแต่่ละครั้้�งต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นรายไตรมาส
รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG&CSR)
ระหว่่างปีี 2563
1. นางพััชรีี อาระยะกุุล
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
						ถึึงวัันที่่� 23 เมษายน 2563
2. นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
						ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563
3. นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง		
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
						ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563
อำำ�นาจหน้้าที่่�
มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�กำำ�หนดในกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม (CG&CSR) ดัังนี้้�
1. เสนอแนวนโยบายต่่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และแนวทางการพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของธนาคาร
2.	พิิจารณาทบทวนการพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และจััดทำำ�
ข้้อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการธนาคาร
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3.	ส่่งเสริิมให้้คณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และ
ส่่งเสริิมให้้คณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ชุุมชน ลููกค้้า และประชาชนทั่่�วไป มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ของธนาคาร
4.	ส่่งเสริิมให้้มีีกิิจกรรมด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�มีีกรรมการธนาคารเข้้าร่่วมอย่่างเป็็นทางการอย่่างสม่ำำ��เสมอทุุกไตรมาส
5.	กำำ�กัับดููแลและติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมของธนาคาร เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามเป้้าหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด
6. ให้้ข้้อเสนอแนะในการพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิและการดำำ�เนิินการของธนาคารให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย และกระบวนการปฏิิบััติที่่�ิ ได้้กำำ�หนดไว้้ เพื่่�อให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายตามแผนการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของธนาคาร ประจำำ�ปีี
7.	พิิจารณา และให้้ความเห็็นชอบกลยุุทธ์์ เป้้าหมาย และแผนแม่่บท ซึ่่�งประกอบด้้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตััวชี้้�วััด
การดำำ�เนิินงาน การพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมประจำำ�ปีี ให้้สอดคล้้อง
กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร
8. ปฏิิบัติั งิ านด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของธนาคารอื่่�นใด
ที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
9.	พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้�งคณะทำำ�งาน เพื่่�อทำำ�หน้้ า ที่่�สนัั บ สนุุ น งานด้้ า นการพัั ฒ นาความยั่่�งยืื น การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่�ดีี แ ละ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของธนาคาร ได้้ตามความเหมาะสม
10. รายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
(CG&CSR) ต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นรายไตรมาส และให้้ข้้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม

คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ตามกฎบััตรของ
คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามวาระของการเป็็นกรรมการของ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ซึ่่�งประกอบด้้วย ประธานกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม และ
กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ไม่่น้้อยกว่่า 2 คน แต่่ไม่่เกิิน 4 คน โดยทุุกคนได้้รัับการแต่่งตั้้�งจาก
คณะกรรมการธนาคาร และมีีรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็นเลขานุุการ และอาจแต่่งตั้้�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจิ ากภายนอก
เป็็นกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารเห็็นเหมาะสม
รายชื่่�อคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
1.	พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
ประธานกรรมการ
2. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร		
กรรมการ
3. นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา		
กรรมการ
4. กรรมการผู้้�จััดการ		
กรรมการ
5. รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เลขานุุการ
คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรมกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง หรืือ
ตามความเหมาะสม สำำ�หรัับปีีบัญ
ั ชีี 2563 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 11 ครั้้�ง และได้้รายงานผลการประชุุมในแต่่ละครั้้�งต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เป็็นรายไตรมาส
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รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ระหว่่างปีี 2563
นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
				ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563
อำำ�นาจหน้้าที่่�
มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�ได้้กำำ�หนดในกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
(IT&KM - Inno Strategy and Policy Committee) ดัังนี้้�
1.	กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ นโยบาย และเป้้าหมายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรมของธนาคาร
เพื่่�อให้้สอดคล้้องเชื่่�อมโยงกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร
2.	กำำ�หนดแผนปฏิิบััติิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และแผนแม่่บท และแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีีด้้านการจััดการความรู้้�
และนวััตกรรมของธนาคาร รวมถึึงคู่่�มืือบริิหารจััดการนวััตกรรม
3.	กำำ�หนดแนวทางและขอบเขตในการพััฒนาบุุคลากร และจััดสรรทรััพยากรเพื่่�อการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม ให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ
4.	พิิจารณาจััดสรรงบประมาณที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับโครงการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการจััดการความรู้้�และนวััตกรรมประจำำ�ปีี
5.	กำำ�กัับควบคุุมดููแลการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายและหลัักการกำำ�กัับดููแลเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ดีี นโยบายการจััดการความรู้้� นโยบาย
การส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ และจััดการนวััตกรรมของธนาคาร รวมถึึงคู่่�มืือบริิหารจััดการนวััตกรรมของธนาคาร
6. ควบคุุม กำำ�กัับ ดููแล ทบทวน และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามแผนด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและด้้านการจััดการความรู้้�
และนวััตกรรมของธนาคาร
7.	กำำ�หนดให้้มีกี ารติิดตามและรายงานผลการปฏิิบัติั ที่่�ิ เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลที่่�ดีีอย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง รวมทั้้�งพิิจารณา
รายงานผลปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลที่่�ดีีของธนาคารและให้้ข้้อคิิดเห็็นต่่าง ๆ ตามความจำำ�เป็็น
8.	สั่่�งการและพิิจารณาให้้มีีการแก้้ไขปััญหา กรณีีพบเหตุุการณ์์ละเมิิดความมั่่�นคงปลอดภััยกัับข้้อมููลของธนาคาร ตลอดจน
รายงานผลให้้ได้้รัับทราบ
9. สร้้างวััฒนธรรมการสื่่�อสารให้้หน่่วยงานและพนัักงานของธนาคารเห็็นความสำำ�คััญ และปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลที่่�ดีี
ของธนาคาร รวมถึึงการส่่งเสริิม สนัับสนุุนพััฒนายกระดัับการจััดการความรู้้�และนวััตกรรมของธนาคาร
10. แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการ เพื่่�อช่่วยเหลืือการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
11. งานอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์

ตามพระราชบััญญััติิแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ พ.ศ. 2543 มาตรา 19 กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ขึ้้�นในรััฐวิิสาหกิิจ
แต่่ละแห่่ง ประกอบด้้วย กรรมการรััฐวิิสาหกิิจคนหนึ่่�งเป็็นประธานกรรมการ ผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้างซึ่่�งแต่่งตั้้�งจากฝ่่ายบริิหารของรััฐวิิสาหกิิจ
ไม่่น้้อยกว่่า 5 คน แต่่ไม่่เกิิน 9 คน และผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้างซึ่่�งแต่่งตั้้�งจากสมาชิิกของสหภาพแรงงานของรััฐวิิสาหกิิจมีีจำำ�นวนเท่่ากัับผู้้�แทน
ฝ่่ายนายจ้้างเป็็นกรรมการ มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 2 ปีี
คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งกรรมการธนาคารเป็็นประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ มีีผู้้�แทน
ฝ่่ายนายจ้้าง จำำ�นวน 9 คน และผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง จำำ�นวน 9 คน โดยคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ชุุดปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่
วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2562
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รายชื่่�อคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
1. นายธานิินทร์์		

ผะเอม

กรรมการธนาคาร

ประธานกรรมการ

ผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง
1. นางฉััตร์์รวีี		จิิรกุุลเมธาพััฒน์์	ผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง
2. นางกรุุณา		
เหมืือนเตย	ผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง
3. นางพอตา		ยิ้้�มไตรพร	ผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง
4. นางภานิิณีี		
มโนสัันติ์์�	ผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง
5. นางสาวธิิดาพร	มีีกิ่่�งทอง	ผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง
6. นางสุุดจิิตตรา		คำำ�ดีี	ผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง
7. นางขวััญใจ		ศัักดามิินทร์์	ผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
1. นายธวััช		บุุณยะผลึึก 	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
2. นายพชร		
สมบููรณ์์ดีี	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
3. นายพลากร		วิิริิยะศาสตร์์	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
4. นายธนกร		ศุุขประสิิทธิ์์�	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
5. นายวิิรััฐ		
สนธิิ	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
6. นายพงษ์์เทพ		สัันติิพัันธุ์์�	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
7.	ว่่าที่่� รต. ปกรพััฒน์์	ศุุภมีีวงศ์์	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
8. นายเศกสิิทธิ์์�		
แก้้วจำำ�บััง	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
9. นายเต็็มดวง		ดิิษยบุุตร	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง โดยมีีองค์์ประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมด และต้้องมีีกรรมการฝ่่ายนายจ้้างและลููกจ้้างอย่่างน้้อยฝ่่ายละหนึ่่�งคน สำำ�หรัับปีีบััญชีี 2563 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 13 ครั้้�ง
และได้้รายงานผลการประชุุมในแต่่ละครั้้�งต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นรายไตรมาส
รายละเอีียดการเปลี่่�ยนประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ ระหว่่างปีี 2563
- ไม่่มีี อำำ�นาจหน้้าที่่�
1.	พิิจารณาให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานของรััฐวิิสาหกิิจ ตลอดจนส่่งเสริิมและพััฒนาการ
แรงงานสััมพัันธ์์
2. หาทางปรองดองและระงัับข้้อขััดแย้้งในรััฐวิิสาหกิิจนั้้�น
3.	พิิจารณาปรัับปรุุงระเบีียบข้้อบัังคัับในการทำำ�งาน อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อนายจ้้าง ลููกจ้้าง และรััฐวิิสาหกิิจนั้้�น
4. ปรึึกษาหารืือเพื่่�อแก้้ปััญหาตามคำำ�ร้้องทุุกข์์ของลููกจ้้างหรืือสหภาพแรงงาน รวมถึึงการร้้องทุุกข์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการลงโทษทางวิินััย
5. ปรึึกษาหารืือเพื่่�อพิิจารณาปรัับปรุุงสภาพการจ้้าง
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คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

รายชื่่�อคณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
1. นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
ประธานกรรมการ
2. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร		
กรรมการ
3.	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
เลขานุุการ
คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานกรรมการผู้้�จััดการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมตามความเหมาะสม
สำำ�หรัับปีีบััญชีี 2563 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 5 ครั้้�ง และได้้รายงานผลการประชุุมในแต่่ละครั้้�งต่่อคณะกรรมการธนาคาร
รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านกรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ระหว่่างปีี 2563
- ไม่่มีี อำำ�นาจหน้้าที่่�
1.	พิิจารณากลั่่�นกรองหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
2.	พิิจารณากลั่่�นกรองแผนงานบริิหารธนาคารอาคารสงเคราะห์์ของกรรมการผู้้�จััดการ
3.	พิิจารณากลั่่�นกรองผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ ตามรอบที่่�ระบุุในสััญญาจ้้าง
4. เรีียกบุุคคลหรืือเอกสาร เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อการพิิจารณาของคณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านกรรมการผู้้�จััดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
5. การอื่่�นใดที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
การพัั ฒนาและการประเมิินผลคณะกรรมการธนาคาร

การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
คณะรััฐมนตรีีในคราวประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ได้้มีมี ติิอนุุมัติั ใิ ห้้แต่่งตั้้�งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
จำำ�นวน 3 ท่่าน ได้้แก่่ นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์ นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง และนายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่
ได้้รัับทราบข้้อมููลที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ การดำำ�เนิินธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ อัันเป็็น
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ตลอดจนเสริิมสร้้างความเข้้าใจต่่อการทำำ�หน้้าที่่�และ
ภารกิิจของธนาคารได้้อย่่างสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น ธนาคารจึึงได้้จัดั ให้้มีกี ารปฐมนิิเทศให้้แก่่กรรมการที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้�งใหม่่ (Board Orientation)
จำำ�นวน 3 ท่่าน โดยมีีกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. การมอบ “คู่่�มืือกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์” ในรููปแบบข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งประกอบด้้วยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ อาทิิ หลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ ปีี 2562
และแนวทางการปฏิิบััติิแนวทางการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิผล (Guidelines on Effective Function
of The Board of Directors of State - Owned Enterprise) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
ประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ รวมถึึงคุุณสมบััติิและลัักษณะต้้องห้้ามของกรรมการธนาคาร
จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคาร การแสดงบััญชีีรายการทรััพย์์สิินและหนี้้�สิิน ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ โครงสร้้างธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมถึึงอำำ�นาจหน้้าที่่� รายงานประจำำ�ปีี
กำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการธนาคารประจำำ�ปีี อััตราค่่าตอบแทน และสิิทธิิประโยชน์์ของกรรมการ รวมทั้้�งข้้อมููลเพื่่�อประโยชน์์
ในการกำำ�กัับ ควบคุุม และอำำ�นวยกิิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เป็็นต้้น
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2. การนำำ�เสนอบรรยาย ชี้้�แจงข้้อมููลที่่�สำำ�คััญด้้านบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ นโยบาย แผนยุุทธศาสตร์์ 5 ปีี และแผนปฏิิบัติั กิ าร
ประจำำ�ปีี ฐานะทางการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคาร รวมถึึงข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�สำำ�คััญ โดยผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของธนาคาร
3. การเยี่่�ยมชมการปฏิิบัติั ิงานของฝ่่าย/สำำ�นัักต่่าง ๆ ในสำำ�นัักงานใหญ่่ ทั้้�งหน่่วยงานที่่�เป็็น Front Office และ Back Office
เช่่น สาขาสมาร์์ท ศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารสิินเชื่่�อนครหลวง (Premier Service Center : PSC) อาคารปฏิิบัติั กิ ารคอมพิิวเตอร์์ (Data Center) เป็็นต้้น
การพััฒนาคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้้จัดั ให้้มีกี ารส่่งเสริิมความรู้้�ของคณะกรรมการธนาคารอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยการจััดทำำ�แผนพััฒนาศัักยภาพการกำำ�กัับดููแล
กิิจการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ครอบคลุุมทั้้�งการอบรม การสััมมนา การศึึกษาดููงาน และการเยี่่�ยมชมกิิจการ
เพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้� ความสามารถ สมรรถนะ รวมถึึงเสริิมสร้้างมุุมมองใหม่่ ๆ ในด้้านต่่าง ๆ เช่่น ด้้านธรรมาภิิบาล การบริิหารความเสี่่�ยง
เทคโนโลยีี และนวััตกรรม ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้ธนาคารสามารถบรรลุุเป้้าหมายตามภารกิิจที่่�วางไว้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผล โดยธนาคารได้้จัดั ส่่งข้้อมููลการอบรมหลัักสููตรต่่าง ๆ ที่่�มีีการอบรมอย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้แก่่กรรมการธนาคารพิิจารณาจััดสรรเวลา
ล่่วงหน้้า และกำำ�หนดให้้กรรมการธนาคารเข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรที่่�สอดคล้้องกัับบทบาทหน้้าที่่�ตามที่่�กรรมการแต่่ละท่่านได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการในชุุดย่่อยต่่าง ๆ ในสถาบัันที่่�มีีชื่่�อเสีียงและได้้รัับมาตรฐาน เช่่น สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(Thai Institution of Directors : IOD) สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ สถาบัันพระปกเกล้้า เป็็นต้้น หรืือหลัักสููตรอื่่�น ๆ
ที่่�มีีความสำำ�คััญและจำำ�เป็็นในการกำำ�กัับดููแลกิิจการในยุุคปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การจััดอบรมเหมาะสมกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารจึึงได้้ปรัับเปลี่่�ยนการจััดอบรมหลัักสููตรต่่าง ๆ ให้้แก่่กรรมการธนาคาร โดยเน้้น
การจััดอบรมภายในเฉพาะคณะกรรมการธนาคารในรููปแบบ In-House Training มากขึ้้�น โดยในปีี 2563 ธนาคารได้้ส่่งเสริิมให้้
คณะกรรมการธนาคารเข้้ารัับการอบรม/สััมมนา/ศึึกษาดููงานหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ
หลัักสููตร
1 หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่่�นที่่� 42/2020
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
2 หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงขององค์์กรกำำ�กัับ
ดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 22 จััดโดยสถาบัันพระปกเกล้้า
3 สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์สำำ�หรัับคณะกรรมการของ
ภาคการเงิิน (Cyber Resilience Leadership : Tone from the Top) รุ่่�นที่่� 1 และรุ่่�นที่่� 2
จััดโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย
4 หลัักสููตร Ethical Leadership : New Tools for Board Decision Making
จััดโดยมููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
(รููปแบบ In-house Training)

รายชื่่�อกรรมการธนาคาร
ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา
นายปริิญญา พััฒนภัักดีี
นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
นางพััชรีี อาระยะกุุล
นายธานิินทร์์ ผะเอม
พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง
นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา
นายฉััตรชััย ศิิริิไล
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ลำำ�ดัับ
หลัักสููตร
5 ศึึกษาดููงานด้้านนวััตกรรม ณ บริิษััท หััวเว่่ย เทคโนโลยีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด

6

7

รายชื่่�อกรรมการธนาคาร
นายปริิญญา พััฒนภัักดีี
นางพััชรีี อาระยะกุุล
นายธานิินทร์์ ผะเอม
นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง
นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา
นายฉััตรชััย ศิิริิไล
นายปริิญญา พััฒนภัักดีี
หลัักสููตรการบริิหารความเสี่่�ยงสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร
โดยวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากธนาคารแห่่งประเทศไทย (รููปแบบ In-house Training) นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
นางพััชรีี อาระยะกุุล
บรรยายโดย คุุณธััญญนิิตย์์ นิิยมการ ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการสายกำำ�กัับสถาบัันการเงิิน 2
และคุุณวิิเรขา สัันตะพัันธุ์์� ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายกำำ�กัับและตรวจสอบสถาบััน
นายธานิินทร์์ ผะเอม
การเงิินเฉพาะกิิจ
ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง
นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา
นายฉััตรชััย ศิิริิไล
นายปริิญญา พััฒนภัักดีี
หลัักสููตรการจััดการนวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคารและผู้้�บริิหารธนาคาร
นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
โดยวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ (รููปแบบ In-house Training)
นางพััชรีี อาระยะกุุล
บรรยายโดย คุุณสุุชััชวีีร์์ สุุวรรณสวััสดิ์์�
ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
อธิิการบดีี สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง
นายฉััตรชััย ศิิริิไล

นอกจากนี้้� ในปีี 2563 คณะกรรมการธนาคารยัังได้้เยี่่�ยมชมการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายงานในสำำ�นัักงานใหญ่่ จำำ�นวน 5 ฝ่่าย/ศููนย์์
ได้้แก่่ ศููนย์์วิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ (Data Analytic and Data Entry Center : DEC) นครหลวง ฝ่่ายประเมิินราคาหลัักทรััพย์์ ฝ่่ายตรวจสอบ
สำำ�นัักงานใหญ่่ ฝ่่ายตรวจสอบสาขา ฝ่่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ รวมถึึงคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ ได้้เยี่่�ยมชมการปฏิิบัติั งิ าน
ของสาขา เพื่่�อให้้ทราบถึึงการทำำ�งานหลัักของธนาคาร การรัับฟัังเสีียงของพนัักงาน/แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และให้้ข้้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้้ไขปััญหา/อุุปสรรคในการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่พนัักงาน เพื่่�อนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนาปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน
ของธนาคารต่่อไป
การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารมีีการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการธนาคารเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ปีีละ 2 ครั้้�ง โดยแบ่่งออกเป็็น
2 ส่่วน คืือ การประเมิินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) และการประเมิินผลตนเองของกรรมการ (Self Assessment)
โดยในปีี 2563 มีีผลการประเมิินเป็็นดัังนี้้�
1. การประเมิินผลคณะกรรมการ : มีีหััวข้้อในการประเมิิน 5 หััวข้้อ ได้้แก่่ องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ หน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ การจััดเตรีียมและดำำ�เนิินการประชุุม การได้้รัับข้้อมููลที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการ และความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ ซึ่่�งผลการประเมิินในภาพรวมอยู่่�ในระดัับคะแนนร้้อยละ 99.00
132
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2. การประเมิินผลตนเองของกรรมการ : มีีหัวั ข้้อในการประเมิินจำำ�นวน 6 หััวข้้อ ได้้แก่่ การมีีส่ว่ นร่่วมในการประชุุม ความเป็็นอิิสระ
ความพร้้อมในการปฏิิบัติั ภิ ารกิิจ ความเอาใจใส่่ต่อ่ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ในคณะกรรมการ และการฝึึกอบรมพััฒนาตนเอง
ซึ่่�งผลการประเมิินในภาพรวมอยู่่�ในระดัับคะแนนร้้อยละ 97.92
ธนาคารได้้สรุุปผลการประเมิินให้้คณะกรรมการธนาคารได้้พิิจารณาถึึงการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ปััญหาอุุปสรรค รวมถึึงข้้อสัังเกต
และข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ ของกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได้้พิิจารณาและอภิิปรายผลการประเมิินในการประชุุม
คณะกรรมการธนาคารอย่่ า งเป็็ น ทางการ ซึ่่�งมีี ข้้ อ สัั ง เกตและข้้ อ เสนอแนะต่่ า ง ๆ เพื่่�อการเพิ่่�มประสิิ ท ธิิ ภ าพการกำำ�กัั บ ดูู แ ลของ
คณะกรรมการธนาคารอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ รวมทั้้�งธนาคารได้้นำำ�ข้้อเสนอแนะของกรรมการธนาคาร ที่่�ได้้จากการตอบแบบประเมิิน
ไปเป็็นข้้อมููลในการปรัับปรุุงประสิิทธิิผลการดำำ�เนิินการ และใช้้เป็็นปััจจััยนำำ�เข้้า (Input) ในการจััดทำำ�แผนงานประจำำ�ปีีที่่�สำำ�คััญ
และการจััดทำำ�แผนพััฒนาศัักยภาพการกำำ�กัับดููแลกิิจการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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• สรุุปการเข้้าร่่วมประชุุมและค่่าตอบแทนของคณะกรรมการ

สรุุปการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ในคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุุดย่่อย ในปีี 2563
การประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายปริญญา พัฒนภักดี
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายยุทธนา หยิมการุณ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นางพัชรี อาระยะกุล
(ผู้แทนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์)
4. นายธานินทร์ ผะเอม
5. พันเอก (พิเศษ)
ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
6. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
7. นายวิชิต แสงทองสถิตย์(1)
8. นายพิพัฒน์ ขันทอง(2)
9. นายอิทธิ พงศ์อุสรา(3)
10. นายฉัตรชัย ศิริไล(4)
(กรรมการผู้จัดการ)
กรรมการที่ออกระหว่างปี
11. นางรัตนา อนุภาสนันท์(5)
12. นายกมลภพ วีระพละ(6)
(รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

18/19

16/16

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
ประเมิน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
ธนาคาร
อาคาร
สงเคราะห์
รวม 19 ครั้ง รวม 16 ครั้ง รวม 20 ครั้ง รวม 14 ครั้ง รวม 15 ครั้ง รวม 10 ครั้ง รวม 11 ครั้ง รวม 13 ครั้ง รวม 5 ครั้ง
18/19

19/19
15/15
12/15
13/15
16/16

4/4
3/3

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
กำ�กับดูแล
กำ�หนด
กิจการที่ดี กลยุทธ์และ
และความ นโยบายทาง
รับผิดชอบ ด้าน IT และ
ต่อสังคม นวัตกรรม
และ
สิ่งแวดล้อม

คณะ
กรรมการ
กิจการ
สัมพันธ์

5/5

15/19

18/19
17/19

คณะ
กรรมการ
กำ�กับ
ความเสี่ยง

14/14

19/20
16/16

12/15

3/4

15/15

10/10

11/14
20/20
12/12

14/14

13/13
11/11

15/15

8/11

5/5

6/6
6/6
8/10
12/12

8/9

5/7
9/9

2/2

1/1

2/2

8/8
2/2

หมายเหตุุ :	ตััวเลขในตาราง หมายถึึง จำำ�นวนครั้้�งที่่�มาประชุุม/จำำ�นวนครั้้�งที่่�มีีการประชุุมระหว่่างกรรมการอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
		 (1)	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG&CSR) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563
(2)
		 	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 31 มีีนาคม 2563 และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563
(3)
		 	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนด
กลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563
(4)
		
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการวาระที่่� 1 ถึึงวัันที่่� 3 พฤษภาคม 2563 และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการวาระที่่� 2 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2563
(5)
		 	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร และดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
		 (6)	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 พฤษภาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 14 มิิถุุนายน 2563
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• ค่่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร

ค่่าตอบแทนของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประกอบด้้วยสามส่่วน ได้้แก่่ ค่่าตอบแทนรายเดืือน เบี้้�ยประชุุม และโบนััสกรรมการ
1.	ค่่าตอบแทนรายเดืือน

การจ่่ายค่่าตอบแทนรายเดืือนเป็็นไปตามมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2562 มีีอััตราการจ่่ายดัังนี้้�
• ประธานกรรมการธนาคาร
เดืือนละ		 20,000 บาท
• กรรมการธนาคาร
เดืือนละ		 10,000 บาท
	ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�กรรมการธนาคารดำำ�รงตำำ�แหน่่งไม่่เต็็มเดืือน ธนาคารจ่่ายค่่าตอบแทนรายเดืือนตามสััดส่่วนระยะเวลา
การดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการธนาคารได้้รับั ค่่าตอบแทนรายเดืือนตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม - ธัันวาคม 2563 รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 1,240,967.74 บาท
2. เบี้้�ยประชุุมกรรมการธนาคาร

การจ่่ายเบี้้�ยประชุุมกรรมการธนาคารเป็็นไปตามมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2562 มีีอััตราการจ่่ายดัังนี้้�
• ประธานกรรมการธนาคาร
เดืือนละ		 25,000 บาท
• กรรมการธนาคาร
เดืือนละ		 20,000 บาท
	ทั้้�งนี้้� ในกรณีีมีีเหตุุสมควร อาจพิิจารณาจ่่ายเบี้้�ยประชุุมได้้เกิินกว่่า 1 ครั้้�งต่่อเดืือน แต่่ไม่่เกิิน 15 ครั้้�งต่่อปีี โดยกรณีี
คณะกรรมการชุุดย่่อย/คณะอนุุกรรมการ/คณะทำำ�งานอื่่�น ที่่�แต่่งตั้้�งโดยบทบััญญััติิแห่่งกฎหมาย ระเบีียบ มติิคณะรััฐมนตรีี หรืือ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ให้้ได้้รัับค่่าตอบแทน ดัังนี้้�
• กรณีีเป็็นกรรมการธนาคารและกรรมการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บุคุ ลากรของธนาคาร : ให้้ได้้รับั เบี้้�ยประชุุมเป็็นรายครั้้�งเป็็นจำำ�นวนเท่่ากััน
ในอััตรา 0.5 เท่่า ของเบี้้�ยประชุุมกรรมการธนาคารตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด เฉพาะกรรมการที่่�มาประชุุม ทั้้�งนี้้� ให้้กรรมการธนาคาร
ได้้รัับเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อย/คณะอนุุกรรมการ/คณะทำำ�งานอื่่�น รวมแล้้วไม่่เกิิน 2 คณะ คณะละไม่่เกิิน 1 ครั้้�งต่่อเดืือน
• กรณีีเป็็นบุุคคลภายในของธนาคาร : หากการประชุุมนั้้�นในทางปฏิิบััติิถืือได้้ว่่าเป็็นการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่� บุุคคลนั้้�น
ไม่่ได้้รัับเบี้้�ยประชุุม เนื่่�องจากถืือเป็็นการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�
	ทั้้�งนี้้� กรรมการธนาคารเป็็นผู้้�รัับภาระภาษีีเงิินได้้เอง
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยที่่�คณะกรรมการธนาคารมีี ม ติิ แ ต่่ ง ตั้้�ง ได้้ รัั บ เบี้้�ยประชุุ ม ระหว่่ า ง
วัันที่่� 1 มกราคม - 31 ธัันวาคม 2563 รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 4,943,333.33 บาท
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ภาพรวมเบี้้�ยประชุุมที่่�คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่่อยได้้รัับในปีี 2563

หน่่วย : บาท
คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อ

นายปริญญา พัฒนภักดี
(ประธานกรรมการธนาคาร)

350,000.00

นายยุทธนา หยิมการุณ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

285,000.00

นางพัชรี อาระยะกุล
(ผู้แทนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์)

220,000.00

นายธานินทร์ ผะเอม

280,000.00

พันเอก (พิเศษ)
ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด

260,000.00

นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร

300,000.00

240,000.00

นายวิชิต แสงทองสถิตย์(1)

220,000.00

144,666.67

(2)

นายพิพัฒน์ ขันทอง

200,000.00

(3)

นายอิทธิ พงศ์อุสรา

180,000.00

นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)

280,000.00

(4)

คณะ
กรรมการ
กำ�กับ
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
กำ�หนด
กำ�กับดูแล
กิจการที่ดี กลยุทธ์ และ
นโยบาย
และ
ความรับผิดชอบ ทางด้าน IT
และ
ต่อสังคม
นวัตกรรม
และ
สิ่งแวดล้อม

คณะ
กรรมการ
กิจการ
สัมพันธ์

คณะ
กรรมการ
ประเมินผล
กรรมการ
ผู้จัดการ
ธอส.

คณะ
กรรมการ
สรรหา
กรรมการ
ผู้จัดการ
ธอส.

ยอดรวม
ต่อคน

350,000.00
150,000.00

62,500.00
137,500.00

276,166.66
90,000.00

80,000.00

20,000.00

50,000.00

87,500.00

50,000.00
112,500.00

60,000.00

510,000.00

10,000.00

467,500.00

693,666.66

125,000.00

525,000.00

30,000.00

682,500.00

60,000.00

424,666.67

60,000.00

260,000.00

60,000.00
90,000.00

0

12,500.00

20,000.00

50,000.00

290,000.00

50,000.00

500,000.00

กรรมการที่ออกระหว่างปี
80,000.00

นางรัตนา อนุภาสนันท์(5)

100,000.00

180,000.00

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
20,000.00

10,000.00

2,675,000.00

340,000.00

นายกมลภพ วีระพละ(6)
รวม
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หมายเหตุุ

:

		

(1)

		

(2)

		

(3)

		

(4)

		

(5)

		

(6)

20,000.00
760,833.33

327,500.00

10,000.00
242,500.00

247,500.00

265,000.00

60,000.00
0

62,500.00

22,500.00 4,943,333.33

กรรมการที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นที่่�แต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการธนาคารจะได้้รัับค่่าตอบแทนไม่่เกิิน 2 คณะ
คณะละไม่่เกิิน 1 ครั้้�งต่่อเดืือน
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG&CSR) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 31 มีีนาคม 2563 และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนด
กลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการวาระที่่� 1 ถึึงวัันที่่� 3 พฤษภาคม 2563 และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการวาระที่่� 2 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2563

	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 พฤษภาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 14 มิิถุุนายน 2563
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3. โบนััสกรรมการ จากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2562 (รัับปีี 2563)

ฐานการคำำ�นวณโบนััส
เนื่่�องจากรััฐวิิสาหกิิจที่่�ดีี ถ้้าผลการดำำ�เนิินงานดีี กรรมการก็็จะได้้รัับโบนััสตามเกณฑ์์ปกติิทั่่�วไป แต่่ถ้้าผลการดำำ�เนิินงานตกตััวแปร
กรรมการก็็จะถููกปรัับลดโบนััส แต่่ในระบบประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน ถ้้าผลงานดีีกว่่าปกติิก็็จะได้้รัับโบนััสเพิ่่�ม ถ้้าผลงานต่ำำ��กว่่าปกติิ
ก็็จะถููกปรัับลดโบนััสลง ดัังนั้้�น จึึงกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การจ่่ายโบนััสกรรมการให้้เป็็นไปตามระบบประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
ระดัับผลงาน (คะแนน)

จำำ�นวนโบนััสที่่�กรรมการได้้รัับ (บาท/คน/ปีี)

5.0 (ดีีขึ้้�นมาก)

ฐาน + 100% ของฐาน

4.5

ฐาน + 75% ของฐาน

4.0 (ดีีขึ้้�น)

ฐาน + 50% ของฐาน

3.5

ฐาน + 25% ของฐาน

3.0 (ปกติิ)

ฐานเท่่ากัับจำำ�นวนโบนััสกรรมการต่่อคนที่่�คำำ�นวณได้้จาก
กำำ�ไรสุุทธิิเพื่่�อจััดสรรโบนััสประจำำ�ปีีบััญชีีที่่�มีีการประเมิิน
ผลงานตามหลัักเกณฑ์์เดิิม

2.5

ฐาน – 25% ของฐาน

2.0 (ต่ำำ��)

ฐาน - 50% ของฐาน

1.5

ไม่่มีีโบนััส

1.0 (ต่ำำ��มาก)

ไม่่มีีโบนััส

หมายเหตุุ		 1 ฐาน หมายถึึง วงเงิินร้้อยละ 3 ของกำำ�ไรสุุทธิิเพื่่�อจััดสรรโบนััส แต่่ไม่่เกิินคนละ 60,000 บาทต่่อปีี ถ้้ามีีกำำ�ไรสุุทธิิสููงกว่่า 100 ล้้านบาท 13,000 ล้้านบาท ให้้ได้้รัับโบนััสเพิ่่�มอีีกคนละ 65,000 - 130,000 บาทต่่อปีี ตามระดัับของผลกำำ�ไร และถ้้ากำำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นอีีกทุุก ๆ
2,000 ล้้านบาท ได้้รัับโบนััสเพิ่่�มอีีกคนละ 10,000 บาท
		 2. ประธานกรรมการได้้รัับโบนััสสููงกว่่ากรรมการ ในอััตราร้้อยละ 25
		 3. โบนััสกรรมการธนาคารคำำ�นวณตามระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง และการเข้้าร่่วมประชุุม
			 • ขาดการประชุุมเกิินกว่่า 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 6 เดืือน ให้้จ่่ายโบนััสลดลง 25%
			 • ขาดการประชุุมเกิินกว่่า 6 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 9 เดืือน ให้้จ่่ายโบนััสลดลง 50%
			 • ขาดการประชุุมเกิินกว่่า 9 เดืือนขึ้้�นไป ให้้จ่่ายโบนััสลดลง 75%

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์และอดีีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ได้้รัับเงิินโบนััสรวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น
2,257,138.09 บาท
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สรุุปค่่าตอบแทนกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์เป็็นรายบุุคคลในปีี 2563

หน่่วย : บาท
รายชื่่�อคณะกรรมการธนาคาร
1. นายปริิญญา พััฒนภัักดีี
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
(ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง)
3. นางพััชรีี อาระยะกุุล
(ผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์)
4. นายธานิินทร์์ ผะเอม
5.	พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
6. นางสาวกิิริิฎา เภาพิิจิิตร
7. นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
8. นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง
9. นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา
10. นายฉััตรชััย ศิิริิไล
(กรรมการผู้้�จััดการ)
กรรมการที่่�ออกระหว่่างปีี
11. นางรััตนา อนุุภาสนัันท์์
รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ
12. นายกมลภพ วีีระพละ
อดีีตกรรมการ
13. นายสมพร จิิตเป็็นธม
14. นายนริินทร์์ กััลยาณมิิตร
15. นายอภิิชาติิ อภิิชาตบุุตร
16. นายอนุุสรณ์์ ทองสำำ�ราญ
17. นางวิิไล แวดวงธรรม
18. นายธััชพล กาญจนกููล
19. นายสุุรชััย ดนััยตั้้�งตระกููล
20. นายปรเมธีี วิิมลศิิริิ**
รวม

ค่่าตอบแทน
เบี้้�ยประชุุม

โบนััส *

350,000.00

55,040.32

645,040.32

120,000.00

510,000.00

182,856.19

812,856.19

120,000.00

467,500.00

44,032.26

631,532.26

120,000.00
120,000.00
120,000.00
80,322.58
80,322.58
80,322.58
106,301.07

693,666.66
525,000.00
682,500.00
424,666.67
260,000.00
290,000.00
500,000.00

227,500.00
201,093.74
201,093.74
227,500.00

1,041,166.66
846,093.74
1,003,593.74
504,989.25
340,322.58
370,322.58
833,801.07

40,000.00

180,000.00

227,500.00

447,500.00

13,698.93

60,000.00

-

73,698.93

1,240,967.74

4,943,333.33

207,909.73
202,120.29
103,638.89
159,881.94
91,733.86
66,986.12
55,040.32
3,210.69
2,257,138.09

หมายเหตุุ : * โบนััสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ประจำำ�ปีี 2562 (รัับปีี 2563)
: ** ขณะดำำ�รงตำำ�แหน่่งปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ระหว่่างวัันที่่� 1 - 21 ตุุลาคม 2562
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รวมค่่าตอบแทน

ค่่าตอบแทน
รายเดืือน
240,000.00

207,909.73
202,120.29
103,638.89
159,881.94
91,733.86
66,986.12
55,040.32
3,210.69
8,441,439.16

การสรรหา แต่่งตั้้�ง การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน และค่่าตอบตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง

การสรรหาผู้้�บริิหารของธนาคารในตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ
ธนาคารปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิคุุณสมบััติิมาตรฐานสำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ (ฉบัับที่่� 6) พ.ศ. 2550 และ
พระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2549 รวมถึึงบัันทึึกข้้อความของกระทรวงการคลัังที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ได้้ผู้้�ที่่�
มีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ที่่�เหมาะสมที่่�จะเป็็นกรรมการผู้้�จััดการ ธอส. และมีีกระบวนการในการสรรหาและคััดเลืือก
อย่่างโปร่่งใส โดยจะประกาศรัับสมััครจากผู้้�บริิหารภายใน และเปิิดโอกาสให้้บุุคคลภายนอกที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ และมีีประสบการณ์์
ในการบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ และมีีวิิสััยทััศน์์สนใจสมััครเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการผู้้�จััดการ และมีีกระบวนการคััดเลืือกบุุคคล
ที่่�เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้้�จััดการ ธอส. และคณะอนุุกรรมการพิิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการ ธอส.
เพื่่�อเสนอชื่่�อและค่่าตอบแทนที่่�ได้้รัับต่่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อให้้ความเห็็นชอบก่่อนเสนอผู้้�มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งตามกฎหมายต่่อไป
การสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงในตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ/ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
มีีการกำำ�หนดช่่องทางการสรรหาผู้้�นำำ�ระดัับสููง ในตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ 2 ช่่องทาง ได้้แก่่
การสรรหาจากภายใน และการสรรหาจากภายนอก โดยการพิิจารณาจากกลุ่่�มผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Successor) ที่่�ผ่่านการพััฒนาหลัักสููตร
Leadership Succession Program (LSP)/ Leadership Development Program (LDP) เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ระดัับ
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค ให้้มีีความพร้้อมทดแทนในตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ และระดัับตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ให้้มีีความพร้้อมทดแทนตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ ซึ่่�งจะมีีการประเมิินผลการพััฒนารายบุุคคล ร่่วมกัับผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
ซึ่่�งผลจากการพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููง ทำำ�ให้้ธนาคารสามารถเตรีียมความพร้้อมผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้อย่่างทัันท่่วงทีี กรณีีที่่�ไม่่สามารถสรรหา
ผู้้�ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมภายในได้้จะดำำ�เนิินการสรรหาภายนอก โดยประกาศรัับสมััครผ่่านสื่่�อต่่างๆ เช่่น หนัังสืือพิิมพ์์ต่า่ งๆ และเว็็บไซต์์ของ
ธนาคาร หลัังจากนั้้�นคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน จะเป็็นผู้้�คััดเลืือกผู้้�ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมกัับตำำ�แหน่่ง โดยพิิจารณาจาก
ปััจจััยต่่างๆ เช่่น การศึึกษา ประสบการณ์์ทำำ�งาน การบริิหารจััดการความเชี่่�ยวชาญด้้านการเงิินการธนาคาร วิิสััยทััศน์์แผนการบริิหารงาน
ความเป็็นผู้้�นำำ�และบุุคลิิกภาพ ตามหลัักเกณฑ์์และนำำ�เสนอรายชื่่�อผู้้�ที่่�ผ่่านการคััดเลืือกต่่อคณะกรรมการธนาคารพิิจารณาและเห็็นชอบ
ให้้ว่่าจ้้างผู้้�ผ่่านการคััดเลืือก และดำำ�เนิินการออกคำำ�สั่่�งเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง/บรรจุุ/ว่่าจ้้าง โดยจะมีีการประเมิินผลทดลองงานไม่่เกิิน 120 วััน
(หลัังวัันบรรจุุ) และประเมิินผลงานโดยกรรมการผู้้�จััดการ
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานปีีละ 2 ครั้้�ง โดย
หลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ แบ่่งออกเป็็น 3 ปััจจััย คืือ 1) ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance)
ตามบัันทึึกข้้อตกลงประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ 2) แผนงานบริิหารธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ประจำำ�ปีีของกรรมการผู้้�จััดการ ซึ่่�งผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารก่่อนสิ้้�นปีีบัญ
ั ชีี และ 3) ความสามารถในการบริิหารจััดการ
องค์์กรและการทำำ�งานร่่วมกัับคณะกรรมการธนาคาร ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการธนาคารได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
กรรมการผู้้�จััดการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พิิจารณากลั่่�นกรองแผนงานบริิหารธนาคารและผลการดำำ�เนิินงานตามแผนของกรรมการผู้้�จััดการ
และมอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน พิิจารณากลั่่�นกรองการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
เพื่่�อพิิจารณาค่่าตอบแทนประจำำ�ปีีก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารพิิจารณา
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การประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููง
ธนาคารกำำ�หนดให้้มีีการจััดทำำ�คำำ�รัับรองการปฏิิบััติิงาน หรืือ KPI รายบุุคคล ของผู้้�บริิหารระดัับสููงรายบุุคคล เพื่่�อใช้้ใน
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููงตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ และมีีการติิดตามและ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานปีีละ 2 ครั้้�ง นำำ�เสนอคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณากลั่่�นกรองก่่อนนำำ�เสนอ คณะกรรมการ
ธนาคารพิิจารณาเห็็นชอบ โดยหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลแบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
1. ผลการดำำ�เนิินงานตามคำำ�รัับรองการปฏิิบัติั งิ าน หรืือ KPI รายบุุคคล ประกอบด้้วยตััวชี้้�วััดและเกณฑ์์การประเมิินตามขอบเขต
การรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแล และงานที่่�ได้้รับั มอบหมาย โดยผู้้�บริิหารระดัับสููงในระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
จะลงนามในคำำ�รัับรองการปฏิิบััติิงานร่่วมกัับกรรมการผู้้�จััดการ
2. ผลประเมิินพฤติิกรรมรายบุุคคล ประกอบด้้วยการประเมิินผล 4 ด้้าน ซึ่่�งประกอบด้้วยความสามารถในการวางแผนและ
การจััดการ ความรอบรู้้�ในด้้านธุุรกิิจ ภาวะผู้้�นำำ� (Leadership) และจริิยธรรมของผู้้�บริิหารระดัับสููง
กรรมการผู้้�จััดการจะประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามคำำ�รัับรองการปฏิิบัติั ิงาน หรืือ KPI รายบุุคคล และจะประเมิินพฤติิกรรมของ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงในระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ และนำำ�เสนอคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พิิจารณากลั่่�นกรอง ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารพิิจารณาเห็็นชอบ ทั้้�งนี้้� ธนาคารมีีแนวทางในการนำำ�ผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ าน
ของผู้้�บริิหารระดัับสููงไปใช้้ประกอบการพิิจารณา ดัังนี้้�
1)

การขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี

2)

การปรัับเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง

3)

การกำำ�หนดแนวทางพััฒนาขีีดความสามารถรายบุุคคล สำำ�หรัับการพััฒนาตนเองของผู้้�บริิหารระดัับสููง

4)

เชื่่�อมโยงกัับการจ่่ายโบนััสเพื่่�อเป็็นการสร้้างแรงจููงใจ สร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจในการทำำ�งาน

ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง
ในปีี 2563 ธนาคารจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร ซึ่่�งได้้แก่่ผู้้�บริิหารระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการและ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ รวม 31 คน (ผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�เกษีียณอายุุในปีี 2562 มีีจำำ�นวน 3 คน และปีี 2563 มีีจำำ�นวน 5 คน)
เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 85.61 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทนดัังกล่่าวได้้รวมถึึงเงิินตอบแทนพิิเศษประจำำ�ปีี 2563 สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง
ที่่�เกษีียณอายุุในปีี 2562 จำำ�นวน 3 คน ด้้วยเช่่นกััน
ทั้้�งนี้้� การประเมิินผลปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร เพื่่�อการขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี จะต้้องผ่่านการกลั่่�นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคารก่่อน
ภาพรวมค่่าตอบแทนที่่�ผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้รัับในปีี 2563
รายการ
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ค่่าตอบแทน (ล้้านบาท)

เงิินเดืือน

52.89

โบนััส

32.72
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การพัั ฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููง

ในปีี 2563 ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาทัักษะ ความรู้้� ความสามารถของผู้้�บริิหารระดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มีีความรู้้�
ความสามารถสอดคล้้องกัับหน้้าที่่� บทบาทที่่�รัับผิิดชอบและรองรัับการเติิบโตในสายอาชีีพ โดยใช้้วิิธีีการพััฒนาที่่�หลากหลายที่่�สอดคล้้อง
กัับผลลััพธ์์ที่่�ต้้องการ
ชื่่�อ - สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

หลัักสููตร

นายฉััตรชััย ศิิริิไล

กรรมการผู้้�จััดการ

• Thailand Quality Award 2018 Winner
Conference
• Ethical Leadership : New Tools for Board
Decision Making

นางสมจิิตต์์ รถทอง

รองกรรมการผู้้�จััดการ
กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301
• e-Government for Chief Executive Officer
Program

นางฉััตร์์รวีี จิิรกุุลเมธาพััฒน์์

รองกรรมการผู้้�จััดการ
กลุ่่�มงานสาขา

• การปฏิิบััติิงานภายใต้้พระราชบััญญััติิการประกอบ
	ธุุ ร กิิ จ ข้้ อ มูู ล เครดิิ ต และประกาศคณะกรรมการ
	คุ้้�มครองข้้อมููลเครดิิต ที่่�สำำ�คััญและข้้อพึึงระวััง
• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301

นายวิิทยา แสนภัักดีี

รองกรรมการผู้้�จััดการ
กลุ่่�มงานการตลาด

• การบริิหารการรัักษาความสงบเรีียบร้้อยของสัังคม
ภาครััฐร่่วมเอกชน
• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301

นายกมลภพ วีีระพละ

รองกรรมการผู้้�จััดการ
กลุ่่�มงานการเงิินและบััญชีี

• Journey to KM Excellence for Management
Team
• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301

นางสาวอรฑา เจริิญศิิลป์์

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

• Bay Cyber security Day
• Leader Space

นายวิิชััย วิิรััตกพัันธ์์

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

•	วิิทยาการการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
• ความรู้้�เบื้้�องต้้ น ในการบริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ย์์ สิิ น
ทางปััญญา

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ชื่่�อ - สกุุล
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ตำำ�แหน่่ง

หลัักสููตร

นายพงษ์์ศัักดิ์์� คำำ�นวนศิิริิ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ
รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ
กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ

•	วิิทยาการการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
• Leader Space

นายศัักดิ์์�สิิทธิ์์� จิิตตนููนท์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานบัังคัับคดีี
รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ
กลุ่่�มงานปรัับโครงสร้้างหนี้้�

• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง การบริิหารเศรษฐกิิจ
สาธารณะสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
• ความรู้้�เบื้้�องต้้ น ในการบริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ย์์ สิิ น
ทางปััญญา

นางสาวธิิดาพร มีีกิ่่�งทอง

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานสนัับสนุุน
รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ
กลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ

• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301
• ความรู้้�เบื้้�องต้้ น ในการบริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ย์์ สิิ น
ทางปััญญา

นายอภิิรััตน์์ อรุุณวิิไลรััตน์์

• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
สายงานปฏิิบัติั ิการเทคโนโลยีี
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ • Digital Leadership for Executives

นายภพกร เจริิญลาภ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานบริิหารความเสี่่�ยง

• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง การบริิหารเศรษฐกิิจ
สาธารณะสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
• ความรู้้�เบื้้�องต้้ น ในการบริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ย์์ สิิ น
ทางปััญญา

นายทรงเดช ดารามาศ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานปฏิิบัติั ิการลููกค้้ารายย่่อย

• Journey to KM Excellence for Management
Team

นายชััยพร จุุฬามณีี

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานกฎหมาย

• Journey to KM Excellence for Management
Team
• Leader Space

นางพอตา ยิ้้�มไตรพร

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานสาขานครหลวง

• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301
• การปฏิิบััติิงานภายใต้้พระราชบััญญััติิการประกอบ
	ธุุ ร กิิ จ ข้้ อ มูู ล เครดิิ ต และประกาศคณะกรรมการ
	คุ้้�มครองข้้อมููลเครดิิตที่่�สำำ�คััญและข้้อพึึงระวััง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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ชื่่�อ - สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

หลัักสููตร

นางภานิิณีี มโนสัันติ์์�

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานกิิจการนโยบายสิินเชื่่�อ
และภาครััฐ

• Leader Space
• Journey to KM Excellence for Management
Team

นางกรุุณา เหมืือนเตย

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล

• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง การบริิหารงานภาครััฐ
และกฎหมายมหาชน
• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301

นางสาวอรนุุช พงษ์์ประยููร

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานบริิหารหนี้้�

• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301
• ความรู้้�เบื้้�องต้้ น ในการบริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ย์์ สิิ น
ทางปััญญา

นายทวนทอง ตรีีนุุภาพ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานพััฒนาระบบดิิจิิทััล

• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301
• Digital Business Solution Summit

นายชนะ จิิระรััตนรัังษีี

ผู้้�ตรวจการธนาคาร
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานสาขาภููมิิภาค 2

• Journey to KM Excellence for Management
Team
• การปฏิิบััติิงานภายใต้้พระราชบััญญััติิการประกอบ
	ธุุ ร กิิ จ ข้้ อ มูู ล เครดิิ ต และประกาศคณะกรรมการ
	คุ้้�มครองข้้อมููลเครดิิตที่่�สำำ�คััญและข้้อพึึงระวััง

นายดนััย แสงศรีีจัันทร์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานสาขาภููมิิภาค 3

• การปฏิิบััติิงานภายใต้้พระราชบััญญััติิการประกอบ
	ธุุ ร กิิ จ ข้้ อ มูู ล เครดิิ ต และประกาศคณะกรรมการ
	คุ้้�มครองข้้อมููลเครดิิตที่่�สำำ�คััญและข้้อพึึงระวััง
• Leadership Succession Program

นายณรงค์์พล ประภานิิริินธน์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานกลยุุทธ์์

•	นัักบริิหารยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตระดัับสููง
• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301

นายวรณััฐ สุุโฆษสมิิต

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานตรวจสอบ

• Leadership Succession Program
• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301
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ชื่่�อ - สกุุล

144

ตำำ�แหน่่ง

หลัักสููตร

นางสุุดจิิตตรา คำำ�ดีี

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานสื่่�อสารและภาพลัักษณ์์
องค์์กร
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร

• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลทางการแพทย์์
	สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง
• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301

นางราณีี เพชรสงค์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการบััญชีี
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานการเงิินและบััญชีี

• Beyond Treasury Management
• การกำำ�กัั บดูู แลโครงการตามแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารดิิ จิิ ทัั ล
ตามมาตรฐานสากล ISO 38500

นางเสาวคนธ์์ ชููศรีี

ผู้้�อำำ�นวยการภาคเหนืือตอนบน
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานสาขาภููมิิภาค 1

• Data Governance Policy การควบคุุมคุุณภาพ
ของข้้อมููล
• การปฏิิบััติิงานภายใต้้พระราชบััญญััติิการประกอบ
	ธุุ ร กิิ จ ข้้ อ มูู ล เครดิิ ต และประกาศคณะกรรมการ
	คุ้้�มครองข้้อมููลเครดิิตที่่�สำำ�คััญและข้้อพึึงระวััง

นายศรพงศ์์ ดรุุงคเวโรจน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการบริิการ • Cascading and Aligning KPIs to Achieve the
Corporate Goal
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ • AI & IOT Summit 2020
สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 1

นางสาวกััญจนิิกา ศรีีรััตนตรััย

• แนวทางปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครอง
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
เงิินฝาก
	ข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA)
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ • การกำำ�กัั บดูู แลโครงการตามแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารดิิ จิิ ทัั ล
สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 2 ตามมาตรฐานสากล ISO 38500
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แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (Succession Plan)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์มีกี ารเตรีียมความพร้้อมผู้้�บริิหารรองรัับทดแทนตำำ�แหน่่งงานที่่�สำำ�คััญ โดยกำำ�หนดให้้มีกี ารอบรมหลัักสููตร
ที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการขีีดความสามารถที่่�จำำ�เป็็น ซึ่่�งได้้อ้า้ งอิิงสมรรถนะและความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็น (Skill Matrix) ตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
นโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) กำำ�หนด โดยนำำ�มาเป็็นปััจจััยนำำ�เข้้า (Input) ในการพััฒนาให้้ตอบสนองต่่อความต้้องการด้้านขีีดความสามารถ
ที่่�จำำ�เป็็นของธนาคารและสอดคล้้องกัับภารกิิจและยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�บริิหารมีีความสามารถที่่�จะผลัักดัันการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กรให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และเป้้าหมายของธนาคาร ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้กำำ�หนดแผนการเตรีียมความพร้้อมผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ดัังนี้้�
-	ตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จัด
ั การ และผู้้�ช่ว
่ ยกรรมการผู้้�จััดการ

ธนาคารมีีการพััฒนาเตรีียมความพร้้อมสร้้างผู้้�บริิหารระดัับสููงผ่่าน หลัักสููตรLeadership Succession Program และหลัักสููตร
Executive Coaching โดยประเมิิน 360 องศา และนำำ�ผลการประเมิิน 360 องศา มากำำ�หนดประเด็็นสำำ�หรัับการพััฒนาศัักยภาพ
ที่่�สำำ�คััญต่่อการบริิหารงาน (Leadership Skill) นอกจากนั้้�น ธนาคารยัังมีีการจััดทำำ�โครงการเตรีียมความพร้้อมทดแทนตำำ�แหน่่ง
(Succession Plan) เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมผู้้�บริิหารให้้มีขีี ดี ความสามารถพร้้อมทดแทนในตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง (ตำำ�แหน่่งรองกรรมการ
ผู้้�จััดการและผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ) อย่่างเป็็นระบบ โดยการกำำ�หนดคุุณสมบััติิขีีดความสามารถที่่�สำำ�คััญของผู้้�บริิหารระดัับสููง
และมีีการประเมิินและจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล (Individual Development Plan)
-	ตำำ�แหน่่งผู้้อำ
� ำ�นวยการฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค

ธนาคารมีีการเตรีียมความพร้้อมผู้้�นำำ�ในระดัับ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค เพื่่�อรองรัับการทดแทนผู้้�บริิหารระดัับกลางโดยผ่่าน
หลัักสููตร Leadership Development Program และหลัักสููตร High Potential Management โดยธนาคารจะคััดเลืือกผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสม เข้้าสู่่�กระบวนการพััฒนาเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค หรืือเทีียบเท่่า
ให้้มีีความพร้้อมในการทดแทนตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาธนาคาได้้พัฒ
ั นากระบวนการติิดตามผลผู้้�ได้้รับั การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค
ในปีี 2563 โดยเป็็นการติิดตามผลการปฏิิบัติั ิงานใน 2 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติิด้้านการบริิหารจััดการ และมิิติิด้้านความสามารถในการปฏิิบััติิงาน
เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้รัับมาใช้้ในการวางแผนการพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการบริิหารจััดการและการปฏิิบััติิงานของผู้้�ได้้รัับการประเมิิน
ต่่อไปในอนาคต
การเปลี่่�ยนแปลงของผู้้�บริิหารระดัับสููง

ลำ�ดับ

ชื่อ-ชื่อสกุล

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

1

นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ

พ้นจากตำ�แหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ เกรด 16 กลุม่ งานปฏิบตั กิ าร เนือ่ งจากเกษียณอายุ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

2

นายคนึง ครุธาโรจน์

พ้นจากตำ�แหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ เกรด 16 กลุม่ งานปรับโครงสร้างหนี้ เนือ่ งจาก
เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

3

นางศรินทิพย์ ชนะภัย

พ้นจากตำ�แหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ เกรด 16 กลุม่ งานสินเชือ่ เนือ่ งจากเกษียณอายุ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

4

นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ เกรด 16 กลุ่มงานสาขา รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 3 พ้นจากตำ�แหน่งรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน
สาขาภูมิภาค 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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ชื่อ-ชื่อสกุล

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

5

นางสมจิตต์ รถทอง

รองกรรมการผู้จัดการ เกรด 16 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล พ้นจากตำ�แหน่งรักษาการผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

6

นายสมบัติ ทวีผลจรูญ

พ้นจากตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

7

นายลือชัย จิรวินิจนันท์

พ้นจากตำ�แหน่งผู้ตรวจการธนาคาร เกรด 15 เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2563

8

นายพงษ์ศักดิ์ คำ�นวนศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ ได้รับการแต่งตั้งให้
รักษาการในตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ อีกตำ�แหน่งหนึ่งตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

9

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์

พ้นจากตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานบริหารหนี้และได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานบังคับคดี
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ อีกตำ�แหน่งหนึ่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

10

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

พ้นจากตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานการเงินและบัญชีและ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงาน
สนับสนุนรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานปฏิบตั กิ าร อีกตำ�แหน่งหนึง่ ตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

11

นายดนัย แสงศรีจันทร์

พ้นจากตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ เกรด 15 สายงานสาขาภูมภิ าค 2 รักษาการ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสาขาภูมภิ าค 1 และได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ เกรด 15 สายงานสาขาภูมภิ าค 3 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563

12

นายทวนทอง ตรีนุภาพ

พ้นจากตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ เกรด 15 สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
และได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ เกรด 15 สายงานพัฒนา
ระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

13

นายภพกร เจริญลาภ

พ้นจากตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ เกรด 15 สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
และได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การเกรด 15 สายงานบริหาร
ความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

14

นายชัยพร จุฬามณี

พ้นจากตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานบังคับคดีและได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานกฎหมาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

15

นางกรุณา เหมือนเตย

พ้นจากตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานกฎหมายและได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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ลำ�ดับ

ชื่อ-ชื่อสกุล

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

16

นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร

พ้นจากตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานสนับสนุนและได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกรด 15 สายงานบริหารหนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

17

นายชนะ จิระรัตนรังษี

พ้นจากตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่าย เกรด 14 ฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวงและได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ตรวจการธนาคาร เกรด 15 รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2 อีกตำ�แหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

18

นางเสาวคนธ์ ชูศรี

ผู้อำ�นวยการภาค เกรด 14 ภาคเหนือตอนบน ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการใน
ตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 1 อีกตำ�แหน่งหนึ่งตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

19

นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย

ผู้อำ�นวยการฝ่าย เกรด 14 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการ
ในตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2 อีกตำ�แหน่งหนึง่
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

20

นางราณี เพชรสงค์

ผู้อำ�นวยการฝ่าย เกรด 14 ฝ่ายการบัญชี ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำ�แหน่ง
ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ สายงานการเงิ น และบั ญ ชี อี ก ตำ�แหน่ ง หนึ่ ง ตั้ ง แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

21

นายศรพงศ์ ดุรงคเวโรจน์

พ้นจากตำ�แหน่งผูอ้ ำ�นวยการฝ่าย เกรด 14 ฝ่ายปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่าย เกรด 14 ฝ่ายปฏิบัติการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
อีกตำ�แหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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หมวดที่่� 4 การคำำ�นึึงถึึงบทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
4.1 บทบาทของธนาคารและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

4.1.1	ข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อกรรมการธนาคาร
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญในการการรัับฟััง แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของกรรมการธนาคาร เพื่่�อนำำ�มาปรัับเปลี่่�ยน
การทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ในขณะเดีียวกัันยัังได้้ส่่งเสริิมให้้มีีการพััฒนาความรู้้�และความสามารถของกรรมการธนาคาร
เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพให้้พร้้อมต่่อการแข่่งขััน ควบคู่่�ไปกัับการสื่่�อสารให้้กรรมการธนาคารมีีความเข้้าใจ เรื่่�อง บทบาท จรรยาบรรณ
กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับธนาคาร และคำำ�สั่่�งต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเจตนารมณ์์ของกฎหมายและกฎระเบีียบอย่่างเคร่่งครััด รวมถึึงดููแล
ในเรื่่�อง สวััสดิิภาพ ผลตอบแทน และสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น แก่่กรรมการธนาคาร ภายใต้้กรอบมาตรฐานเดีียวกััน
4.1.2 ข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
ธนาคารตระหนัักถึึงคุุณค่่าของทรััพยากรบุุคคล ซึ่่�งเป็็นพลัังขัับเคลื่่�อนที่่�สำำ�คััญขององค์์กร จึึงได้้พยายามสรรหาและว่่าจ้้าง
บุุคลากรที่่�มีีทัักษะและประสบการณ์์ที่่�ตรงกัับลัักษณะของธนาคารโดยให้้ผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมแก่่พนัักงาน มีีการแต่่งตั้้�งและโยกย้้าย
การเลื่่�อนขั้้�น การเลื่่�อนเกรด รวมถึึงการให้้รางวััล และการลงโทษพนัักงาน ด้้วยความสุุจริิตและยุุติิธรรม มีีการสนัับสนุุนให้้พนัักงาน
มีีความก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การงานตามความรู้้�ความสามารถและความเหมาะสมของพนัักงานนั้้�น ธนาคารให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนา
ความรู้้� ความสามารถพนัักงาน โดยให้้โอกาสพนัักงานอย่่างทั่่�วถึึงและสม่ำำ��เสมอ พร้้อมทั้้�งดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีี
ความปลอดภััยต่่อชีีวิติ และทรััพย์์สินิ ของพนัักงานอยู่่�เสมอ ตลอดจนรัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานความรู้้� ทางวิิชาชีีพ
ของพนัักงานและเน้้นย้ำำ��ให้้พนัักงานเข้้าใจในเรื่่�องจรรยาบรรณและบทบาทหน้้าที่่�ซึ่่�งพนัักงานสามารถปฏิิบัติั ไิ ด้้ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดพฤติิกรรม
ที่่�อยู่่�ในกรอบของจรรยาบรรณอย่่างทั่่�วถึึงทั้้�งองค์์กร
4.1.3 ข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าและประชาชน
ธนาคารมุ่่�งมั่่�นให้้บริิการลููกค้้าและประชาชนด้้วยความเต็็มใจเต็็มกำำ�ลัังความสามารถเป็็นธรรมและมีีคุณ
ุ ภาพ โดยการนำำ�เสนอ
การบริิการจะต้้องไม่่ทำำ�ให้้ลููกค้้าและประชาชนเกิิดความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับคุุณภาพ ราคา ปริิมาณ หรืือเงื่่�อนไขใดๆ รวมทั้้�งรัักษาความลัับ
ของลููกค้้าและประชาชนอย่่างจริิงจัังและสม่ำำ��เสมอ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการบริิการอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง ไม่่บิิดเบืือน
ข้้อเท็็จจริิง พร้้อมทั้้�งจััดระบบการบริิการเพื่่�อให้้ลููกค้้าและประชาชนได้้รัับการตอบสนองอย่่างรวดเร็็ว ทั้้�งนี้้�ธนาคารมีีการบริิหารจััดการ
ด้้านการให้้บริิการแก่่ลูกู ค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct) โดยธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้ออกประกาศ ธปท. ที่่� สกส.2.4/2563
เรื่่�อง การบริิหารจััดการด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct) ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้กัับสถาบัันการเงิินทุุกแห่่ง
รวมถึึงสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ โดยมุ่่�งหมายให้้ 1) ลููกค้้าเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าผู้้�ให้้บริิการมุ่่�งเน้้นการให้้บริิการอย่่างเป็็นธรรม บริิการลููกค้้า
อย่่างจริิงใจ ไม่่เอาเปรีียบ 2) ลููกค้้าได้้รัับคำำ�แนะนำำ�ที่่�เหมาะสมและชััดเจน 3) ลููกค้้าได้้รัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�เป็็นธรรมทั้้�งด้้านราคา
และเงื่่�อนไข 4) ลููกค้้าสามารถใช้้บริิการได้้สะดวกและได้้รัับการดููแลแก้้ไขปััญหาอย่่างเหมาะสม และ 5) ผู้้�ให้้บริิการช่่วยให้้ลููกค้้าเข้้าใจสิิทธิิ
และหน้้าที่่�ของตนเอง
ธนาคารยกระดัับระบบการบริิหารจััดการการให้้บริิการที่่�มีีมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��ใน 9 ระบบ
(1) บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง (Corporate culture and roles and responsibilities
			 of board of directors and senior management)
(2) การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์การจััดกลุ่่�มลููกค้้า (Product development and client segmentation)
(3) การจ่่ายค่่าตอบแทน (Remuneration scheme)
(4) กระบวนการขายผลิิตภััณฑ์์ (Sales process)
(5) การสื่่�อสารและการให้้ข้้อมููลแก่่พนัักงาน (Communication and training)
(6) การดููแลข้้อมููลของลููกค้้า (Data privacy)
(7) การแก้้ไขปััญหาและการจััดการข้้อร้้องเรีียน (Problem and complaint handling)
(8) การควบคุุม กำำ�กัับและตรวจสอบ (3 Lines of defense)
(9) การปฏิิบัติั ิงานและแผนรองรัับการปฏิิบััติิงาน (Operation and business continuity)
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ธนาคารมุ่่�งมั่่�นสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับลููกค้้าและประชาชน โดยให้้บริิการที่่�มีีคุุณภาพด้้วยความเต็็มใจ รวมทั้้�งมีีการ
ปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าทุุกคนเท่่าเทีียมกััน จึึงได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิไว้้ดัังต่่อไปนี้้�
1.

ปฏิิบััติต่ิ ่อลููกค้้าและประชาชนด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและไม่่เลืือกปฏิิบััติิ

2.

ให้้บริิการที่่�มีีคุุณภาพด้้วยความเต็็มใจ กระตืือรืือร้้น และถููกต้้องรวดเร็็ว

3. ให้้ข้อ้ มููลหรืือเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และการบริิการอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน เพื่่�อให้้ลูกู ค้้าหรืือประชาชน
เกิิดประโยชน์์และความเข้้าใจในเงื่่�อนไข ไม่่ปิิดบัังข้้อมููลที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ลููกค้้าและธนาคาร
4.

มีีความจริิงใจ ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข และรัักษาคำำ�มั่่�นสััญญาที่่�ให้้ไว้้กัับลููกค้้าในการให้้บริิการ

5. 	จััดระบบเพื่่�อให้้ลููกค้้าและประชาชนสามารถร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์หรืือแจ้้งปััญหาการใช้้บริิการเพื่่�อให้้ได้้รัับ
การแก้้ไขอย่่างทัันท่่วงทีี
6.	รัักษาความลัับของลููกค้้า ไม่่นำำ�ข้้อมููลความลัับของลููกค้้าไปเปิิดเผย หรืือ นำำ�ไปใช้้ในการแสวงหาผลประโยชน์์
4.1.4 ข้้อพึึงปฏิิบัติั ิต่่อพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ/Business Facilitator
ธนาคารตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในความร่่วมมืือ และข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อพัันธมิิตรทางธุุรกิิจของธนาคาร (Strategic Partner)
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันอย่่างโปร่่งใส ถููกต้้อง รวดเร็็ว และเป็็นธรรม กำำ�กัับดููแลธุุรกิิจให้้เป็็นไปตาม ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด หลัักเกณฑ์์ และ
นโยบาย ทั้้�งของธนาคารและภาครััฐ รวมไปถึึงการให้้ความสนัับสนุุนความร่่วมมืือในกิิจกรรม หรืือมาตรการสำำ�คััญต่่างๆอัันยัังประโยชน์์
สููงสุุดแก่่ ธนาคาร ลููกค้้า และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ จััดให้้มีีคณะกรรมการควบคุุมบริิษััท ในการประเมิินผลงานประจำำ�ปีีของพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้คงศัักยภาพในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า ทั้้�งในด้้านคุุณภาพ ราคา ปริิมาณ ข้้อร้้องเรีียน หรืือเงื่่�อนไขต่่างๆของการให้้บริิการ
รวมถึึงการรัักษาความลัับและข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้าธนาคารอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อประโยชน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ของธนาคาร
ในส่่วนของ Business Facilitator ธนาคารได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลการใช้้บริิการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจ
(Business Facilitator) เพื่่�อกำำ�หนดนโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิินงานด้้านการใช้้บริิการจากผู้้�ให้้บริิการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจ
(Business Facilitator) โดยมอบหมายให้้คณะอนุุกรรมกรรมการกำำ�กัับดููแลการใช้้บริิการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจ (Business
Facilitator) ไปดำำ�เนิินการตามที่่�ได้้รับั มอบหมาย อีีกทั้้�งธนาคารยัังจััดให้้มีคี ณะกรรมการควบคุุม Business Facilitator ตามแต่่ละประเภทงาน
เพื่่�อกำำ�หนดคุุณสมบััติิและหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือก การกำำ�กัับดููแล ตรวจสอบคุุณภาพงาน ประเมิินผลงาน Business Facilitator
ที่่�รัับงานกัับธนาคาร รวมถึึงรัับฟัังเสีียงจาก Business Facilitator เพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานของธนาคาร ซึ่่�งธนาคารได้้จัดั ขึ้้�นในงาน
Business Facilitator Day และประเมิินผลงานของ Business Facilitator ที่่�ปฏิิบัติั งิ านดีีเด่่นเพื่่�อมอบรางวััลในงาน Business Facilitator Awards
4.1.5 ข้้อพึึงปฏิิบัติั ิต่่อสัังคมและส่่วนรวม
ความท้้าทายในการดำำ�เนิินกิิจการของธนาคารประการหนึ่่�งคืือ การยกระดัับความสามารถในการแข่่งขััน ด้้วยการพััฒนา
บุุคลากร ระบบงาน และกระบวนการปฏิิบัติั งิ าน เพื่่�อรองรัับการนำำ�เทคโนโลยีีที่่�มีกี ารพััฒนาอย่่างรวดเร็็วเข้้ามาปรัับปรุุงกระบวนการต่่าง ๆ
ของธนาคาร การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวนอกจากจะช่่วยยกระดัับศัักยภาพและความสามารถในการแข่่งขัันของธนาคารแล้้ว ยัังหมายถึึงการที่่�
ธนาคารสามารถให้้บริิการลููกค้้าและตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น สามารถลดต้้นทุุน
การให้้บริิการ ลดระยะเวลาการบริิการ ลดการใช้้ทรััพยากรด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อแสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการคำำ�นึึงถึึงสัังคมและสภาพแวดล้้อม
โดยการลดผลกระทบจากการดำำ�เนิินกิิจการของธนาคารลงอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้�ธนาคารยัังให้้การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการโครงการ
ด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมไม่่ว่า่ จะเป็็นโครงการสร้้างหรืือซ่่อมแซมที่่�อยู่่�อาศััยแก่่ผู้้�สูงู อายุุ ผู้้�พิิการ หรืือ
ผู้้�ด้้อยโอกาสที่่�ยากไร้้ โครงการสร้้างหรืือซ่่อมแซมอาคารเรีียนของโรงเรีียนในถิ่่�นทุุรกัันดารที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือ ตลอดจนโครงการ
ส่่งเสริิมอาชีีพหรืือพััฒนาแนวทางการประกอบอาชีีพเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตตามความต้้องการของคนในชุุมชน
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ธนาคารยัังมีีโครงการสนัับสนุุนศิิลปวััฒนธรรมอัันดีีงามของสัังคมไทย รวมทั้้�งปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ให้้เกิิดขึ้้�นในหมู่่�พนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�องและจริิงจััง รวมถึึงปฏิิบััติิหรืือควบคุุมให้้มีีการปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััดตามเจตนารมณ์์ของ
กฎหมายและกฎระเบีียบที่่�ออกโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล และธนาคารไม่่กระทำำ�การช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน หรืือยอมเป็็นเครื่่�องมืือที่่�จะทำำ�ให้้
เกิิดการ หลีีกเลี่่�ยงการปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือกฎระเบีียบต่่างๆ นอกจากนี้้� ธนาคารมีีการพััฒนาและยกระดัับแนวทางการแสดงความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการกำำ�หนดให้้ “CSR เป็็นหน้้าที่่�ของทุุกคน” ซึ่่�งหมายถึึง บุุคลากรทุุกคนทุุกระดัับของธนาคาร ตั้้�งแต่่
กรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหาร บุุคลากรทุุกตำำ�แหน่่งงาน จะต้้องมีีบทบาทและมีีส่่วนร่่วมในการนำำ�องค์์ความรู้้�ทั้้�งจากภายในและภายนอก
องค์์กร มาพััฒนาแนวทางการการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้เกิิดประสิิทธิิผลอย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน และ
ต้้องสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากลที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป เช่่น มาตรฐาน ISO 26000 เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable
Development Goals) เป็็นต้้น
4.2 การแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม

4.2.1 ข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า
ธนาคารต้้ องรัั บผิิ ดชอบต่่ อคู่่�แข่่ ง โดยดำำ�เนิิ นการทางการค้้ าด้้ วยความสุุ จริิ ต ไม่่ทำำ�ลายชื่่�อเสีี ย งของคู่่�แข่่ งทางการค้้ า
ด้้วยวิิธีีการกล่่าวหาด้้วยข้้อมููลที่่�ไม่่เป็็นจริิง หรืือด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่เหมาะสม มีีการส่่งเสริิมการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม โดยต่่อต้้านการผููกขาด
และการเลืือกปฏิิบััติิทางการค้้า ธนาคารต้้องปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม ละเว้้นการกระทำำ�ที่่�อาจมีีผลกระทบ
ทางลบต่่ออุุตสาหกรรมการเงิิน รวมถึึงการกำำ�หนดเงื่่�อนไขการให้้บริิการที่่�ไม่่เป็็นธรรมต่่อลููกค้้า และต่่อต้้านทุุจริิตและรัับสิินบน
เพื่่�อให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานธนาคารได้้ผลประโยชน์์ทางใดทางหนึ่่�ง ที่่�จะทำำ�ให้้ธนาคารได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันทางการตลาด
4.2.2 ข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�
ธนาคารปฏิิบััติิตามสััญญาหรืือข้้อตกลงต่่างๆ ที่่�มีีต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด โดยปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างเป็็นธรรมและซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตเพื่่�อให้้เจ้้าหนี้้�มั่่�นใจในฐานะการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�คืืน ธนาคารบริิหารเงิินกู้้�ยืืมให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์การใช้้เงิิน
และเปิิดเผยข้้อมููลแก่่เจ้้าหนี้้�อย่่างครบถ้้วนถููกต้้องและทัันเวลา กรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้ตามสััญญาหรืือข้้อตกลง ธนาคารจะรีีบเจรจา
กัับเจ้้าหนี้้�ล่่วงหน้้าเพื่่�อร่่วมกัันหาแนวทางแก้้ไขและป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย
4.2.3 การเข้้าถึึงและจััดหาเงิินทุุนอย่่างโปร่่งใส
ธนาคารมีีแนวทางปฏิิบััติิในการเข้้าถึึงและจััดหาแหล่่งเงิินทุุน และการบริิหารจััดการแหล่่งเงิินทุุนทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
เพื่่�อให้้ธนาคารมีีฐานของแหล่่งเงิินทุุนที่่�มั่่�นคง และเพีียงพอที่่�จะรองรัับการดำำ�เนิินงานของธนาคารได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งธนาคารพิิจารณาถึึง
ความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมในการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการใช้้เงิินตามวััตถุุประสงค์์ของธนาคารทั้้�งระยะสั้้�น
และระยะยาว ทั้้�งนี้้� ธนาคารพิิจารณาใช้้แหล่่งเงิินทุุนที่่�มีีต้้นทุุนและโครงสร้้างที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับรองรัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
ในแต่่ละช่่วงเวลา โดยธนาคารดำำ�เนิินการอย่่างโปร่่งใสเป็็นธรรมตรวจสอบได้้ รวมทั้้�งเป็็นไปตามกฎระเบีียบของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล
และตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และอยู่่�ภายใต้้กรอบการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
4.2.4 การจััดทำำ�บััญชีีการเงิินตามมาตรฐานที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ และการแยกบััญชีีการเงิินเชิิงพาณิิชย์์และเชิิงสัังคม
ธนาคารจััดทำำ�งบการเงิินตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปภายใต้้พระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543 และประกาศธนาคาร
แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งธนาคารแสดงรายการบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกรรมนโยบายรััฐไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิิน โดยเปิิดเผยรายละเอีียด
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกรรมนโยบายรััฐไว้้เป็็นรายการแยกต่่างหากในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
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4.3 การรัับแจ้้งข้้อมููลหรืือข้้อร้้องเรีียน

ธนาคารมีีนโยบายเปิิดช่่องทางการรัับแจ้้งข้้อมููลหรืือข้้อร้้องเรีียนผ่่านช่่องทางออนไลน์์และออฟไลน์์ โดยมีีศููนย์์รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
(ศรร.) เป็็นศููนย์์กลางในการรัับเรื่่�อง รัับฟัังความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะผ่่านช่่องทางต่่างๆ ที่่�หลากหลาย ครอบคลุุม และเข้้าถึึงง่่าย
โดยจะรวบรวมข้้อร้้องเรีียนมาบริิหารจััดการอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อหาแนวทางช่่วยเหลืือและแก้้ไขปััญหาให้้ลููกค้้า สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยมุ่่�งปฏิิบัติั ิให้้ทุุกฝ่่ายได้้รัับความพึึงพอใจสููงสุุด
4.4 ช่่องทางในการแจ้้งข้้อร้้องเรีียน

-

โทรศััพท์์ถึึงศููนย์์ลููกค้้าสััมพัันธ์์ Call Center หมายเลข 0 2645 9000

-

โทรสาร หมายเลข 0 2645 9001

-	ตู้้�ปณ.70 ปณฝ.สุุทธิิสาร กรุุงเทพฯ 10321
-

กล่่องรัับฟัังความคิิดเห็็น ณ จุุดบริิการ

-

จดหมายถึึงธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เลขที่่� 63 ถนนพระราม 9 เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310

-

การร้้องเรีียนด้้วยตนเองผ่่านศููนย์์รัับเรื่่�องร้้องเรีียน ฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์ สาขา คู่่�ค้้า (Outsource)

-

Website : www.ghbank.co.th ร้้องเรีียนถึึงกรรมการผู้้�จััดการ

-

Email : crm@ghbankcontact.com

-

Social Media เช่่น Facebook,Twitter,Pantip

-

QR Code บริิเวณสาขาและจุุดให้้บริิการ

นอกจากนี้้� ธนาคารได้้นำำ�ระบบ Operational Risk Manangement System (ORMS) มาใช้้ในการรายงานเรื่่�องร้้องเรีียน
กรณีีลููกค้้าร้้องเรีียนผ่่านฝ่่ายงานและสาขาของธนาคารโดยตรง
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หมวดที่่� 5 ความยั่่�งยืืนและนวััตกรรม
5.1 ความยั่่�งยืืน

ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน จึึงนำำ�แนวคิิด “ธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน”
หรืือ Sustainable Bank ขององค์์กรการเงิินระหว่่างประเทศ (International Finance Corporation) มาใช้้ในการดำำ�เนิินกิิจการ
เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าให้้ธนาคารและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มของธนาคารในระยะยาว ซึ่่�งประกอบด้้วยมิิติิของความมั่่�นคงและความยั่่�งยืืน
4 ประเด็็น ได้้แก่่
1. ความมั่่�นคงทางการเงิินของธนาคารและลููกค้้า
2. การสร้้างความยั่่�งยืืนทางเศรษฐกิิจ
3. การสร้้างความยั่่�งยืืนทางสิ่่�งแวดล้้อม
4. การสร้้างความยั่่�งยืืนของสัังคม
ทั้้�ง 4 ประเด็็นจะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญผลัักดัันให้้ธนาคารมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างระบบนิิเวศทางเศรษฐกิิจที่่�เกื้้�อกููลกััน
สร้้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้า สร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชน อนุุรัักษ์์และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างความเสมอภาคและเท่่าเทีียมกััน
ทางสัังคม โดยผลการดำำ�เนิินการของการมุ่่�งสู่่�การเป็็นธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน จะสะท้้อนในมุุมมองด้้าน ESG ได้้แก่่ การดำำ�เนิินการอย่่างมีี
สำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Environment) และสัังคม (Social) ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี (Governance) และเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการ
ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนมีีประสิิทธิิผลอย่่างเป็็นรููปธรรม คณะกรรมการธนาคารจึึงได้้พิิจารณาเห็็นชอบกำำ�หนดให้้มีี “นโยบายเพื่่�อ
การพััฒนาความยั่่�งยืืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์์” โดยกำำ�หนดเนื้้�อหาของนโยบายที่่�จะยึึดมั่่�นการบริิหารจััดการเพื่่�อการพััฒนา
ความยั่่�งยืืนตามหลัักสากล มีีแนวปฏิิบัติั ใิ นด้้านการแสดงความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งแต่่การกำำ�หนดนโยบายในการดำำ�เนิินการ กำำ�หนดเป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์
ที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการสากล การผลัักดัันประเด็็นการพััฒนาความยั่่�งยืืนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของยุุทธศาสตร์์และวััฒนธรรมขององค์์กร
มีีการประเมิินประเด็็นและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกกลุ่่�ม ตลอดห่่วงโซ่่
อุุปทานในกระบวนการและระบบงานของธนาคาร การดำำ�เนิินการนำำ�นโยบายและยุุทธศาสตร์์ไปสู่่�การปฏิิบััติิทั่่�วทั้้�งองค์์กร การติิดตาม
วััดผลการดำำ�เนิินการ และการสื่่�อสารผลการดำำ�เนิินการและความก้้าวหน้้าของการดำำ�เนิินการต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มผ่่านรายงาน
การพััฒนาความยั่่�งยืืน ซึ่่�งจััดทำำ�ตามมาตรฐานสากลของสถาบััน Global Reporting Initiative ที่่�เรีียกว่่า GRI Standard โดยรายงานดัังกล่่าว
มีีให้้ Download แล้้วใน Website ของธนาคาร
5.2 นวััตกรรม

ธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับนวััตกรรม เพื่่�อก่่อให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มแก่่องค์์กรควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยได้้มีรี ะบบการบริิหารจััดการนวััตกรรมขององค์์กรอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อให้้การพััฒนานวััตกรรมขององค์์กรสามารถ
สร้้างศัักยภาพในการแข่่งขััน และความเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร โดยมีีปััจจััยขัับเคลื่่�อน ได้้แก่่ โครงสร้้าง บทบาทหน้้าที่่�
ผู้้�รับั ผิิดชอบด้้านนวััตกรรม การกำำ�หนดนโยบายการบริิหารจััดการนวััตกรรม การวางแผนและกำำ�หนดเป้้าหมายด้้านนวััตกรรม การเสริิมสร้้าง
ค่่านิิยม และวััฒนธรรมด้้านนวััตกรรม และระบบติิดตาม ประเมิิน และรายงานผลการดำำ�เนิินงาน โดยจััดโครงสร้้างการบริิหารจััดการ
นวััตกรรมอย่่างเหมาะสม เพื่่�อสนัับสนุุนการส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ และพััฒนานวััตกรรมทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยมีีผู้้�บริิหารของแต่่ละ
กลุ่่�มงานสายงาน เป็็นผู้้�มีีบทบาทหลัักในการส่่งเสริิม สนัับสนุุน และกระตุ้้�นให้้หน่่วยงานต่่างๆ ขององค์์กร ใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์และบริิหาร
จััดการนวััตกรรมได้้ตามนโยบาย แผนแม่่บท และแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีีที่่�กำำ�หนดอย่่างมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการด้้าน
นวััตกรรมของธนาคารมีีทิศิ ทางและกรอบการบริิหารจััดการที่่�ชััดเจน และเป็็นระบบ สอดคล้้องกัับหลัักแนวทางปฏิิบัติั มิ าตรฐานและเกณฑ์์
การประเมิินคุุณภาพรััฐวิิสาหกิิจด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม เพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์ และเป้้าหมายของธนาคาร
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5.2.1 ทิิศทางการดำำ�เนิินงานด้้านนวััตกรรม
ธนาคารมีี เ ป้้ า หมายที่่�จะก้้ า วสู่่�การเป็็ น “องค์์ ก รแห่่ ง นวัั ต กรรม” โดยทำำ�การเชื่่�อมโยงนโยบายของรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ
(Statement of Direction : SOD) โอกาสเชิิงยุุทธ์์ (Strategic Opportunities) และความท้้าทายเชิิงยุุทธศาสตร์์ (Strategic Challenges)
เข้้ากัับการพััฒนานวััตกรรมที่่�เน้้นการปรัับรููปแบบการทำำ�ธุุรกิิจ โดยเน้้นการใช้้เทคโนโลยีีมาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�ธุุรกิิจและ
ความต้้องการ/ความคาดหวัังของลููกค้้า ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และกระบวนการในรููปแบบที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
5.2.2 นโยบายการบริิหารจััดการนวััตกรรม
ธนาคารมีีนโยบายการส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และจััดการนวััตกรรม เพื่่�อประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรม และบริิหารจััดการทรััพย์์สินิ
ทางปััญญาอย่่างเป็็นระบบทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางและกรอบการจััดการด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมของธนาคารที่่�มีี
ความชััดเจนสำำ�หรัับทุุกภาคส่่วนได้้ยึึดถืือ เป็็นแนวทางร่่วมกััน ซึ่่�งการคิิดค้้นและพััฒนานวััตกรรมจะต้้องมีีความสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์
และพัันธกิิจ ดัังนั้้�น การคิิดค้้นและพััฒนานวััตกรรมต้้องเป็็นไปตามกรอบยุุทธศาสตร์์ และสนัับสนุุนต่่อกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของธนาคาร
และในกรณีีที่่�เป็็นนวััตกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ การพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศต้้องสอดคล้้องกัับแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััล ทั้้�งนี้้� เพื่่�อมุ่่�งสู่่�องค์์กร
แห่่งนวััตกรรม และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์ เป้้าหมายขององค์์กร และตอบสนองความต้้องการของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย จนเกิิดเป็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กรต่่อไป		
หมวดที่่� 6 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
6.1 การปฏิิบัติ
ั ิตามพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำำ�ปีี 2563

ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการตามพระราชบััญญััติิข้อ้ มููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารการดำำ�เนิินงาน
ต่่างๆ ของธนาคารสู่่�สาธารณชน เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ประชาชนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร ธนาคาร
จััดให้้มีีคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการในธนาคาร ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการจััดการ บริิหารวิินิิจฉััย และการบริิการข้้อมููล
ข่่าวสารของธนาคาร ซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญของการดำำ�เนิินการตามพระราชบััญญััติิฯ ดัังนี้้�
1. การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้าง ธนาคารได้้เผยแพร่่ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้างทั้้�งการประกวดราคาปกติิและ
การประกวดราคาโดยวิิธีปี ระมููลด้้วยวิิธีกี ารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Auction) ไว้้บนระบบอิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่สาธารณชน
ในการสืืบค้้นข้้อมููลข่่าวสารการจััดซื้้�อจััดจ้้างของธนาคาร
2. การเปิิดเผยข้้อมููลของธนาคารและข้้อมููลของลููกค้้าแก่่หน่่วยงานและบุุคคลภายนอกที่่�ร้้องขอ ธนาคารได้้ให้้ความร่่วมมืือกัับ
หน่่วยงานภายนอกที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้้อมููลหรืือเรีียกเอกสารหลัักฐานหรืือขอความร่่วมมืือให้้พนัักงานธนาคาร
ไปให้้ปากคำำ�ในฐานะพยานบุุคคล เพื่่�อประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภายนอกที่่�ร้้องขอตามกฎหมาย เช่่น สำำ�นัักงานป้้องกััน
และปราบปรามการฟอกเงิิน สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานตรวจเงิินแผ่่นดิินธนาคาร
แห่่งประเทศไทย กระทรวงการคลััง ศาล กรมบัังคัับคดีีกรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�ธนาคารจะเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารให้้เฉพาะหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎหมายในการเรีียกขอข้้อมููลดัังกล่่าวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธนาคารเท่่านั้้�น
3. ธนาคารได้้พััฒนาระบบสารสนเทศในการให้้บริิการลููกค้้า โดยให้้ลููกค้้าสามารถแจ้้งข้้อเสนอแนะหรืือเรื่่�องร้้องเรีียนโดยตรง
ถึึงกรรมการผู้้�จััดการ ผ่่านทางเว็็บไซต์์ธนาคาร และศููนย์์ลููกค้้าสััมพัันธ์์ Call Center 0-2645-9000
4. ธนาคารได้้นำำ�ส่่งรายงานผลการปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้้กัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้อมููล
ข่่าวสารของราชการและกระทรวงการคลััง เป็็นประจำำ�ทุุกปีีปีลี ะ 1 ครั้้�ง ธนาคารได้้จัดั อบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับพระราชบััญญััติข้ิ อ้ มููลข่่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ให้้แก่่พนัักงาน
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6.2 นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล / ผู้้�รัับผิิดชอบในการเปิิดเผยข้้อมููล/หลัักการในการเปิิดเผยข้้อมููล /
ประเภทข้้อมููลข่่าวสารที่่�เปิิดเผย / การทบทวนนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล

ธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ โดยผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและประชาชน
มีีสิทิ ธิิที่่�เท่่าเทีียมกัันในการรัับทราบและเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารที่่�เผยแพร่่ ตลอดจนการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ตลอดจนหลัักเกณฑ์์
กฎระเบีียบ และวิิธีีการที่่�เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารอย่่างครบถ้้วนเพื่่�อข้้อมููลข่่าวสารที่่�เปิิดเผยเป็็นไปโดยถููกต้้อง ครบถ้้วน ชััดเจน
และทัันกาล โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อให้้กรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหารสููงสุุด ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร ผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน ให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
2. เพื่่�อกำำ�หนดวิิธีี ขั้้�นตอน และแนวทางปฏิิบััติิของธนาคารให้้เป็็นไปตามกฎหมายข้้อมููลข่่าวสารของราชการเพื่่�อให้้ประชาชน
ได้้รู้้�ข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร ภายใต้้หลัักการ “เปิิดเผยเป็็นหลััก ไม่่เปิิดเผยเป็็นข้้อยกเว้้น”
3. เพื่่�อให้้ธนาคารปฏิิบััติิ กำำ�กัับดููแล ควบคุุมการบริิหารจััดการและเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารอย่่างเหมาะสมและ
มีีแนวทางในการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพตามกฎหมายกำำ�หนด โดยมีีการปกป้้องประโยชน์์ส่ว่ นบุุคคล
และการปกป้้องประโยชน์์ส่่วนสาธารณะ รวมถึึงการคุ้้�มครองข้้อมููลข่่าวสารสำำ�คััญภายใต้้หลัักการ “ความจำำ�เป็็นในการคุ้้�มครอง” คืือ
การคุ้้�มครองความลัับของธนาคาร
4. เพื่่�อป้้องกัันข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารบางประเภทที่่�มีีกฎหมายกำำ�หนดให้้มิิต้้องเปิิดเผยโดยโดยมีีระเบีียบกำำ�หนดไว้้แน่่ชััด
ว่่าข้้อมููลข่่าวสารใดจะกำำ�หนดชั้้�นความลัับได้้บ้้าง การคุ้้�มครองประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญของลููกค้้า และการคุ้้�มครองข้้อมููลข่่าวสารส่่วนบุุคคล
มิิให้้มีีการละเมิิดซึ่่�งจะกระทบต่่อสิิทธิิผลประโยชน์์ส่่วนบุุคคลและความเป็็นส่่วนตััว (Privacy) ตามหลัักการของพระราชบััญญััติิข้้อมููล
ข่่าวสารของราชการ
5. ให้้ธนาคารเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารที่่�ถููกต้้อง พร้้อมใช้้งาน และมีีความน่่าเชื่่�อถืือ สำำ�หรัับประชาชนที่่�ต้้องการข้้อมููล
ข่่าวสารของธนาคาร อีีกทั้้�งให้้มีีความสะดวก รวดเร็็ว มีีช่่องทางในการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารที่่�หลากหลายและเข้้าถึึงง่่าย
ผู้้�มีีอำำ�นาจในการเปิิดเผยข้้อมููล

1. คณะกรรมการธนาคารมีีอำำ�นาจอนุุมััตินิ โยบายการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ทบทวนและประเมิิน
ประสิิทธิิภาพของนโยบายอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�งหรืือทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
2. กรรมการผู้้�จััดการมีีอำำ�นาจกำำ�หนดให้้มีีกระบวนการ ระเบีียบ และวิิธีีปฏิิบััติิในการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารให้้
สอดคล้้องกัับนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร กำำ�หนดและทบทวนอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
ในธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ติิดตามและควบคุุมดููแลภาพรวมของการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารเพื่่�อให้้การเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสาร
ของธนาคารเป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด รวมถึึงมีีอำำ�นาจตีีความ วิินิิจฉััยประเภทข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารเพื่่�อเปิิดเผย
3.	ผู้้�บริิหารมีีอำำ�นาจตีีความ วิินิิจฉััยประเภทข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารที่่�อยู่่�ใต้้ความครอบครองของฝ่่ายงานตนเพื่่�อเปิิดเผย
4. โฆษกและรองโฆษกธนาคาร มีีอำำ�นาจในการแถลงข่่าวและให้้ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ถููกต้้องแก่่ประชาชน รวมถึึงหน่่วยงานภาครััฐ
และเอกชน เกี่่�ยวกัับนโยบายและการดำำ�เนิินมาตรการต่่าง ๆ ภายใต้้ภารกิิจของธนาคาร ติิดตามและวิิเคราะห์์ข่่าวสารที่่�ปรากฏในสื่่�อต่่าง
ๆ หากพบว่่าข้้อมููลข่่าวสารใดมีีความคลาดเคลื่่�อนหรืือขาดความชััดเจน ให้้ชี้้�แจงทำำ�ความเข้้าใจต่่อประชาชนหรืือหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและ
เอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยเร็็ว
การเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร

1. ประเภทข้้อมููลที่่�เปิิดเผยได้้
ให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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2. การเผยแพร่่ข้้อมููล
ข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารต้้องมีีความถููกต้้อง โปร่่งใส ให้้ข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้้อมููลต่่างๆ
ได้้ชัดั เจน เข้้าใจง่่าย และทัันเวลา โดยประชาชนทุุกคนสามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างเท่่าเทีียมภายใต้้กฎหมายข้้อมููลข่่าวสารของราชการ การรายงาน
ข้้อมููลต่่อหน่่วยงานทางการ จะต้้องเปิิดเผยข้้อมููลภายในกำำ�หนดเวลาและความถี่่�ตามที่่�กฎหมายหรืือหน่่วยงานทางการ หรืือหน่่วยงาน
ที่่�กำำ�กัับดููแลธนาคารกำำ�หนด ตามแต่่ประเภทของข้้อมููล หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบด้้านสื่่�อสารองค์์กรของธนาคารเป็็นผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�และ
แนวทางในการสื่่�อสารกัับประชาชน เมื่่�อมีีการเผยแพร่่ข้้อมููลต่่อประชาชนในเรื่่�องใด ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ให้้เผยแพร่่ข้้อมููลดัังกล่่าวผ่่านเว็็บไซต์์
ของธนาคารด้้วย
ช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููล

ธนาคารมีีการกำำ�หนดช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููล โดยการเลืือกช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููลจะขึ้้�นอยู่่�กัับกฎหมายหรืือหน่่วยงานทางการ
หรืือหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลกำำ�หนด ในเบื้้�องต้้นธนาคารได้้จััดช่่องทางการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารทั้้�งภายในและภายนอกธนาคาร ดัังนี้้�
1.	ศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารซึ่่�งตั้้�งอยู่่� ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ ซึ่่�งให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารแก่่ประชาชนในการตรวจดููและขอรัับ
ข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยประชาชนสามารถร้้องขอข้้อมููลอื่่�นของธนาคาร โดยยื่่�นคำำ�ร้้องผ่่านศููนย์์ข้อ้ มููลข่่าวสาร
โดยจะมีีคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการในธนาคารอาคารสงเคราะห์์เป็็นผู้้�พิิจารณา
2.	สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เช่่น เว็็บไซต์์ (www.ghbank.co.th) Facebook ระบบ Digital Signage เป็็นต้้น
3.	สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ เช่่น รายงานประจำำ�ปีี แผ่่นพัับ โปสเตอร์์ หนัังสืือพิิมพ์์ เป็็นต้้น
4.	สื่่�อสารมวลชน เช่่น สถานีีวิิทยุุ โทรทััศน์์ เป็็นต้้น
5.	ศููนย์์ลููกค้้าสััมพัันธ์์ Call Center โทรศััพท์์ 0-2645-9000
การทบทวนการเปิิดเผยข้้อมููล

คณะกรรมการธนาคารทบทวนนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้การเปิิดเผยข้้อมููลของธนาคาร
มีีความสอดคล้้อง ถููกต้้องตามกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ เพื่่�อให้้เกิิดผลทางปฏิิบััติิที่่�ดีีขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้รัับการคััดเลืือกเป็็นหน่่วยงานต้้นแบบในการจััดตั้้�งศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารของราชการตามพระราชบััญญััติิข้้อมููล
ข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของราชการระดัับกระทรวงตามโครงการพััฒนาหน่่วยงานต้้นแบบ (หนึ่่�งกระทรวง หนึ่่�งหน่่วยงานต้้นแบบ)
เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่่วยงานภาครััฐอย่่างยั่่�งยืืน และเห็็นผลเป็็น
รููปธรรมอย่่างชััดเจนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล เพิ่่�มมากขึ้้�น และประชาชนได้้รัับความสะดวกและรวดเร็็ว ในการใช้้สิิทธิิตาม
พระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.3 การเปิิดเผยข้้อมููลผ่่านรายงานประจำำ�ปีีที่่�มีีข้้อมููลครบถ้้วน ทัันกาล เชื่่�อถืือได้้ ทั้้�งในด้้านการเงิิน
และไม่่ ใ ช่่ ก ารเงิิ น และการเปิิ ด เผยข้้อมููลผ่่ า น website รวมถึึงระยะเวลาการเผยแพร่่ ร ายงานประจำำ�ปีี ต้้ อง
สอดคล้้องกัับ สคร.

ธนาคารได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านต่่าง ๆ ของธนาคารทั้้�งข้้อมููลด้้านการเงิินและด้้านที่่�ไม่่ใช่่
การเงิินผ่่านรายงานประจำำ�ปีีของธนาคาร และเผยแพร่่ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของธนาคารที่่� www.ghbank.co.th ทั้้�งฉบัับภาษาไทยและ
ภาษาอัังกฤษ โดยเปิิดเผยข้้อมููลต่่างๆ ของธนาคารให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน โปร่่งใส มีีความชััดเจน น่่าเชื่่�อถืือ
ทัันเวลา เช่่น การเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเงิิน อาทิิ งบการเงิิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่่�มีีต่่อการสอบทานรายงานทางการเงิิน
เป็็นต้้น สำำ�หรัับการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านที่่�ไม่่ใช่่การเงิิน อาทิิ รายงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีพร้้อมด้้วยนโยบายและแนวทางการปฏิิบัติั ติ าม
แนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีตามมาตรฐานสากล รายละเอีียดค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ธนาคารกำำ�หนด
ให้้มีกี ารจััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีีของธนาคารให้้แล้้วเสร็็จและเผยแพร่่ภายใน 1 เดืือน หลัังจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน (สตง.) รัับรอง
งบการเงิินของธนาคาร
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6.4 การเปิิดเผยข้้อมููลของธนาคารและข้้อมููลของลููกค้้าแก่่หน่่วยงานและบุุคคลภายนอกที่่�ร้้องขอ

ธนาคารคำำ�นึึงถึึงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎหมายของหน่่วยงานรััฐ และประโยชน์์สาธารณะที่่�เกี่่�ยวข้้องประกอบกััน จึึงมีี
การเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลตามบทบััญญััติขิ อง พ.ร.บ.ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้้แก่่หน่่วยงานทางการ ประจำำ�ปีี 2563 ดัังนี้้�
ชื่่�อหน่่วยงานราชการ / องค์์กรอิิสระ

จำำ�นวนหนัังสืือที่่�ขอข้้อมููล (ฉบัับ)

1. หน่่วยงานราชการ

2,214

2. สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ

698

3. ศาล

956

4. สำำ�นัักอััยการสููงสุุด

1,801

5. อื่่�น ๆ

334
รวม

6,003

6.5 การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้าง

การเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้างของธนาคาร มีีแนวทางการดำำ�เนิินงานและช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููล ดัังนี้้�
• ประกาศเผยแพร่่แผนการจััดซื้้�อจััดจ้้างประจำำ�ปีี การเปิิดเผยราคากลาง การประกาศการจััดซื้้�อจััดจ้้างขอบเขตงาน
(TOR) การประชาพิิจารณ์์ ประกาศผู้้�ชนะการเสนอราคา หรืือผู้้�ได้้รัับการคััดเลืือกและรายงานผลการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ในทุุกขั้้�นตอน การดำำ�เนิินงานของการจััดซื้้�อจััดจ้้างในระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐของกรมบััญชีีกลาง กระทรวงการคลััง
ทาง www.gprocurement.go.th และทางเว็็บไซต์์ ธอส. www.ghbank.co.th สำำ�หรัับเผยแพร่่แผนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ประจำำ�ปีี และต้้องปิิดประกาศที่่�ป้้ายประชาสััมพัันธ์์ของ ธอส. เป็็นระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันทำำ�การ
• ประกาศเผยแพร่่รายงานสรุุปผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างรายเดืือน ทางเว็็บไซต์์ ธอส. ที่่� www.ghbank.co.th และประกาศ
เผยแพร่่สรุุปผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างรายไตรมาสในระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐของกรมบััญชีีกลาง กระทรวงการคลััง
ทาง www.gprocurement.go.th
•	จััดส่่งสำำ�เนาสััญญาหรืือข้้อตกลง ซึ่่�งมีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ 1 ล้้านบาทขึ้้�นไป ให้้สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน (สตง.) และ
กรมสรรพากรภายใน 30 วัันทำำ�การ นัับแต่่วัันทำำ�สััญญาหรืือข้้อตกลง
6.6 การรัับแจ้้งข้้อมููลหรืือข้้อร้้องเรีียนการคุ้้�มครองและรัักษาความลัับของผู้้�ร้้องเรีียน

ธนาคารกำำ�หนดมาตรการความปลอดภััยให้้ผู้้�แจ้้งเบาะแสผู้้�ประพฤติิปฏิิบััติิฝ่่าฝืืนต่่อกฎหมายจริิยธรรมและจรรยาบรรณ
เพื่่�อให้้ผู้้�แจ้้งเบาะแสได้้รัับความปลอดภััยในชีีวิิตร่่างกาย เสรีีภาพ ทรััพย์์สิิน หรืือสิิทธิิต่่างๆ และการได้้รัับผลตอบแทนโดยกำำ�หนดให้้มีี
การดำำ�เนิินการ เป็็นความลัับ ปกปิิดมิิให้้เปิิดเผยชื่่�อตััว-ชื่่�อสกุุล ที่่�อยู่่� ภาพหรืือข้้อมููลอย่่างอื่่�นที่่�สามารถระบุุตััวผู้้�แจ้้งได้้ และตรวจสอบ
ข้้อเท็็จจริิงว่่ามีีมููลความจริิงเพีียงใด หรืือไม่่
	ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนเพื่่�อตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง ศููนย์์รับั เรื่่�องร้้องเรีียนจะส่่งเรื่่�องไปยัังถึึงผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบ
เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้ผู้้�ที่่�ไม่่มีส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องรัับทราบข้้อมููล โดยระบุุว่า่ เป็็น “เรื่่�องลัับ” สำำ�หรัับการเก็็บข้้อมููลจะบัันทึึกเป็็นเรื่่�องลัับโดยระบุุเฉพาะ
เลขที่่�อ้้างอิิง ชื่่�อผู้้�ร้้อง กำำ�หนดว่่า ปกปิิดและให้้เก็็บเอกสารทุุกอย่่างไว้้แฟ้้มเรื่่�องลัับและมีีผู้้�รัับผิิดชอบที่่�ชััดเจน
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หมวดที่่� 7 การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน

คณะกรรมการธนาคาร มีีความตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในอย่่างเป็็นระบบ
โดยได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงขึ้้�นมาเพื่่�อมีีบทบาทหน้้าที่่�สำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุม
ภายในของธนาคาร ดัังนี้้�
1) ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระบบ
การบริิหารความเสี่่�ยง กำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการบริิหารความเสี่่�ยง แผนการบริิหารความเสี่่�ยงประจำำ�ปีี ตลอดจนดููแลและติิดตามความเสี่่�ยง
ของธนาคารให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร ที่่�ได้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
โดยมีีเป้้าหมายให้้อยู่่�ภายในขอบเขตที่่�กำำ�หนด โดยเฉพาะในด้้านการดำำ�รงเงิินกองทุุนให้้เพีียงพอที่่�จะรองรัับความเสี่่�ยงภายหลััง
การนำำ�หลัักเกณฑ์์ Basel II มาใช้้ และเพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ได้้รัับอััตราผลตอบแทนที่่�เหมาะสม โดยฝ่่ายจััดการได้้แต่่งตั้้�ง
คณะอนุุกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการกลั่่�นกรอง ดููแล ติิดตาม และหาแนวทางป้้องกัันความเสี่่�ยง เพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงต่่างๆ
ของธนาคารให้้มีีความสอดคล้้ องกัั บระดัั บความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัั บได้้ ตลอดจนสนัั บสนุุ นให้้ องค์์ กรมีี วััฒนธรรมที่่�คำำ�ถึึ งถึึ งความเสี่่�ยง
(Risk Culture)
2) ด้้านการควบคุุมภายใน ทำำ�หน้้าที่่�กลั่่�นกรองนโยบายการควบคุุมภายใน และแผนงานด้้านการควบคุุมภายในประจำำ�ปีี รวมทั้้�ง
ติิดตามการดำำ�เนิินงานตามหลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลัังว่่าด้้วย มาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ปฏิิบัติั กิ ารควบคุุมภายในสำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ
พ.ศ.2561 อย่่างสม่ำำ��เสมอ และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อสอบทานความเพีียงพอ และความมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผลของ
กระบวนการควบคุุมภายในของธนาคารอย่่างเป็็นระยะสม่ำำ��เสมอ โดยฝ่่ายจััดการได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับการจััดทำำ�ระบบการควบคุุม
ภายใน ให้้ทำำ�หน้้าที่่�ขัับเคลื่่�อนและรายงานผลการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามนโยบายและแผนงานที่่�คณะกรรมการธนาคารได้้อนุุมัติั ไิ ว้้
หมวดที่่� 8 จริิยธรรมทางธุุรกิิจและจรรยาบรรณ
8.1 จริิยธรรมทางธุุรกิิจ

กรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงานธนาคารทุุกคน ต้้องรัักษาจริิยธรรม รวมทั้้�งอำำ�นวยความสะดวก และให้้บริิการประชาชน
ตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยจะต้้องยึึดมั่่�นมาตรฐานจรรยาบรรณ ดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ยึึดมั่่�นในสถาบัันหลัักของประเทศอัันได้้แก่่ ชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์ และการปกครองระบอบประชาธิิปไตย
			อัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข
(2) ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิต มีีจิติ สานึึกที่่�ดีีรับั ผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�และไม่่แสวงหาผลประโยชน์์โดยมิิชอบเพื่่�อตนเอง
			 หรืือผู้้�อื่่�น หรืือมีีพฤติิการณ์์รู้้�เห็็นหรืือยิินยอมให้้ใช้้ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของตนแสวงหาผลประโยชน์์โดยมิิชอบ
(3) กล้้าตััดสิินใจและกระทาในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องชอบธรรม เป็็นธรรม และถููกกฎหมาย
(4)	ยึึดถืือประโยชน์์ส่่วนรวมมากกว่่าประโยชน์์ส่่วนตััว มีีจิิตสาธารณะ และไม่่มีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
(5)	มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�ของงานรัักษามาตรฐานมีีคุุณภาพ คุ้้�มค่่า โปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และตรวจสอบได้้
(6) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นธรรมและไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
(7)	ดำำ�รงตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีและรัักษาภาพลัักษณ์์ของธนาคาร
(8) ให้้บริิการแก่่ลููกค้้าและประชาชนด้้วยความรวดเร็็ว เสมอภาค มีีอััธยาศััยที่่�ดีี และปราศจากอคติิ
(9) การให้้ข้้อมููลข่่าวสารแก่่ประชาชนอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง และไม่่บิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง
(10)	ยึึดมั่่�นและปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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8.2 จรรยาบรรณของ คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้ป
� ฏิิบัติ
ั ิงาน

8.2.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคาร ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี อัันเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ความน่่าเชื่่�อถืือ
และประสิิทธิิภาพของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึึงได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมและจรรยาบรรณต่่อกลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มของธนาคาร เพื่่�อให้้กรรมการได้้ทราบและถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
8.2.2 จรรยาบรรณของ ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องของจริิยธรรมและจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการธนาคารทบทวนและกำำ�หนดแนวทาง
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณธนาคารที่่�ครบถ้้วน ครอบคลุุมผ่่านการประชุุมเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยเผยแพร่่คู่่�มืือหลัักการ
กำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่�ดีี แ ละจรรยาบรรณธนาคารผ่่ า นช่่ อ งทางการสื่่�อสารของธนาคารทุุ ก ช่่ อ งทาง อาทิิ Website ของธนาคาร
(www.ghbank.co.th) Intranet อีีเมล์์ ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มรัับทราบ รวมทั้้�งจััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างพฤติิกรรมตามคู่่�มืือระดัับ
ผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงาน เช่่น งาน CG & CSR DAY ผู้้�บริิหารเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี (Role Model) ถ่่ายทอดประสบการณ์์ด้้านจริิยธรรม
เชื่่�อมโยง GIVE+4 ผ่่านกิิจกรรม Floor Walk และ กิิจกรรม Peak Load Day และช่่องทางของฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร กิิจกรรมโครงการ
พี่่�สอนน้้อง และผู้้�บริิหารระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทุุกฝ่่าย / สำำ�นัักถ่่ายทอดประสบการณ์์ด้้านจริิยธรรมให้้กัับผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาโดยจััดประชุุม
ประจำำ�ฝ่่าย/สำำ�นััก นอกจากนี้้� ยัังบรรจุุเรื่่�องจริิยธรรมในแบบทดสอบการเลื่่�อนตำำ�แหน่่งและการรัับพนัักงานใหม่่ทุกุ ตำำ�แหน่่ง โดยมีีคะแนน
ประเมิินผลไม่่น้้อยกว่่า 80% สำำ�หรัับพนัักงานใหม่่ทุุกตำำ�แหน่่ง ต้้องมีีคะแนนประเมิินผลไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 % การดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว
ส่่งผลให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานรัับรู้้�หลัักการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีถึึงร้้อยละ 99.88 จากผู้้�ปฏิิบัติั ิงานทั้้�งหมด สามารถนำำ�สิ่่�งที่่�รัับรู้้�ไปปฏิิบััติิได้้ถึึงร้้อยละ 94
สอดคล้้องกัับผลการสำำ�รวจการเสริิมสร้้างบรรยากาศด้้านค่่านิิยมองค์์กร ซึ่่�งผู้้�ปฏิิบััติิงานรัับรู้้�การเสริิมสร้้างบรรยากาศค่่านิิยมด้้าน
Good Governance มากที่่�สุุด (คะแนน 4.773 จากคะแนนเต็็ม 5)
8.3 การป้้องกัันการทุุจริต
ิ คอร์์รัปชั่่
ั �น

ธนาคารมีีการสนัับสนุุนสร้้างจิิตสำำ�นึึก รณรงค์์เสริิมสร้้างวััฒนธรรมสุุจริิต เผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับหลัักธรรมาภิิบาล พััฒนาเครืือข่่าย
และสิ่่�งเสริิมให้้ทุุกภาคส่่วนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบ โดยได้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
8.3.1 ธนาคารได้้ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ ระหว่่างสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ และหน่่ ว ยงานรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ เพื่่�อร่่ ว มขัั บ เคลื่่�อนยุุ ท ธศาสตร์์ ว่่ า ด้้ ว ยการป้้ อ งกัั น และปราบปรามการทุุ จ ริิ ต ระยะที่่� 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้้เป็็นไปด้้วยความต่่อเนื่่�องจากการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
ระยะที่่� 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)
8.3.2 ธนาคารมีีความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น ได้้จััดทำำ�นโยบายด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น อนุุมััติิโดยคณะกรรมการธนาคารและประกาศเวีียนแจ้้งเพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหาร และ พนัักงานถืือเป็็นแนวทาง
ปฏิิบัติั โิ ดยเคร่่งครััด มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการปฏิิบัติั กิ ารต่่อต้้านการทุุจริิต เพื่่�อสนัับสนุุนการสร้้างจิิตสำำ�นึึก รณรงค์์สร้้างวััฒนธรรมสุุจริิต
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร
8.3.3 ธนาคารส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ ตามข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MOU) 3 ฝ่่าย โดยจััดทำำ�แผน
ปฏิิบัติั กิ ารต่่อต้้านการทุุจริิต และรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารต่่อต้้านการทุุจริิต (ศปท.) คณะผู้้�บริิหาร และพนัักงานธนาคาร
ทั่่�วประเทศได้้มีกี ารรวมพลัังประกาศเจตนารมณ์์ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอรััปชั่่�นทุุกรููปแบบ (Zero Tolerance) พร้้อมกัับประกาศนโยบาย
No Gift Policy : งดรัับของขวััญในทุุกเทศกาล เพีียงนึึกถึึงก็็ดีีใจแล้้ว เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการแสดงให้้เห็็นถึึงการมีีส่่วนร่่วมในการผนึึกพลััง
ต่่อต้้านทุุจริิตทุุกรููปแบบ
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8.3.4 ธนาคารให้้ความสำำ�คััญในการสื่่�อสารนโยบายด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในปีี 2563 ธนาคาร
ได้้ทบทวนและจััดทำำ� “คู่่�มืือหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณธนาคารอาคารสงเคราะห์์” ส่่งให้้ผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ทุุกระดัับเพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการถืือปฏิิบััติิทั่่�วทั้้�งองค์์กร ซึ่่�งผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกระดัับได้้อ่่านและทำำ�ความเข้้าใจ พร้้อมลงนาม
รัับทราบผ่่านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของธนาคาร พร้้อมกัันนี้้� ธนาคารยัังได้้จัดั อบรม เรื่่�อง จริิยธรรมของธนาคาร ผ่่านระบบ E-learning
และกำำ�หนดหััวข้้อเรื่่�องจริิยธรรมเป็็น KPI ในแบบประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานประจำำ�ปีี 2563 ของผู้้�บริิหารระดัับสููงและผู้้�ปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�ง
กำำ�หนดหััวข้้อเรื่่�อง ”จริิยธรรม” ในข้้อสอบการปรัับเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง และการรัับพนัักงานใหม่่
8.3.5 ธนาคารมีีกระบวนการนำำ�องค์์กรที่่�ดีี บริิหารงานอย่่างมีีธรรมาภิิบาลในการต่่อต้้านการทุุจริิตให้้ความสำำ�คััญในการใช้้
หลััก 3 line of Defense ร่่วมกัันรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิงาน ดัังนี้้�
•	สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารมีีนโยบายในการส่่งเสริิมและให้้ความรู้้�แก่่กรรมการในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โดยยึึดมั่่�นในความโปร่่งใส และแสดงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่ายและต่่อสัังคม เพื่่�อเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ อีีกทั้้�งเพื่่�อให้้
มีีการปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ านอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้จัดั หาหลัักสููตรการอบรมของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (Thai Institute
of Directors Association: IOD) และสถาบัันอื่่�นๆ อาทิิ หลัักสููตรหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และความรัับผิิดชอบตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์์ รวมทั้้�งแนวทางในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของกรรมการ การปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ และ
มีีการสื่่�อสารอย่่างต่่อเนื่่�อง
•	ฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานเป็็นศููนย์์กลางในการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือกฎเกณฑ์์ของทางการ โดยจััดให้้มีี
นโยบายด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์(Compliance Policy) อนุุมััติิโดยคณะกรรมการธนาคาร ซึ่่�งได้้กำำ�หนดหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และ
แนวทางในการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
• 	ศููนย์์ป้้องกัันการทุุจริิต (Fraud Prevention Center) ทำำ�หน้้าที่่�ในการเฝ้้าระวัังเพื่่�อการป้้องกััน ตรวจจัับ และสืืบสวน
รายการธุุรกรรมต้้องสงสััยและมีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดการทุุจริิตผ่่านช่่องการให้้บริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Digital Banking) และการทุุจริิตจาก
พนัักงานภายในองค์์กร สนัับสนุุนหน่่วยงานภายในธนาคารที่่�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการทุุจริิต ประสานงานกัับหน่่วยงานภายนอก
• คณะผู้้�บริิหารและพนัักงานในสำำ�นัักงานใหญ่่พร้้อมทั้้�งพนัักงานสาขาทั่่�วประเทศ เข้้าร่่วมปฏิิญาณตนต่่อต้้านทุุจริิต
คอรััปชั่่�น โดยปฏิิญาณตนร่่วมกัันว่่าจะปฏิิบััติิตนด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และแสดงเจตนารมณ์์ร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบ
ในฐานะที่่�ธนาคารเป็็นหน่่วยงานของรััฐ ได้้ตระหนัักและเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของปััญหาการทุุจริิตซึ่่�งเป็็นปััญหาสำำ�คััญของชาติิที่่�มีี
ผลกระทบต่่อการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี และเพื่่�อร่่วมกัันแสดงพลัังในการรณรงค์์ส่่งเสริิมวััฒนธรรมสุุจริิต ธรรมาภิิบาล และ
ความโปร่่งใสในกลุ่่�มรััฐวิิสาหกิิจ อัันนำำ�ไปสู่่�การรวมพลัังเป็็นเครืือข่่ายป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตภายใต้้ความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินการ
ขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิระยะ ที่่� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเพื่่�อให้้สอดคล้้อง
ตามแนวทางการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563
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8.4 นโยบายการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนบุุคคลและประโยชน์์ส่่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์์
(Conflict of Interest)

ธนาคารได้้กำำ�หนดให้้ถืือเป็็นหน้้าที่่�ของกรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร ผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกระดัับ หลีีกเลี่่�ยงการเข้้าไปมีี
ส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียหรืือมีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานและกิิจการใดๆ ในลัักษณะที่่�เป็็นการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อันั จะส่่งผลให้้ธนาคาร
เสีียผลประโยชน์์หรืือทำำ�ให้้การปฏิิบััติิงานมีีประสิิทธิิภาพลดลง ด้้วยเหตุุนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใสและเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกรายโดยเท่่าเทีียมกััน ธนาคารจึึงกำำ�หนดนโยบายการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนบุุคคลและประโยชน์์ส่่วนรวมของธนาคาร (Conflict
of interest) ดัังนี้้�
1. กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน ต้้องมีีจิติ สำำ�นึึกในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� อัันเป็็นการรัักษาผลประโยชน์์
ส่่วนรวมมากว่่าผลประโยชน์์ส่่วนตนอยู่่�เสมอ
2. 	กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงาน เปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์หรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เมื่่�อได้้รับั การแต่่งตั้้�งให้้ทำำ�หน้้าที่่�ใดๆ พร้้อมทั้้�งต้้องดำำ�เนิินการตรวจสอบตนเอง (Declare) ตามแบบ
รายงานที่่�กำำ�หนด และเพื่่�อเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่สาธารณะชนว่่ามีีการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี และตรวจสอบเรื่่�องดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอ
จึึงได้้กำำ�หนดให้้ทุกุ ฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค/ศููนย์์ ที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีหน้้าที่่�สำำ�รวจรายการที่่�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะสอบทานประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของกระบวนการควบคุุมภายใน กระบวนการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี และกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
ตลอดจนพิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และรายงานคณะกรรมการธนาคารทราบ
3. กรณีีที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน คนหนึ่่�งคนใดมีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ
ผลประโยชน์์ในเรื่่�องที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาหรืืออนุุมััติิ บุุคคลดัังกล่่าวต้้องไม่่เข้้าร่่วมพิิจารณาหรืืองดออกเสีียงในวาระที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องหรืือมีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
4. หลีีกเลี่่�ยงการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัับตนเองหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และไม่่
กระทำำ�การในลัักษณะใดๆ อัันเป็็นการขััดต่่อผลประโยชน์์ของธนาคารหรืือแสวงหาผลประโยชน์์ส่่วนตนหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงาน จะอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการใดๆ ต้้องพิิจารณาด้้วยความโปร่่งใส
เป็็นธรรม เหมาะสม และรอบคอบ โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของธนาคาร ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และ
ข้้อกำำ�หนดของทางการและธนาคารได้้อย่่างครบถ้้วนถููกต้้อง
6. การกระทำำ�ซึ่่�งเป็็นเหตุุให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน ได้้รับั ผลประโยชน์์อื่่�นใดอัันอาจคำำ�นวณ
เป็็นเงิินได้้ หรืือไม่่ต้้องออกค่่าใช้้จ่่าย นอกเหนืือจากที่่�พึึงได้้ตามปกติิ จัักนำำ�ไปสู่่�ความเสีียหายต่่อธนาคารได้้ และให้้สัันนิิษฐานว่่าเป็็น
การกระทำำ�ที่่�ขััดแย้้งต่่อผลประโยชน์์ของธนาคารอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ดัังนี้้�
		 6.1 รัับทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใดหรืือของขวััญจากบุุคคล นอกเหนืือจากทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อัันควรได้้ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และข้้อกำำ�หนดของทางการและธนาคาร เว้้นแต่่เป็็นการรัับทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลัักเกณฑ์์วิธีิ ีการ และจำำ�นวนที่่�คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ ( ป.ป.ช.) กำำ�หนด
6.2 ใช้้เอกสารหรืือข้้อมููลภายในธนาคาร เพื่่�อประโยชน์์ของตนเองหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งเป็็นการกระทำำ�ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�นั้้�น
ได้้รัับประโยชน์์อัันอาจคำำ�นวณเป็็นเงิินได้้ หรืือไม่่ต้้องออกค่่าใช้้จ่่าย
6.3 นำำ�ทรััพย์์สิินของธนาคารไปใช้้เป็็นประโยชน์์ส่่วนตััว เว้้นแต่่มีีระเบีียบปฏิิบััติิงานของธนาคารกำำ�หนดให้้ใช้้ได้้
หากไม่่มีีระเบีียบปฏิิบััติิงานกำำ�หนดไว้้ สามารถใช้้ได้้ในกรณีีมีีความจำำ�เป็็นตามสมควร
7. เพื่่�อให้้การนำำ�นโยบายไปสู่่�การปฏิิบัติั ิได้้ผลอย่่างจริิงจััง เป็็นไปตามกฎหมาย กฎระเบีียบ นโยบายและคู่่�มืือปฏิิบััติิงาน
ธนาคาร จึึงได้้กำำ�หนดให้้ทุกุ ฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค/ศููนย์์ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทำำ�หน้้าที่่�ในการประเมิินและรายงานผลการปฏิิบัติั งิ านธนาคารให้้เป็็นไปตาม
นโยบายอย่่างเคร่่งครััด
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หมวดที่่� 9 การติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน

ธนาคารมีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่า่ ด้้วยการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ
พ.ศ. 2548 และกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการธนาคารมีีการติิดตามและทบทวนผลการดำำ�เนิินงานตามบัันทึึกข้้อตกลงฯ และผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิิน
และไม่่ใช่่การเงิิน เป็็นรายเดืือน รายไตรมาส และรายปีี เพื่่�อติิดตามความสำำ�เร็็จเทีียบกัับเป้้าหมาย พร้้อมทั้้�งให้้ข้อ้ เสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์
ในการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ดัังนี้้�
(1) การติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิิน เช่่น ผลกำำ�ไรขาดทุุน ฐานะการเงิิน สภาพคล่่อง การเบิิกจ่่ายงบประมาณ
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� เป็็นต้้น จำำ�นวน 58 ครั้้�ง
(2) การติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านไม่่ใช่่การเงิิน เช่่น ผลการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจหลััก ผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย
รััฐบาล ผลการดำำ�เนิินงานตามบัันทึึกข้้อตกลงฯ ผลการดำำ�เนิินงานตามแผนยุุทธศาสตร์์และแผนปฏิิบััติิการ เป็็นต้้น จำำ�นวน 46 ครั้้�ง
2.	ผู้้�บริิหารระดัับสููงติิดตามและทบทวนผลการดำำ�เนิินงานตามบัันทึึกข้้อตกลงฯ เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน ผ่่านการประชุุมผู้้�บริิหาร
ตอนเช้้า (Management Morning Meeting) เพื่่�อติิดตามความสำำ�เร็็จเทีียบกัับเป้้าหมาย รวมถึึงการคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินงานสิ้้�นปีี
และวิิเคราะห์์ปััญหา/อุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน และกำำ�หนดแนวทางในการปรัับปรุุงแก้้ไข
3. ธนาคารมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานตามบัันทึึกข้้อตกลงฯ ต่่อกระทรวงการคลัังตามกรอบระยะเวลาการประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ โดยมีีการรายงานผลรอบครึ่่�งปีี และรอบสิ้้�นปีี
4. ธนาคารนำำ�ข้้อสัังเกตของคณะกรรมการประเมิินผลงานรััฐวิิสาหกิิจ (PAC) มาวิิเคราะห์์เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางในการปรัับปรุุง
องค์์กร พร้้อมทั้้�งรายงานต่่อ PAC ตามกรอบระยะเวลาการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ
5. ธนาคารมีีการจััดทำำ�รายงานการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Compliance Report) นำำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธนาคารปีีละ 1 ครั้้�ง
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การกำำ�กัับการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์
1. การเปลี่่�ยนแปลงทางกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่�สำ
่ ำ�คััญในปีี 2563
และผลการดำำ�เนิินการของธนาคาร

ธนาคารได้้ติิดตามการออกกฎหมายและกฎเกณฑ์์ทางการ โดยสรุุปสาระสำำ�คััญและวิิเคราะห์์ผลกระทบเสนอต่่อกรรมการ
ผู้้�จััดการเพื่่�อทราบและพิิจารณาสั่่�งการให้้ฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ทราบและดำำ�เนิินการ (จำำ�นวน 43 เรื่่�อง) โดยมีีเรื่่�องที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1.1) ประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สกส2.1/2563 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยและสิินเชื่่�ออื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
1.2) ประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สนช. 2/2562 เรื่่� อง หลัักเกณฑ์์การประกอบธุุรกิิจบริิการโอนเงิินทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์		
1.3) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงิินแผ่่นดิิน เรื่่�อง การเปิิดเผยการใช้้จ่า่ ยเงิินหรืือทรััพย์์สินิ ของหน่่วยงานของรััฐให้้สื่่�อมวลชน
เพื่่�อประโยชน์์ในการโฆษณาหรืือประชาสััมพัันธ์์ พ.ศ.2562
1.4) หนัังสืือธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� ฝกฉ.(72) ว.277/2563 เรื่่�อง แนวทางในการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย
1.5) หนัังสืือธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่� ฝกฉ.(72) ว.358/2563 และ ฝนช.(35) ว.359/2563 เรื่่�อง การผ่่อนผัันการส่่งรายงาน
ข้้อมููล การแจ้้งดำำ�เนิินการ หรืือรายงานข้้อมููลต่่อธนาคารแห่่งประเทศไทย
1.6) ประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สกส2. 4/2563 เรื่่�อง การบริิหารจััดการด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
(Market conduct)
1.7) ประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สกส2.9/2563 เรื่่�อง การคิิดดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�และการตััดชำำ�ระหนี้้�
1.8) ประกาศคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การรัับทรััพย์์สินิ หรืือประโยชน์์อื่่�นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้้าพนัักงานของรััฐ พ.ศ. 2563
1.9) ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์วิธีิ กี ารออก และการเสนอขาย
กรมธรรม์์ประกัันภััยของบริิษััทประกัันประกัันชีีวิิต/วิินาศภััยและการดำำ�เนิินการของตััวแทนประกัันชีีวิิต/วิินาศภััย นายหน้้าประกัันชีีวิิต/
วิินาศภััย และธนาคาร พ.ศ. 2563		
1.10) ระเบีียบคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินว่่าด้้วยการจััดให้้มีีการฝึึกอบรมให้้แก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�รายงาน
ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563
โดยสรุุปรวมกฎหมาย/กฎเกณฑ์์ ประกาศ และกฎระเบีียบ 43 เรื่่�อง ธนาคารพิิจารณาดำำ�เนิินการแล้้วทั้้�ง 43 เรื่่�อง
โดยฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือผู้้�รับั ผิิดชอบ ได้้มีกี ารดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และครอบคลุุมตามประกาศทั้้�งการจััดประชุุมพิิจารณา
ร่่วมกััน การหารืือหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลหรืือหน่่วยงานผู้้�ออกประกาศเพื่่�อให้้ธนาคารดำำ�เนิินการได้้อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน และในปีี 2563
มีีสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ธปท. จึึงได้้ออกประกาศกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์/มาตรการเพื่่�อให้้ธนาคาร
ให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ประสบปััญหาหรืือได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดฯ ดัังกล่่าว และมีีการผ่่อนผัันการดำำ�เนิินการ
ตามหลัักเกณฑ์์ ธปท. บางกรณีี ซึ่่�งธนาคารได้้ดำำ�เนิินการสอดคล้้องเป็็นไปตามมาตรการ ธปท. รวมถึึงดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์ประกาศอื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�กำำ�หนดให้้ถืือปฏิิบััติิในช่่วงสถานการณ์์แพร่่ระบาดฯ ดัังกล่่าวเช่่นเดีียวกััน
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2. การติิดตาม/สอบทานการปฏิิบัติ
ั ิงานให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ที่�สำ
่ ำ�คััญ

	ด้้วยแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของสถาบัันการเงิิน (Compliance) ของธนาคารแห่่งประเทศไทย
ได้้กำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ให้้มีีหน้้าที่่�หลัักในการสอบทานการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไป
ตามกฎเกณฑ์์ (Control and Monitor) ติิดตามข้้อบกพร่่องที่่�ตรวจพบโดยมีีการจััดทำำ� Compliance Testing เช่่น การสุ่่�มสอบทาน
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ต่่างๆ พร้้อมทั้้�งเสนอแนวทางการปรัับปรุุง ซึ่่�งงานสอบทานการปฏิิบััติิงานเป็็นหนึ่่�งในแผนการปฏิิบััติิงานของ
หน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์(Compliance Program) สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ธนาคาร SO4 : ยกระดัับการกำำ�กัับดููแล
โดยบููรณาการกระบวนการ GRC ปีี 2560 - 2564 (ทบทวนปีี 2563 - 2564) และมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิินวััดผลการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงาน
ธุุรกิิจ (Business Unit) ว่่ามีีความเข้้าใจและสามารถปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างถููกต้้องและครบถ้้วนตามที่่�กฎหมายและระเบีียบวิิธีปี ฏิิบัติั ที่่�กำำ�
ิ หนด
โดยในปีี 2563 ธนาคารได้้มีีการสอบทานการปฏิิบัติั ิงานตามกฎเกณฑ์์ ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงสููงหรืือมีีผลกระทบต่่อธนาคารจำำ�นวน 8 เรื่่�อง ดัังนี้้�
(1) สอบทานด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct)
(2) สอบทานหลัักเกณฑ์์กำำ�กัับดููแลสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยและสิินเชื่่�ออื่่�นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย (LTV)
(3) สอบทานหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Risk)
(4) สอบทานหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลการใช้้บริิการจากผู้้�ให้้บริิการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจ (Business Facilitator)
(5) สอบทานความรู้้�ความเข้้าใจในการปฏิิบััติิงานภายใต้้พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
(6) สอบทานการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล เรื่่�อง ธรรมาภิิบาลของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ SFIs
			 ของธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.)
(7) สอบทานการปฏิิบัติั ิงานให้้เป็็นไปตามกฎระเบีียบภายในของธนาคาร ประจำำ�ปีี 2563
(8) การปฏิิบััติิงานตามระเบีียบธนาคาร เรื่่�อง การรายงานธุุรกรรมตามเกณฑ์์ ปปง.
โดยผลการสอบทานภาพรวม พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในการปฏิิบัติั ิงาน ซึ่่�งธนาคารโดยหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์ได้้มีีข้้อเสนอแนะ/แนวทางการดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานของธนาคารเป็็นไปอย่่างถููกต้้อง
3. งานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์์ภายนอก

(1) เผยแพร่่กฎหมาย / กฎเกณฑ์์ของทางการลงใน Website ของหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบัติั ิตามกฎเกณฑ์์ และลงข้้อมููล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์์ที่่�ใช้้บัังคัับธนาคาร รวมถึึง ร่่างและข่่าวสารกฎหมาย/กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�จะมีีผลใช้้บัังคัับกัับธนาคารในระบบ
INTRANET และจััดทำำ� Checklist เพื่่�อให้้ผู้้�ปฏิิบััติิได้้ใช้้ประกอบในการปฏิิบััติิงาน
(2)	ติิดตามสรุุปวิิเคราะห์์กฎหมาย/กฎเกณฑ์์ต่่างๆ ของทางการ (จำำ�นวน 43 เรื่่�อง)
(3)	ติิดตามการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Compliance Monitoring and Testing)
(4)	กำำ�กัับการปฏิิบัติั ิงานตามระเบีียบปฏิิบััติิงานภายใน
4. งานสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์์

(1) แผนงานเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานการป้้องกัันการฟอกเงิิน
(2) งานด้้านการกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
(3) โครงการวางมาตรฐานการกำำ�กัับดููแล Compliance Platform
(4) งานนำำ�ส่่งข้้อมููลของลููกค้้าให้้แก่่หน่่วยงานภายนอก
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5. งานพัั ฒนาศัักยภาพบุุคลากรด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

(1) แผนการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรของหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ (Corporate Compliance Officer : CCO)
(อบรมจำำ�นวน 33 เรื่่�อง)
(2) แผนงานการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรในฝ่่ายงานอื่่�นโดยหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Business Unit)
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์์/ระเบีียบ (จำำ�นวน 10 เรื่่�อง)
6. งานอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับมอบหมายโดยหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

(1) งานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (CG)
		

ก) แผนงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Corporate Governance : CG)

		 ข) แผนแม่่บท (Master Plan) CG&CSR ระยะเวลา 5 ปีี (2560-2564) ประกอบด้้วย 3 กลยุุทธ์์ จำำ�นวน 7 โครงการ
โดยแบ่่งตามผลการดำำ�เนิินงานโครงการ ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (CG) ระยะเวลา 5 ปีี (ปีี 2560-2564) (ทบทวน ปีี 2563-2564)
ดัังนี้้�
		

กลยุุทธ์์ที่่� 1 การยกระดัับคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานสู่่�เป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�ยั่่�งยืืน (จำำ�นวน 1 โครงการ)

		
3 โครงการ)

กลยุุทธ์์ที่่� 2 เสริิมสร้้างระบบงาน/กระบวนการจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ป้้องกัันการทุุจริิต (จำำ�นวน

		 กลยุุทธ์์ที่่� 3 การส่่งเสริิมพััฒนาองค์์ความรู้้�และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมด้้าน CG จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน เพื่่�อสร้้าง
วััฒนธรรมองค์์กร (จำำ�นวน 3 โครงการ)
โดยข้้อมููล ณ 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ 6 โครงการ อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ 1 โครงการ ได้้แก่่โครงการ
สำำ�รวจความคาดหวัังความพึึงพอใจและความคิิดเห็็นด้้าน CG&CSR จากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและประเมิินพฤติิกรรมพนัักงานที่่�สอดคล้้อง
ตามหลััก CG 		
(2) งานด้้านการป้้องกัันการทุุจริิต (ปปท.ธอส.)
ตามแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตประกอบด้้วย 6 ยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่
		ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 : สร้้างสัังคมที่่�ไม่่ทนต่่อการทุุจริิต ปรัับฐานความคิิดแยกระหว่่างประโยชน์์ส่่วนตนและประโยชน์์
			ส่่วนรวม
		ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 : ยกระดัับเจตจำำ�นงทางการเมืืองในการต่่อต้้านทุุจริิต					
			ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 : สกััดกั้้�นการทุุจริิตเชิิงนโยบาย		
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 : พััฒนาระบบป้้องกัันการทุุจริิตเชิิงรุุก
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 : ปฏิิรููปกลไก กระบวนการปราบปรามการทุุจริิต
		ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6 : ยกระดัับคะแนนดััชนีีการรัับรู้้�การทุุจริิต CPI ของประเทศไทย
	สำำ�หรัั บแผนปฏิิ บััติิการป้้ องกัั นและปราบปรามการทุุ จริิ ตของธนาคารประจำำ�ปีี 2563 ประกอบด้้ วย 3 ยุุ ทธศาสตร์์
(ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1,4 ,5) จำำ�นวน 16 แผนงาน/โครงการ/ กิิจกรรม โดยธนาคาร มีีการติิดตามและรายงานผลการดำำ�เนิินงานตามแผน
เสนอกรรมการผู้้�จััดการ คณะกรรมการปฏิิบััติิการต่่อต้้านการทุุจริิต และคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG&CSR) โดยรายงานผลในระบบติิดตามและประมวลผลศููนย์์ประมวลข้้อมููลสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. พร้้อมส่่งรายงาน
ผลการดำำ�เนิินงานต่่อศููนย์์ปฏิิบััติิการต่่อต้้านการทุุจริิต (ศปท.) สำำ�นัักงานสัังกััดกระทรวงการคลััง และสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. เป็็นประจำำ�
ทุุก 6 เดืือน
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(3) งานด้้านการควบคุุมภายใน (Internal Control) ดำำ�เนิินการตามแผนงานด้้านการควบคุุมภายในของธนาคาร ดัังนี้้�
		

(3.1) การพััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้านการควบคุุมภายใน

		

(3.2) การพััฒนาต่่อยอดความรู้้�ความเข้้าใจเพื่่�อนำำ�ทัักษะการควบคุุมภายในไปใช้้ในการปฏิิบััติิงาน

		

(3.3) การปรัับปรุุงระบบ CSA (Control Self Assessment) รองรัับการรายงานการประเมิินผลการควบคุุมภายใน

		

(3.4) การลดข้้อผิิดพลาดของการปฏิิบััติิงานด้้วยกระบวนการควบคุุมภายใน

		

(3.5) โครงการวางมาตรฐานการกำำ�กัับดููแล (Compliance Platform)

		

(3.6) โครงการยกระดัับ 3 lines of defense กระบวนการสิินเชื่่�อ		

		

(3.7) โครงการยกระดัับ 3 lines of defense ระบบการจััดการ NPL Re-entry

		

(3.8) โครงการ Fraud Management ระบบแจ้้งเตืือนเพื่่�อการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงทุุจริิตด้้านสิินเชื่่�อ

		

(3.9) การจััดทำำ�รายงานการประเมิินผลการควบคุุมภายในประจำำ�ปีี ระดัับองค์์กร

		

(3.10) การจััดทำำ�รายงานการประเมิินผลการควบคุุมภายในประจำำ�ปีี ระดัับฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค/ศููนย์์

		

(3.11) การติิดตามผลการดำำ�เนิินงานด้้านการควบคุุมภายในของธนาคาร

� ง
7.	ข้้อสัังเกตที่่ยั
ั ปฏิิบัติ
ั ไิ ม่่เป็็นตามกฎเกณฑ์์ที่สำ
่� ำ�คัญ
ั ในการรายงานการทำำ�ธุุรกรรม ปปง. ภายในระยะเวลา

ที่่�กฎหมายกำำ�หนดตามรอบการรายงาน กรณีีที่่�ไม่่สามารถรายงานธุุรกรรมภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดมีีการดำำ�เนิินการ ดัังต่่อไปนี้้�

1) แจ้้งเวีียนให้้ฝ่่าย/ภาค/เขต/สาขา ตรวจสอบการรายงานธุุรกรรม ปปง. ให้้ถููกต้้องครบถ้้วน และกำำ�ชัับให้้ปฏิิบััติิตาม
พระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินอย่่างเคร่่งครััด
2)	พััฒนา Compliance Dashboard ติิดตามการรายงานธุุรกรรมตามเกณฑ์์ ปปง. เพื่่�อให้้ฝ่า่ ย/ภาค/เขตใช้้เป็็นจุุดควบคุุม
ในการตรวจสอบข้้อมููลการรายงานธุุรกรรมโดยจากข้้อมููลทางสถิิติิและผลสำำ�รวจความพึึงพอใจภายหลัังการลงใช้้งาน พบว่่าจำำ�นวนการ
ไม่่ปฏิิบััติิตามระเบีียบลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
3)	จััดทำำ�สื่่�อการเรีียนรู้้�ผ่่านระบบ e-Learning เกี่่�ยวกัับกฎหมายด้้านการป้้องกัันการฟอกเงิินฯ เพื่่�อให้้พนัักงาน
ผู้้�ปฏิิบัติั ิงานสามารถปฏิิบััติิงานได้้ถููกต้้องให้้เป็็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์์
8. กฎหมาย/กฎเกณฑ์์สำ�คั
ำ ัญที่่�จะออกใหม่่ในปีี 2564 ได้้แก่่

8.1 กลุ่่�มประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย หลัักเกณฑ์์กำำ�กัับดููแล SFIs ระยะที่่� 3 ได้้แก่่
		

1)

การให้้สิินเชื่่�อ (Reverse Mortgage)

		

2)

การให้้บริิการผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล (Internet & Mobile Banking)

		 3) การกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการและการควบคุุมภายใน (แนวปฏิิบััติิ เรื่่�อง การบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
ปฏิิบััติิการ, การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management: BCM), การจััดทำำ�แผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่�อง (Business Continuity Plan: BCP) , การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายใน)		
		 4) มาตรฐานการบััญชีีและการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
		

5)

การรัับให้้บริิการแก่่บุุคคลอื่่�น (Services & Insourcing)

		

6)

การให้้สิินเชื่่�อ / การทำำ�ธุุรกรรมกัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
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8.2 กลุ่่�มกฎหมาย / กฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานทางการต่่างๆ ได้้แก่่
		

1)

กฎหมายลำำ�ดัับรอง ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562

		

2)

พระราชกฤษฎีีกา / ประกาศ / ระเบีียบที่่�ออกตามพระราชบััญญััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคารอื่่�นๆ

9. บทสรุุปการปฏิิบัติั ิตามกฎเกณฑ์์ของธนาคารในปีี 2563
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของธนาคารในปีี 2563 มีีการติิดตามการออกกฎหมาย/กฎเกณฑ์์ทางการตั้้�งแต่่ในขั้้�นตอน
การพิิจารณาร่่าง เพื่่�อคาดการณ์์ถึงึ ผลกระทบต่่อธนาคารและเตรีียมความพร้้อมในการดำำ�เนิินการล่่วงหน้้า โดยเฉพาะกฎหมายที่่�มีีความสำำ�คััญ
มีีความเสี่่�ยงในระดัับสููง และมีีผลกระทบในวงกว้้าง มีีการบููรณาการร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงาน 3 Lines of Defense เพื่่�อประสิิทธิิภาพ
ในการจััดการและควบคุุม มีีการติิดตามการสอบทานการปฏิิบัติั ใิ นเรื่่�องที่่�ยัังไม่่สามารถดำำ�เนิินการให้้ครบถ้้วนสมบููรณ์์ โดยมีีแผนการจััดการ
และกิิจกรรมรองรัับการปรัับปรุุงแก้้ไขในทุุกกรณีี รวมถึึงมีีการพััฒนาใช้้ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อสนัับสนุุนให้้การปฏิิบััติิงาน
ของธนาคาร ผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพลดความเสี่่�ยง รวมถึึงปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์กำำ�กัับดููแลของ ธปท.
และหลัักเกณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 ที่่�กำำ�หนดให้้มีีผลบัังคัับใช้้ทั้้�งฉบัับตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2564 โดยธนาคารยัังคงให้้ความสำำ�คััญ และติิดตาม/สอบทานการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามเกณฑ์์กำำ�กัับ เพื่่�อให้้ธนาคาร
ปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้องและเป็็นมาตรฐานเช่่นเดีียวกัับธนาคารอื่่�น ๆ
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์มีน
ี โยบายด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง
� แวดล้้อม ในการส่่งเสริิม
การดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานสากล
ที่่� เ ป็็ น ที่่� ย อมรัั บ โดยทั่่� ว ไปของแนวทางการแสดงความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้อม มีี ก ารส่่ ง เสริิ ม
กระบวนการของการมีีส่่วนร่่วมของผู้้มี
� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เพื่่� อกำำ�หนดแนวทางในการจััดการผลกระทบและข้้อกัังวล
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย มีีการมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินงานโดยคำำ�นึึงถึึงสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างจริิงจััง
รวมถึึงการปลููกฝัังค่่านิิยมจิิตอาสาให้้บุุคลากรทุุกกลุ่่�ม มีีส่่วนร่่วมในการพัั ฒนาสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม

ในรอบปีี 2563 ธนาคารยัังคงมุ่่�งมั่่�นในให้้บริิการทางการเงิินเพื่่�อการทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน พร้้อมกัับการพััฒนาระบบงานและ
กระบวนการปฏิิบััติิงานของธนาคาร ให้้สอดคล้้องและรองรัับกัับยุุทธศาสตร์์องค์์กรในเรื่่�อง “การยกระดัับ CSR องค์์กร” เพื่่�อตอบสนอง
ต่่อความต้้องการและความคาดหวัังของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อถืือและไว้้วางใจ (Trusted by Stakeholder)
ในแนวทางการดำำ�เนิินกิิจการของธนาคารที่่�มิิได้้มุ่่�งเน้้นแต่่ผลลััพธ์์ด้้านผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีีเท่่านั้้�น แต่่ยัังคำำ�นึึงถึึงการสร้้างประโยชน์์และ
คุุณค่่าในด้้านต่่างๆ ให้้แก่่ชุุมชนและสัังคมโดยรวมด้้วย
ธนาคารขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินการด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีความเป็็นมาตรฐาน
ตาม CSR Model คืือ : “I AM” GHB ประกอบด้้วยการดำำ�เนิินการ CSR ใน 3 เรื่่�อง ได้้แก่่ I - CSR in Process ที่่�เน้้นให้้การออกแบบ
พััฒนา และการปฏิิบัติั กิ ารจริิงของกระบวนการปฏิิบัติั งิ านต้้องคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�อาจมีีต่อ่ ชุุมชนและสัังคมโดยรวม A - CSR after Process
ที่่�เน้้นการจััดสรรทรััพยากรของธนาคาร เพื่่�อใช้้ไปในการสนัับสนุุนหรืือจััดทำำ�โครงการเพื่่�อเป้้าหมายการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนใน
ชุุมชนที่่�สำำ�คััญ และ M - CSR in Mind ที่่�เน้้นการพััฒนาบุุคลากรให้้มีจิี ติ อาสาในการเข้้าร่่วมส่่งเสริิมหรืือสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ ของชุุมชน
อย่่างจริิงจััง มีีผลลััพธ์์ที่่�สร้้างคุุณค่่าแก่่ชุุมชนอย่่างแท้้จริิง
การดำำ�เนิินการตาม CSR Model : “I AM” GHB ในปีี 2563 มีีผลการดำำ�เนิินงานโดยสรุุป ดัังนี้้�
I-CSR in Process

โครงการที่่�ธนาคารให้้ความสำำ�คััญมาโดยตลอดคืือ การพััฒนาความรู้้�ทางการเงิิน หรืือ Financial Literacy ซึ่่�งผู้้�เข้้าอบรมที่่�สนใจ
จะออมเพื่่�อการมีีบ้้าน จะมีีพััฒนาการใน 3 ระยะ ได้้แก่่ ระยะที่่� 1 การพััฒนาความรู้้�ทางการเงิินในวิิธีีการออม ทั้้�งการออมเพื่่�อการมีีบ้้าน
และการออมเพื่่�ออนาคต การจััดทำำ�และวิิเคราะห์์ข้้อมููลบััญชีีรายรัับรายจ่่ายของสมาชิิกทุุกคนในครััวเรืือน เพื่่�อให้้ครอบครััวลดค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นจากการ “ทำำ�ใจ” และลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำำ�เป็็นโดยการ “ทำำ�จริิง” คืือการปลููกพืืชผัักสวนครััวเอง ลดการซื้้�อ กิินในสิ่่�งที่่�ปลููก
ปลููกในสิ่่�งที่่�กิิน เรีียนรู้้�วิธีิ กี ารเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนโดยเฉพาะการกู้้�เพื่่�อการมีีบ้า้ น ระยะที่่� 2 การสร้้างวิินัยั การออม เพราะการออมอย่่างมีีวินัิ ยั
จะเป็็นสิ่่�งยืืนยืืนถึึงการปรัับตััวเพื่่�อการมีีบ้้านในอนาคต สร้้างได้้โดยการ “ตั้้�งใจ” ออมเงิินอย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นจำำ�นวนเท่่า ๆ กััน หรืือเพิ่่�ม
สููงขึ้้�นทุุกเดืือน ซึ่่�งจะสะท้้อนความมีีวิินััยทั้้�งการออมและวิินััยของปรัับตััวของครััวเรืือนจากขั้้�นตอนการใช้้ประโยชน์์จากการทำำ�บััญชีี
ครััวเรืือนเพื่่�อให้้มีเี งิินออมสููงขึ้้�น ระยะที่่� 3 การเตรีียมพร้้อมเพื่่�อการมีีบ้า้ น เพราะการมีีบ้า้ นมีีขั้้�นตอนที่่�ไม่่ยุ่่�งยาก หากเข้้าใจหลัักเกณฑ์์การ
ให้้กู้้�ของธนาคาร การคิิดเกณฑ์์หลัักประกััน และการคิิดเกณฑ์์รายได้้เพื่่�อการผ่่อนชำำ�ระ ตลอดจนการคิิดอััตราดอกเบี้้�ยของการผ่่อนบ้้าน
แบบ “ลดต้้นลดดอก” ที่่�แตกต่่างโดยสิ้้�นเชิิงกัับการคิิดดอกเบี้้�ยของการกู้้�เงิินนอกระบบ
ในปีี 2563 มีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมการพััฒนาความรู้้�ทางการเงิินจำำ�นวนกว่่า 40,000 ราย ผู้้�ที่่�ผ่่านการพััฒนาความรู้้�ทางการเงิินแล้้ว
เปิิดบััญชีีเงิินฝากกัับธนาคารจำำ�นวนประมาณ 37,000 ราย ในจำำ�นวนนี้้�มีีการพััฒนาวิินััยการออมโดยการฝากเงิินต่่อเนื่่�องติิดต่่อกััน
ไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน จำำ�นวนประมาณ 13,500 ราย และมีีผู้้�ที่่�ผ่่านการพััฒนาความรู้้�ทางการเงิินจากหลายปีีที่่�ผ่่านมาได้้รัับอนุุมััติิเงิินกู้้�
ในปีี 2563 เป็็นจำำ�นวนกว่่า 22,500 ราย เทีียบกัับในปีี 2562 มีีผู้้�ได้้รัับอนุุมััติิเงิินกู้้�จำำ�นวนประมาณ 6,700 ราย ซึ่่�งนัับว่่าการดำำ�เนิินการ
ของธนาคารมีีประสิิทธิิผล และประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี ทั้้�งนี้้� แนวทางการดำำ�เนิินการพััฒนาความรู้้�ทางการเงิินของธนาคารถืือเป็็น
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แบบอย่่างของการพััฒนาองค์์กรมุ่่�งสู่่� “องค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�” เนื่่�องจากมีีการพััฒนา ทบทวน และปรัับปรุุงกระบวนการทั้้�งในด้้านแนวทาง
และเนื้้�อหาของการดำำ�เนิินการ พััฒนาความรู้้�จากองค์์ความรู้้�ของบุุคลากรของธนาคารเอง และมีีผลลััพธ์์ที่่�สะท้้อนประสิิทธิิผลอย่่างเป็็น
รููปธรรม
นอกจากการพััฒนาความรู้้�ทางการเงิิน ธนาคารยัังมีีการพััฒนาแนวทางการออกผลิิตภััณฑ์์และบริิการใหม่่ๆ ที่่�คำำ�นึึงถึึงผลกระทบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อสัังคมและสภาพแวดล้้อม และตอบสนองต่่อความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�ต้้องการมีีบ้้านจำำ�นวน 7 ผลิิตภััณฑ์์
ได้้แก่่ 1. บ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก 2. บ้้าน ธอส. เราไม่่ทิ้้�งกััน 3. บ้้าน ธอส. เพื่่�อคุุณ 4. สิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�ประสบภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ
5. ธอส. กทบ. กองทุุนหมู่่�บ้้านและชุุมชน ครั้้�งที่่� 1 6. ธอส. เพื่่�อปลููกสร้้าง และ 7. สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย Two-Gen และบริิการด้้านดิิจิิทััล
1 บริิการ คืือ บริิการชำำ�ระหนี้้�เงิินกู้้�ผ่่าน Application GHB All
A-CSR after Process

ธนาคารดำำ�เนิิ น การกิิ จ การโดยมุ่่�งหวัั ง ผลการดำำ�เนิิ น การที่่�ดีี มีี ค วามสามารถและศัั ก ยภาพในการแข่่ ง ขัั น สูู ง กว่่ า คู่่�แข่่ ง ขัั น
แต่่ในขณะเดีียวกัันธนาคารก็็ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�มีีแนวทางเป็็นไปตามมาตรฐาน
สากลที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป โดยในปีี 2563 ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการสนัับสนุุน ส่่งเสริิม พััฒนา และให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ประชาชน
ในชุุมชนต่่างๆ ใน 5 ด้้าน คืือ
1. ด้้านที่่�อยู่่�อาศััย ได้้แก่่ โครงการสร้้าง/ซ่่อมที่่�อยู่่�อาศััยแก่่ผู้้�สููงอายุุที่่�ยากไร้้ หรืือผู้้�พิิการที่่�ยากไร้้ แบ่่งเป็็นการสร้้างบ้้านใหม่่
50 หลััง และการซ่่อมแซมบ้้าน 200 หลััง รวมทั้้�งสิ้้�น 250 หลััง โดยกระจายความช่่วยเหลืือไปในทุุกภููมิิภาค มีีการคััดเลืือกผู้้�สมควร
ได้้รัับความช่่วยเหลืือโดยประสานงานกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและผ่่านการทำำ�ประชาคมของชุุมชน มีีการควบคุุมการดำำ�เนิินการ
และติิดตามความคืืบหน้้าโดยสาขาและสำำ�นัักงานเขตที่่�รัับผิิดชอบดููแลพื้้�นที่่�นั้้�นๆ การสนัับสนุุนการสร้้าง/ซ่่อมแซมบ้้านของธนาคาร
มีียอดสะสมรวมแล้้วจำำ�นวน 4,337 หลััง
2. ด้้านการศึึกษา ได้้แก่่ โครงการสร้้าง/ซ่่อมอาคารเรีียนในถิ่่�นทุุรกัันดาร 4 ภาค รวม 4 แห่่ง โดยในปีี 2563 ดำำ�เนิินการภายใต้้
ข้้อตกลงร่่วมกัันระหว่่างธนาคารอาคารสงเคราะห์์กับั กองบััญชาการตำำ�รวจตระเวนชายแดน โดยมีีการก่่อสร้้างใน 4 แห่่ง ดัังนี้้� โรงเรีียนตำำ�รวจ
ตระเวนชายแดนบ้้านน้ำำ��อ้้อม จัังหวััดสระแก้้ว สนัับสนุุนการก่่อสร้้างอาคารเรีียน โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านพัันวาล จัังหวััดชุุมพร
สนัับสนุุนการก่่อสร้้างโรงอาหาร ศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนใต้้ร่ม่ พระบารมีี จัังหวััดมุุกดาหาร สนัับสนุุนการก่่อสร้้างอาคารเรีียน
และโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน 905 จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน สนัับสนุุนการปรัับปรุุงอาคารเรีียน
โครงการยกระดัับคุุณภาพการศึึกษา ด้้านการพััฒนาครููผู้้�สอน ธนาคารได้้จััดกิิจกรรม ธอส. พััฒนาชีีวิิตครูู ตชด. ในปีี 2563
จััดทำำ�โครงการ 1 อาชีีพ 1 ชุุมชน เพื่่�อครูู ตชด. โดยมุ่่�งกลุ่่�มเป้้าหมายครูู ตชด. ในเขตจัังหวััดฉะเชิิงเทราและสระแก้้ว ซึ่่�งมีีโรงเรีียน ตชด.
จำำ�นวน 11 แห่่ง จำำ�นวนครูู 22 คน จััดอบรมเพื่่�อพััฒนาความรู้้�ความสามารถในการพััฒนาอาชีีพจากสิ่่�งที่่�มีีในชุุมชน นำำ�เสนอขายด้้วยวิิธีี
การพััฒนาสิินค้้าให้้มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููงขึ้้�น มุ่่�งไปในตลาดที่่�กว้้างขวางมากขึ้้�น ด้้วยการขายผ่่านทั้้�งตลาดสิินค้้า และตลาดในช่่องทางออนไลน์์
เพื่่�อที่่�ครููจะพััฒนาความรู้้�ความสามารถและทัักษะในการเชื่่�อมโยงการเรีียนการการสอน กัับโอกาสในการประกอบอาชีีพจริิงของนัักเรีียน
ในด้้านการพััฒนานัักเรีียน มีีการจััดทำำ�โครงการ ธอส. สร้้างรอยยิ้้�ม เปิิดโลกทััศน์์เพื่่�อน้้อง โดยในปีี 2563 ดำำ�เนิินการด้้วยการจััดทำำ�
สื่่�อการสอนภาษาอัังกฤษ แบบ Active Learning เพื่่�อพััฒนาทัักษะในการสื่่�อสารภาษาอัังกฤษให้้กัับนัักเรีียนของโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวน
ชายแดน จำำ�นวน 29 แห่่ง
3. ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ โครงการ 1 อาชีีพ 1 ชุุมชน เพื่่�อความยั่่�งยืืน โดยลัักษณะโครงการเริ่่�มต้้นจากการพััฒนา
ความรู้้�ทางการเงิิน การเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน ความรู้้�ในการออมเงิิน การสร้้างวิินัยั การออม การเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อการมีีบ้า้ น และที่่�สำำ�คััญ
ที่่�สุุดคืือ การบัันทึึกข้้อมููลรายรัับและรายจ่่ายของสมาชิิกทุุกคนในครอบครััว เป็็นการทำำ�บััญชีีรายรัับ-รายจ่่าย แต่่จะต้้องบัันทึึกรายละเอีียด
ที่่�มาของรายรัับ และข้้อมููลการใช้้จ่่ายว่่าใช้้ไปในเรื่่�องอะไรบ้้าง ยิ่่�งมีีการเก็็บบัันทึึกข้้อมููลได้้ละเอีียดมากเท่่าใด ก็็จะยิ่่�งนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์
เพื่่�อหาแนวทางในการลดรายจ่่ายหรืือเพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ ได้้ดีีมากขึ้้�นเท่่านั้้�น โดยในปีี 2563 ธนาคารให้้การสนัับสนุุนการพััฒนาต่่อยอด
การผลิิตถ่่านอััดแท่่งของชุุมชนตำำ�บลวัังก์์พง อำำ�เภอปราณบุุรีี จัังหวััดประจวบคีีรีขัี นั ธ์์ ที่่�ปรัับปรุุงคุุณภาพถ่่านที่่�ได้้จากการเผากะลามะพร้้าว
และก้้านสัับปะรด นำำ�มาบดและร่่อนเพื่่�อให้้ส่่วนผสมมีีความละเอีียดและเนีียนเมื่่�อขึ้้�นรููป ซึ่่�งเป็็นการสร้้างความแตกต่่างจากถ่่านอััดแท่่ง
168
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หรืือถ่่านขึ้้�นรููปที่่�มีีอยู่่�ทั่่�วไปในท้้องถิ่่�น เป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้ตััวสิินค้้าและจำำ�หน่่ายไปใช้้ประโยชน์์ในด้้านอื่่�นๆ เช่่น ใช้้ดููดกลิ่่�นในตู้้�เย็็น
หรืือตู้้�เสื้้�อผ้้า ใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงในการทำำ�อาหารปิ้้�งย่่าง เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ในปีี 2563 ยัังเริ่่�มต้้นโครงการที่่�พััฒนาขึ้้�นใหม่่ในชื่่�อโครงการ “Bank on Bank” ซึ่่�งเป็็นนวััตกรรมของธนาคาร
ที่่�เกิิดจากการนำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้จากการศึึกษาแบบอย่่างที่่�ดีี มาพััฒนาต่่อยอดกัับความสามารถพิิเศษและความเชี่่�ยวชาญของการเป็็น
“ธนาคารบ้้านของคนไทย” จััดทำำ�เป็็นโครงการสนัับสนุุนการยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ของกลุ่่�ม Unserved ลัักษณะโครงการเป็็นการตั้้�งกองทุุน
Bank on Bank เพื่่�อให้้ยืืมเงิินจากกองทุุนสำำ�หรัับใช้้ในการซ่่อมแซมที่่�พัักอาศััย ผู้้�นำำ�ชุุมชนจะดููแลการคััดเลืือกสมาชิิกในชุุมชน ให้้รวมกลุ่่�ม
กัันเพื่่�อขอยืืมเงิินจากกองทุุนแต่่ละกลุ่่�มจะมีีสมาชิิกประมาณ 5-7 คน ที่่�จะคอยดููแลพฤติิกรรมซึ่่�งกัันและกัันและมุ่่�งหวัังให้้สามารถชำำ�ระคืืน
ได้้อย่่างครบถ้้วน มีีระยะเวลาผ่่อนชำำ�ระไม่่เกิิน 3 ปีี คิิดอััตราดอกเบี้้�ยในอััตราต่ำำ�� โดยเมื่่�อชุุมชนชำำ�ระคืืนเป็็นปกติิอย่่างต่่อเนื่่�อง ธนาคาร
จะคืืนเงิินค่่าดอกเบี้้�ยให้้ชุุมชนเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ตามวััตถุุประสงค์์ของแต่่ละชุุมชนต่่อไป ณ สิ้้�นปีี 2563 ธนาคารอนุุมััติิให้้ชุุมชนยืืมเงิินจาก
กองทุุน Bank on Bank แล้้ว รวม 80 ราย จาก 4 ชุุมชนของจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ สระแก้้ว และพระนครศรีีอยุุธยา
4. ด้้านส่่งเสริิมศาสนา ศิิลปะ และวััฒนธรรม ได้้แก่่ การจััดกิิจกรรมแสดงความจงรัักภัักดีี เนื่่�องในวัันเฉลิิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว วัันที่่� 28 กรกฎาคม 2563 การรัับบริิจาคโลหิิต โดยความร่่วมมืือระหว่่างธนาคารกัับศููนย์์บริิการโลหิิต
แห่่งชาติิ รัับบริิจาคโลหิิตเป็็นประจำำ�ทุุก 3 เดืือน รวม 4 ครั้้�งต่่อปีี ซึ่่�งในปีี 2563 ได้้รับั บริิจาคโลหิิตรวม 370,750 ซีีซีี ในด้้านศาสนา ธนาคาร
จััดพิิธีีถวายผ้้าพระกฐิินพระราชทานประจำำ�ปีี 2563 ที่่�วััดมััชฌิิมาวาส ตำำ�บลบ่่อยาง อำำ�เภอเมืืองสงขลา จัังหวััดสงขลา และจััดพิิธีีถวายผ้้า
กฐิินสามััคคีีประจำำ�ปีี 2563 ที่่�วััดโพธิ์์�ทอง ตำำ�บลบ่่อโพง อำำ�เภอนครหลวง จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
5. ด้้านกีีฬา ได้้แก่่ โครงการสนัับสนุุนกีีฬาเทควัันโด ซึ่่�งเป็็นการสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�องมาจากโครงการ 1 รััฐวิิสาหกิิจ 1 สมาคม
กีีฬา ตามนโยบายของรััฐที่่�เริ่่�มต้้นมาตั้้�งแต่่ปีี 2549 และการจััดกิิจกรรม GHB Run 2020 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ สำำ�นัักงานใหญ่่
พระราม 9 เพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีี ความรััก ความสามััคคีี ส่่งเสริิมสุุขภาพร่่างกายให้้มีีความสมบููรณ์์แข็็งแรงระหว่่างผู้้�บริิหาร
ผู้้�ปฏิิบััติิงานธนาคาร ผู้้�ให้้บริิการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจ หรืือ Business Facilitator (BF) ของธนาคาร และสื่่�อมวลชน พร้้อมเปิิดให้้
ผู้้�ร่่วมงานร่่วมสมทบทุุนมููลนิิธิิช่่วยคนตาบอดแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชิินููปถััมภ์์ โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมประมาณ 1,300 คน
M-CSR in Mind

จากการพััฒนาบุุคลากรของธนาคารให้้มีค่ี า่ นิิยมของการเป็็นจิิตอาสาหรืือผู้้�มีีจิติ สาธารณะ ในการจััดสรรเวลาส่่วนตััวใช้้ไปในกิิจกรรม
หรืือโครงการ ที่่�สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่สัังคมหรืือชุุมชนส่่วนรวม ทั้้�งที่่�เป็็นผลในทางตรงและทางอ้้อมซึ่่�งประสบความสำำ�เร็็จมาเป็็นลำำ�ดัับ
ดัังจะเห็็นได้้จากในปีี 2562 ธนาคารตั้้�งเป้้าหมายการสะสมชั่่�วโมงจิิตอาสาจากบุุคลากรทั่่�วประเทศจำำ�นวนเกืือบ 5,000 คน จำำ�นวน 22,000
ชั่่�วโมง เมื่่�อสิ้้�นปีีปรากฏว่่ามีียอดจำำ�นวนชั่่�วโมงสะสมจิิตอาสารวมกว่่า 44,500 ชั่่�วโมง หรืือเฉลี่่�ย 8.9 ชั่่�วโมงต่่อคน ดัังนั้้�น เพื่่�อสร้้างความ
ท้้าทายแก่่บุุคลากรในการบรรลุุเป้้าหมายจิิตอาสาหรืือบุุคคลผู้้�มีีจิิตสาธารณะ ในปีี 2563 ธนาคารจึึงยกระดัับเป้้าหมายการสะสมชั่่�วโมง
จิิตอาสาอย่่างก้้าวกระโดดเป็็นจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 12 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี ซึ่่�งคิิดเป็็นเป้้าหมายรวมของทั้้�งธนาคารที่่�จำำ�นวน 60,000 ชั่่�วโมง
แม้้ในปีี 2563 ตั้้�งแต่่ต้น้ ปีีจะมีีการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (Covid-19) ซึ่่�งถืือเป็็นข้้อจำำ�กััดที่่�สำำ�คััญของการทำำ�กิิจกรรมจิิตอาสา แต่่
ด้้วยความสามารถในการปรัับตััวและความคิิดสร้้างสรรค์์ของบุุคลากร เมื่่�อสิ้้�นปีี 2563 ก็็ยังั สามารถสะสมชั่่�วโมง จิิตอาสาได้้จำำ�นวน 71,890
ชั่่�วโมง ซึ่่�งสููงกว่่าเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด และคิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ย 14.38 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี โดยกิิจกรรมที่่�มีีผู้้�ร่่วมทำำ�สููงสุุดคืือ การจััดทำำ�สายคล้้อง
หน้้ากากอนามััยเพื่่�อแจกจ่่ายให้้แก่่บุุคลากรทางการแพทย์์ทั่่�วประเทศ ในโครงการ “ร้้อยพลัังเล็็ก สู่่�ล้้านพลัังยิ่่�งใหญ่่ โดย ธอส.” รองลงมา
ได้้แก่่ การจััดทำำ� Face Shield ป้้องกัันการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (Covid-19) การจััดทำำ�อุุปกรณ์์ (ลููกบอล) บริิหารกล้้ามเนื้้�อมืือ การบริิจาค
โลหิิต การทำำ�ความสะอาดสถานที่่�สาธารณะต่่างๆ ฯลฯ
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รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
• รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�สำำ�คััญ

นอกจากในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 8.23 รายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันแล้้ว รายละเอีียดข้้อมููลรายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�สำำ�คััญของธนาคาร (เงิินให้้สิินเชื่่�อ และภาระผููกพััน) ที่่�ให้้แก่่บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และบริิษััทหรืือองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สามารถแสดงได้้ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

เงินให้
สินเชื่อ

ภาระ
ผูกพัน

ธนาคาร
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

เงินให้
สินเชื่อ

ภาระ
ผูกพัน

ธนาคาร
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

กรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

• บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำ�กัด

-

-

-

-

-

48.00

-

• บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (8) จำ�กัด

-

-

-

-

-

49.00

-

• บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (9) จำ�กัด

-

-

-

-

-

49.00

-

• บริษัท บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

นายปริญญา พัฒนภักดี

• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด

-

-

-

-

-

-

1,826.27

-

-

1,762.10

-

-

• สำ�นักงานธนานุเคราะห์

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำ�กัด
(ร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับเอกชน)

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

1,826.27

-

-

1,762.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• บริษัท พลังภัทร จำ�กัด

-

-

-

-

-

-

• บริษัท พัสดุภัณฑ์ ไทย จำ�กัด

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด

-

-

15.00

-

-

15.00

• บริษัท เทคโนเมดิคัล จำ�กัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

บริษัทร่วม / บริษัทย่อย

บริษัท / รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
(มีกรรมการร่วมกัน)

• การเคหะแห่งชาติ

• การเคหะแห่งชาติ

หมายเหตุุ
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นายยุทธนา หยิมการุณ
นางพัชรี อาระยะกุล
นายธานินทร์ ผะเอม
พันเอก (พิเศษ)
ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
นายวิชิต แสงทองสถิตย์
นายพิพัฒน์ ขันทอง
นายฉัตรชัย ศิริไล1
นางรัตนา อนุภาสนันท์2

• นโยบายการกำำ�หนดราคาการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

ธนาคารเป็็นรััฐวิิสาหกิิจภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของกระทรวงการคลััง โดยอาจมีีรายการทางธุุรกิิจกัับรััฐวิิสาหกิิจอื่่�น ๆ ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้
การควบคุุมของรััฐบาลไทย ทั้้�งทางตรงผ่่านทางหน่่วยงานรััฐบาล หรืือทางอ้้อมโดยผ่่านบริิษััทร่่วมหรืือองค์์กรอื่่�น ๆ ธนาคารได้้กำำ�หนด
ราคายุุติิธรรมและเงื่่�อนไขในการให้้บริิการกัับหน่่วยงานภาครััฐเป็็นไปตามเกณฑ์์ทางการค้้าปกติิ และเพื่่�อเป็็นการป้้องกัันความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกัันกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ธนาคารได้้กำำ�หนดราคาสำำ�หรัับรายการค้้า
กัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันตามที่่�ธนาคารประกาศแก่่สาธารณชนเป็็นปกติิธุรุ กิิจและเป็็นเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป เพื่่�อให้้เกิิดความคุ้้�มค่่า
และสามารถในการแข่่งขัันเชิิงธุุรกิิจ ยกเว้้นธุุรกรรมที่่�มีีกฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับกำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น ก็็จะยึึดถืือให้้เป็็นไป
ตามกฎเกณฑ์์ดัังกล่่าว
• นโยบายและแนวทางการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในอนาคต

สำำ�หรัับการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในอนาคต มีีความเป็็นไปได้้ว่า่ จะเกิิดขึ้้�นตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วไป หากธนาคารพิิจารณาเห็็นว่่า
รายการที่่�จะทำำ�ระหว่่างกัันก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ธนาคาร การทำำ�รายการดัังกล่่าวจะต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับ
และระเบีียบปฏิิบััติิงานที่่�ธนาคารกำำ�หนด และธนาคารจะยึึดถืือแนวทางปฏิิบัติั ิเช่่นเดีียวกัับการทำำ�รายการกัับลููกค้้าทั่่�วไป
• ขั้้�นตอนการพิิ จารณาการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

ธนาคารให้้ความสำำ�คััญต่่อการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ผ่่านการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับ ธนาคารจึึงได้้จััดทำำ�และปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในการ
ห้้ามดำำ�เนิินการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่ว่ นบุุคคลและประโยชน์์ส่ว่ นรวม ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่ว่ นบุุคคลและ
ประโยชน์์ส่ว่ นรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (Conflict of Interest) โดยฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องตรวจสอบข้้อมููลผู้้�มีีผลประโยชน์์ร่ว่ มกััน และ
ลัักษณะความสััมพัันธ์์ในฐานข้้อมููล COI ที่่�อยู่่�ในระบบ GHB System และคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ของกระบวนการควบคุุมภายใน กระบวนการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี และกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง ตลอดจนพิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และรายงานคณะกรรมการธนาคารทราบ
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ธนาคารได้้กำำ�หนดข้้อพึึงปฏิิบััติิของกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร
ในการจััดการในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุมััติิทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ดัังนี้้�
1)	กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน เปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
หรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เมื่่�อได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ทำำ�หน้้าที่่�ใด ๆ พร้้อมทั้้�งต้้องดำำ�เนิินการตรวจสอบตนเอง (Declare) ตามแบบรายงาน
ที่่�ทางการและธนาคารกำำ�หนด และเพื่่�อเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่สาธารณชนว่่ามีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และตรวจสอบเรื่่�อง
ดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอ จึึงได้้กำำ�หนดให้้ทุุกฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค/ศููนย์์ ที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีหน้้าที่่�สำำ�รวจรายการที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของกระบวนการควบคุุมภายใน กระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง ตลอดจนพิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และ
รายงานคณะกรรมการทราบ
2) กรณีีที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงาน คนหนึ่่�งคนใดมีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ
ผลประโยชน์์ในเรื่่�องที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาหรืืออนุุมััติิ บุุคคลดัังกล่่าวต้้องไม่่เข้้าร่่วมพิิจารณา หรืืองดออกเสีียงในวาระที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
หรืือมีีส่่วนได้้เสีียนั้้�น
3) หลีีกเลี่่�ยงการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัับตนเองหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และไม่่กระทำำ�การ
ในลัักษณะใด ๆ อัันเป็็นการขััดต่่อผลประโยชน์์ของธนาคารหรืือแสวงหาผลประโยชน์์ส่่วนตนหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4) กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงาน จะอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการใด ๆ ต้้องพิิจารณาด้้วยความโปร่่งใส
เป็็นธรรม เหมาะสม และรอบคอบ โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของธนาคารให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และ
ข้้อกำำ�หนดของทางการและธนาคารได้้อย่่างครบถ้้วนถููกต้้อง
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รายงานคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
คณะกรรมการธนาคาร ได้้มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง (ตามคำำ�สั่่�งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ที่่� 19/2563) โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563 ประกอบด้้วย
1. นางพััชรีี อาระยะกุุล		
ประธานกรรมการ
2. พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
กรรมการ
3. นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา		
กรรมการ
4. กรรมการผู้้�จััดการ 		
กรรมการ
5. ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารความเสี่่�ยง
เลขานุุการ
6. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง 	ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ตามขอบเขต ความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
ซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2563 ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงมีีการประชุุม
รวมทั้้�งสิ้้�น 14 ครั้้� ง และมีี ก ารรายงานผลการดำำ�เนิิ น งานของคณะกรรมการกำำ�กัั บ ความเสี่่�ยงต่่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการธนาคารเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับดููแล กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในโดยรวม
ให้้อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยมีีสรุุปสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. พิิจารณากลั่่�นกรอง ทบทวน สอบทานความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของนโยบายสำำ�คััญของธนาคาร เพื่่�อให้้นโยบายของ
ธนาคารสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล เกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลของธนาคารแห่่งประเทศไทย กระทรวงการคลััง และนโยบายของรััฐบาล รวมทั้้�ง
คำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อภาพลัักษณ์์ชื่่�อเสีียงของธนาคาร และสามารถตอบสนองต่่อความต้้องการของประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยนโยบาย
ที่่�สำำ�คััญ อาทิิเช่่น นโยบายบููรณาการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Integrated
Governance Risk and Compliance Policy - GRC) นโยบายความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ นโยบายการบริิหาร
ความเสี่่�ยง นโยบายการควบคุุมภายใน นโยบายสิินเชื่่�อ นโยบายสอบทานสิินเชื่่�อ นโยบายการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ เป็็นต้้น
ซึ่่�งนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงได้้ครอบคลุุมความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้านตลาด
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการและระบบ และความเสี่่�ยงอื่่�นๆ ที่่�มีีผลกระทบต่่อธนาคาร
2. พิิจารณาอนุุมััติิแผนงานประจำำ�ปีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน ประกอบด้้วย แผนบริิหาร
ความเสี่่�ยง แผนงานด้้านการควบคุุมภายใน แผนงานสอบทานสิินเชื่่�อ แผนงานของศููนย์์ป้อ้ งกัันการทุุจริิต และแผนงานของศููนย์์ความมั่่�นคง
ปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ พร้้อมทั้้�งติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามแผนงานดัังกล่่าวเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
3. กำำ�หนดกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร ประกอบด้้วย ดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ (Key Risk Indicator: KRI)
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) ช่่วงเบี่่�ยงเบนความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) และขีีดจำำ�กััดความเสี่่�ยง
(Risk Limit) ให้้สอดคล้้องกัับแผนธุุรกิิจของธนาคาร และหลัักเกณฑ์์ Basel II รวมถึึงหลัักเกณฑ์์ระบบประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ
Statement Enterprise Assessment Model (SE-AM) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง เพื่่�อใช้้เป็็น
แนวทางในการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร
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4. กำำ�กัับดููแลให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงตามแนวนโยบายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของรายงาน
ความเสี่่�ยงทุุกด้้านให้้อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ และดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ (KRI) รวมทั้้�งติิดตามและเฝ้้าระวัังสถานการณ์์
ความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญอย่่างใกล้้ชิิด ทั้้�งด้้านภาวะเศรษฐกิิจ การเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของลููกค้้า
การเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบข้้อบัังคัับของทางการนโยบายภาครััฐ และการแข่่งขัันทางธุุรกิิจที่่�รุุนแรง รวมถึึงภััยพิิบัติั ิจากการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็็นต้้น
5. การติิดตามความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อธนาคารอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เช่่น การให้้วิิเคราะห์์ลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบต่่อความสามารถ
ในการชำำ�ระหนี้้�และมีีแนวโน้้มเลื่่�อนชั้้�นหนี้้�เป็็นสิินเชื่่�อที่่�ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดรายได้้ (NPL) เพื่่�อจััดทำำ�แผนในการบริิหารจััดการ NPL ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
และอยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ เป็็นต้้น
6. ประเมิินและติิดตามการประมาณการความเพีียงพอของเงิินกองทุุนของธนาคารตามแนวทางของธนาคารแห่่งประเทศไทยและ
การทดสอบภาวะวิิกฤตเพื่่�อให้้มั่่�นใจต่่อฐานะความมั่่�นคงของธนาคาร
7. ส่่งเสริิมการพััฒนาเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ เช่่น เครื่่�องมืือ Portfolio View of Risk เพื่่�อวิิเคราะห์์และ
ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อฐานะทางการเงิินของธนาคาร เครื่่�องมืือ Daily Aging Dashboard เพื่่�อติิดตามคุุณภาพพอร์์ตสิินเชื่่�อ
และบริิหารจััดการ NPL เครื่่�องมืือ Statistic Repricing Gap เพื่่�อวิิเคราะห์์ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย (100 bps.)
ต่่อประมาณการรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ เครื่่�องมืือ Checklist เพื่่�อใช้้ประเมิินความเสี่่�ยงโครงการ IT ของธนาคาร ฯลฯ เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถ
บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
8. รายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคารอย่่างสม่ำำ��เสมอถึึงสถานะความเสี่่�ยงและการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ
ที่่�มีีระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด
นอกจากนี้้� ในการประชุุมคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ประจำำ�ปีี 2563 ประธานและคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงได้้ให้้
ข้้อสัังเกต ข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของธนาคารในประเด็็นต่่างๆ ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�สำำ�คััญ เช่่น
ประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย เรื่่�องการคิิดดอกเบี้้�ยและการเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียม รวมถึึงเกณฑ์์การประเมิินผลใหม่่ (SE-AM)
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายในของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ นอกจากนี้้�ยัังมีีการคำำ�นึึงถึึงปััจจััยภายนอก
ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจธนาคาร เช่่น สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปััญหาภััยแล้้ง
และภาวะเศรษฐกิิ จ เป็็ น ต้้ น โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่�งสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้�อไวรัั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่่�งธนาคารได้้มีีการจััดการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�คำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับธนาคาร เช่่น จำำ�นวนหนี้้�ด้้อยคุุณภาพที่่�อาจเพิ่่�มขึ้้�น
โดยมีีการออกมาตรการต่่างๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบ พร้้อมทั้้�งในปีี 2563 คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
ได้้ให้้ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะเพื่่�อลดความเสี่่�ยงให้้กัับธนาคารในการปล่่อยสิินเชื่่�อโครงการ (Pre-Finance) ให้้กัับผู้้�ประกอบการ
ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์

					

(นางพััชรีี อาระยะกุุล)

					

ประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
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การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นกระบวนการบริิหารจััดการที่่�จำำ�เป็็นและมีีความสำำ�คััญในการนำำ�พาให้้องค์์กรสามารถบรรลุุเป้้าหมาย
ที่่�ตั้้�งไว้้ ภายใต้้สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงความผัันผวนของสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�ไม่่คาดคิิด อาทิิเช่่น
ผลกระทบจากโรคอุุบััติิใหม่่ (COVID-19) เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� การมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลจะสะท้้อนถึึง
การบริิหารจััดการที่่�ดีีและมีีความโปร่่งใสที่่�สามารถตรวจสอบได้้อัันเป็็นปััจจััยสำำ�คััญของความสำำ�เร็็จในอนาคต ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ธนาคารเติิบโต
ได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ซึ่่�งเป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐ (SFIs) ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
โดยรวมตามหลััก COSO 2017 - Enterprise Risk Management Integration with Strategy and Performance และหลัักเกณฑ์์
การประเมิินกระบวนการปฏิิบััติิงานและการจััดการ (Core Business Enablers) ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
(Risk Management & Internal Control : RM&IC) โดยนำำ�แนวทางการปฏิิบััติิที่่�ดีีมาใช้้เป็็นกรอบแนวทางในการบริิหารและจััดการ
ความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานของธนาคารเป็็นไปตามมาตรฐานสากล และแนวทางที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับนโยบายรวมของธนาคาร เพื่่�อให้้ธนาคารมีีความมั่่�นคงปลอดภััย มีีการพััฒนาระบบบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีี
และเหมาะสมกัับลัักษณะของธุุรกิิจ มีีการดำำ�รงเงิินกองทุุนรองรัับความเสี่่�ยงอย่่างเพีียงพอ โดยบุุคลากรทุุกระดัับ ได้้แก่่ คณะกรรมการ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง และพนัักงาน มีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบในการจััดการ หรืือควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมหรืือยอมรัับได้้
เพื่่�อให้้ได้้รับั ความมั่่�นใจอย่่างสมเหตุุสมผล ในการบรรลุุตาม พัันธกิิจ วิิสัยั ทััศน์์ กลยุุทธ์์ วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายตามที่่�ธนาคารกำำ�หนดไว้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
นโยบายภาพรวมการบริิหารความเสี่่�ยงและยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานด้้านความเสี่่�ยง

ธนาคารเห็็นความสำำ�คััญในการบริิหารความเสี่่�ยง อัันจะนำำ�ไปซึ่่�งการบรรลุุเป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ความคาดหวัังของผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายใต้้ความเสี่่�ยงในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ตามหลัักการธรรมาภิิบาลที่่�ดีี (Good Corporate Governance) ดัังนั้้�น ธนาคาร
จึึงมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงให้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยยึึดหลัักแนวทางการปฏิิบัติั ที่่�ดี
ิ สี อดคล้้องตามมาตรฐานสากล
ตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 2017 แนวทางปฏิิบััติิของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย และหลัักเกณฑ์์การบริิหารความเสี่่�ยงของกระทรวงการคลััง โดยสนัับสนุุนให้้ทุกุ หน่่วยงานของธนาคารมีีส่ว่ นร่่วม
ในการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร ตลอดจนเสริิมสร้้างการเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจ และสร้้างความตระหนัักในการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร (Risk Culture)
การบริิหารความเสี่่�ยง

ธนาคารได้้นำำ�กรอบการประเมิินความเสี่่�ยงของธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) และหลัักเกณฑ์์ระบบประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
รััฐวิิสาหกิิจ Statement Enterprise Assessment Model (SE-AM) สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร มาเป็็นแนวทางในการกำำ�หนดปััจจััยเสี่่�ยง (Risk Factor) ซึ่่�งจะต้้องมีีการมองถึึง
ทุุกความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร (Risk Universe) รวมถึึงได้้ใช้้ข้้อมููลทั้้�งปััจจััยภายในและภายนอก เช่่น วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ (Strategic
Objective) ข้้อเสนอแนะของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล หลัักเกณฑ์์ ข้้อกำำ�หนดของทางการ แผนแม่่บทต่่างๆของธนาคาร สภาวะเศรษฐกิิจ
การเมืือง ภััยพิิบััติิธรรมชาติิ โรคระบาด เป็็นต้้น นำำ�มาวิิเคราะห์์เพื่่�อกำำ�หนดสาเหตุุของความเสี่่�ยง (Risk Cause) ของแต่่ละปััจจััยเสี่่�ยง
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การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ ของ ธอส.

ปีี 2563 ธนาคารได้้กำำ�หนดกรอบปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญให้้สอดคล้้องกัับ ธปท. และครอบคลุุมความเสี่่�ยงทั้้�ง 5 ด้้าน ประกอบด้้วย
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์ แผนดำำ�เนิินงาน และการนำำ�ไปปฏิิบัติั ไิ ม่่เหมาะสม
หรืือไม่่สอดคล้้องกัับปััจจััยภายในและสภาพแวดล้้อมภายนอก อัันส่่งผลกระทบต่่อรายได้้
เงิินกองทุุน หรืือการดำำ�รงอยู่่�ของธนาคาร

2. ความเสี่ยงด้านเครดิต

โอกาสหรืือความน่่าจะเป็็นที่่�คู่่�สััญญา (Counterparty) ของธนาคารไม่่สามารถปฏิิบััติิตาม
ภาระที่่�ตกลงไว้้กัับธนาคาร รวมถึึงโอกาสที่่�คู่่�ค้้าจะถููกปรัับลดอัันดัับความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินกองทุุนของธนาคาร

3. ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่่�ยงที่่�สถาบัันการเงิินอาจได้้รัับความเสีียหาย เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
ของฐานะทั้้�งที่่�อยู่่�ในงบแสดงฐานะทางการเงิิน และนอกงบแสดงฐานะทางการเงิินที่่�เกิิดจาก
การเคลื่่�อนไหวของอััตราดอกเบี้้�ย ราคาตราสารทุุน อััตราแลกเปลี่่�ยนและราคาสิินค้้า
โภคภััณฑ์์ โดยการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย และราคาตราสารทุุนอาจเกิิดจาก
ปััจจััยตลาดทั่่�วไป (General Market Risk) และ/หรืือ ปััจจััยเฉพาะของผู้้�ออกตราสารนั้้�น
(Specific Risk)

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�ไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�สิินและภาระผููกพัันเมื่่�อถึึงกำำ�หนดเนื่่�องจาก
ไม่่สามารถเปลี่่�ยนสิินทรััพย์์เป็็นเงิินสดได้้ หรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้เพีียงพอกัับ
ปริิมาณความต้้องการใช้้เงิินของธนาคารได้้ทัันเวลาหรืือสามารถจััดหาเงิินทุุนได้้ด้้วยต้้นทุุน
ที่่�สููงเกิินกว่่าระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินกองทุุนทั้้�งจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยภายในและภายนอก รวมถึึงความไม่่เหมาะสมของโครงสร้้างสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินของธนาคาร

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ

ความเสี่่�ยงจากการขาดการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี หรืือ ขาดธรรมมาภิิบาลในองค์์กร โดยมีีสาเหตุุ
มาจากกระบวนการปฏิิบัติั งิ านภายใน บุุคลากร ระบบงาน หรืือ เหตุุการณ์์จากปััจจััยภายนอก
และส่่งผลกระทบต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงานและเงิินกองทุุนของธนาคารรวมถึึงความเสี่่�ยง
ด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Compliance Risk)
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1. การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk Management)

ปีี 2563 ธนาคารยัังได้้นำำ�หลัักการบริิหารความเสี่่�ยงมาใช้้ในการบริิหารจััดการองค์์กร ได้้แก่่ 1) การจััดทำำ�นโยบายและ
คู่่�มืือการบููรณาการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ ( Integrated Governance Risk
and Compliance : GRC ) 2) การทบทวนนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Policy) และคู่่�มืือการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อให้้หน่่วยงานเจ้้าของความเสี่่�ยงใช้้เป็็นกรอบและแนวทางในการบริิหารความเสี่่�ยงให้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน 3) การสนัับสนุุน
การนำำ�หลัักการบริิหารความเสี่่�ยงมาใช้้ในกระบวนการจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ ปีี 2564 และ 4) การให้้คำำ�ปรึึกษากัับ Risk Owner
ในการประเมิินความเสี่่�ยงสายงานและความเสี่่�ยงของแผนงานโครงการ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และ
กำำ�หนดช่่วงเบี่่�ยงเบนความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ของแต่่ละปััจจััยเสี่่�ยงองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์
กลยุุทธ์์เป้้าหมาย และนำำ�มาจััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยง ตามกระบวนการที่่�บููรณาการกัับแผนยุุทธศาสตร์์ เป็็นต้้น โดยสามารถสรุุป
การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ของ ธอส. ได้้ดัังนี้้�
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นโยบาย

• การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
• การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ งและการกำ�กับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC)

กระบวนการ

• ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
• ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และ
เหตุการณ์ภายนอก
• ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบูรณาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ
การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
• จัดทำ�คูม่ อื ปฏิบตั งิ านการบูรณาการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง และการกำ�กับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

แผนบริหารความเสี่ยง

• จั ด ทำ�แผนบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ประจำ�ทุ ก ปี และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระหว่ า งปี หรื อ เมื่ อ มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ตามกรอบแนวทางของ ธปท. และ COSO-ERM 2017

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

• ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
และช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงภายใต้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
• การจัดทำ� Portfolio View of Risk (Finance) เพื่อดูแนวโน้ม Financial Driver ที่สำ�คัญของ
ธนาคาร
• การริเริ่มการวิเคราะห์ตัวชี้วัดนำ� (Leading Indicators) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

การติดตาม/รายงานผลการดำ�เนินงาน

• รายงานความเสี่ยงที่สำ�คัญของธนาคารเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำ�กับความเสี่ยง และ
คณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกเดือน
• รายงานผลการดำ�เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งเสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการกำ�กั บ
ความเสี่ยงและคณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
• รายงานความเสี่ยงที่สำ�คัญของธนาคารเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
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2. การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Credit Risk Management)

ปีี 2563 ปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญที่่�ส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกค้้า คืือภาวะถดถอยทางเศรษฐกิิจที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารจึึงมีีการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตผ่่านเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญดัังนี้้� 1) การทบทวน
นโยบายสิินเชื่่�อ (Credit Policy) นโยบายการจััดชั้้�น การกัันสำำ�รอง และการปรัับโครงสร้้างหนี้้� ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันและ
ไปตามกฎเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย 2) มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รับั ผลกระทบ เช่่น โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทยร่่วมสร้้างชาติิ
โดยการพัักชำำ�ระหนี้้�ทั้้�งเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย การลดอััตราดอกเบี้้�ย เป็็นต้้น 3) การเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อให้้ธนาคารสามารถดำำ�เนิินการตาม
ข้้อกำำ�หนดทางการที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานของธนาคาร เช่่น การเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9 (Thai Financial Reporting Standard No.9 : TFRS 9) เป็็นต้้น 4) การนำำ�ระบบ Credit Scoring Model (A-Score) มาใช้้
ประกอบการพิิจารณาสิินเชื่่�อให้้มีีมาตรฐานการอนุุมััติิที่่�สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีและตรงตามวััตถุุประสงค์์ของการให้้สิินเชื่่�อ รวมถึึง
การนำำ� Credit Scoring Model (B-Score) มาใช้้ในการบริิหารจััดการพอร์์ตสิินเชื่่�อ 5) การพััฒนาเครื่่�องมืือเพื่่�อใช้้ในการบริิหารจััดการ
คุุณภาพสิินทรััพย์์ของธนาคารในภาพรวม (NPL NPA และหนี้้�ส่่วนขาด) เช่่น Aging Dashboard รายวััน และการคาดการณ์์การเกิิด NPL
ล่่วงหน้้า โดยวิิธีีทางสถิิติิ เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางหรืือมาตรการในการบริิหารจััดการ NPL นอกจากนี้้� ธนาคารได้้นำำ�ระบบเร่่งรััดติิดตามหนี้้�
I-Collection และระบบกฎหมายและหนี้้�ส่่วนขาด I-Legal ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการหนี้้� NPL และหนี้้�ส่่วนขาด รวมทั้้�ง
การเพิ่่�มช่่องทางการประนอมหนี้้�ผ่่าน GH Bank Smart NPL Mobile Application 6) การติิดตามโครงสร้้างและการขยายตััวของพอร์์ต
สิินเชื่่�อของธนาคาร รวมถึึงการกระจุุกตััวของพอร์์ตสิินเชื่่�อและการวิิเคราะห์์คุุณภาพสิินเชื่่�อในระดัับพอร์์ต (Portfolio Analysis) และ
7) การดำำ�เนิินงานตามประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย เช่่น การคำำ�นวณสิินทรััพย์์เสี่่�ยงด้้านเครดิิต โดยวิิธีี Standardized Approach
(SA) ตามเกณฑ์์ Basel II และการทดสอบภาวะวิิกฤติิเพื่่�อประมาณการความเพีียงพอของเงิินกองทุุน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าธนาคารมีีเงิินกองทุุน
เพีียงพอรองรัับผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากสิินทรััพย์์เสี่่�ยงด้้านเครดิิตในอนาคตได้้ จากการดำำ�เนิินการที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นส่่งผลทำำ�ให้้การลด
NPL ธนาคารเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดและอยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของ
ธอส. ได้้ดัังนี้้�
นโยบาย

• การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
• การทบทวนนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy)
• นโยบายการจัดชั้น การกันสำ�รอง และการปรับโครงสร้างหนี้

กระบวนการ

• ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
• ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยงทางเครดิต
• จั ด ทำ�แผนบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ประจำ�ทุ ก ปี และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระหว่ า งปี ห รื อ เมื่ อ มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ตามกรอบแนวทางของ ธปท.และ COSO-ERM 2017

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

• ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
และช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงภายใต้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
• ระบบ Credit Scoring Model (Application Scoring, Behavior Score)
• ระบบการเตือนภัยด้านเครดิตล่วงหน้า (Early Warning System) เช่น Daily Aging Report,
ตัวชี้วัดนำ� (Leading Indicators) ของปัจจัยเสี่ยง
• การทดลองคำ�นวณการกันเงินสำ�รองสำ�หรับผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(Expected Credit Loss: ECL) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)

การติดตาม/รายงานผลการดำ�เนินงาน

• รายงานความเสี่ ย งที่ สำ�คั ญ ของธนาคารเสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการกำ�กั บ ความเสี่ ย งและ
คณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกเดือนและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายไตรมาส
• รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำ�กับความเสีย่ ง
และคณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
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3. การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาด (Market Risk Management)

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�สถาบัันการเงิินอาจได้้รัับความเสีียหาย เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าของรายการ
สิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน และภาระผููกพััน ซึ่่�งเกิิดจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย อัันจะส่่งผลต่่อเป้้าหมายกำำ�ไรของธนาคารและการลดลง
ของมููลค่่าตลาดสำำ�หรัับส่่วนของทุุน ทั้้�งนี้้�ธนาคารบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านตลาด โดยคณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์ หนี้้�สิินและ
การเงิิน (ALCO) และมีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุม ดููแล ประเมิินโอกาสที่่�จะเกิิดความเสีียหายจากแนวโน้้มปััจจััยเสี่่�ยง ติิดตามและ
รายงานความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ผ่่านทางเครื่่�องมืือและระบบการชี้้�วััดความเสี่่�ยงต่่างๆ ทั้้�งนี้้�
ผลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาดในปีี 2563 ของธนาคารยัังอยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านตลาดของ ธอส. ได้้ดัังนี้้�
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• การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ตามอ้างอิงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกส. 18/2562 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลความเสีย่ งด้านตลาดและการคำ�นวณสินทรัพย์
เสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
• ธนาคารมีเพียงธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคารเพียงอย่างเดียว ไม่มีธุรกรรมเพื่อเก็งกำ�ไร

กระบวนการ

• กำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Limit) เช่น Static Repricing Gap,
Duration-Based Gap (EVE Approach) พร้อมทั้งกำ�หนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
• ทบทวนการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ความเสี่ยงด้านตลาด โดยครอบคลุม
ความเสี่ยง ด้านอัตราดอกเบี้ย และมีการทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

• ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (EIS)
• ระบบการจัดการฐานข้อมูลเดียว Business Intelligence (ERP-Module BI)
• ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management System : ALM)
(อยู่ระหว่างดำ�เนินการ)

การติดตาม/รายงานผลการดำ�เนินงาน

• รายงานติดตามผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ (100 bps.) ต่อประมาณการ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Static Repricing Gap)
• รายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (200 bps.) ต่อเงินกองทุน
(Duration-Based Gap)
• รายงานประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤต (Stress Testing) ความเสี่ยงด้านตลาดและ
แผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการปรับสมดุลโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นต้น
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4. การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (Liquidity Risk Management)

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�ไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�สิิน และภาระผููกพัันเมื่่�อถึึงกำำ�หนด เนื่่�องจาก
ไม่่สามารถเปลี่่�ยนสิินทรััพย์์เป็็นเงิินสดได้้หรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้เพีียงพอกัับปริิมาณความต้้องการใช้้เงิินของธนาคารได้้ทันั เวลาหรืือ
สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้แต่่ด้ว้ ยต้้นทุุนที่่�สููงเกิินกว่่าระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินกองทุุน ทั้้�งจากการเปลี่่�ยนแปลง
ของปััจจััยภายในและภายนอก รวมถึึงความไม่่เหมาะสมของโครงสร้้างสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของธนาคาร ซึ่่�งคณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน และการเงิิน (ALCO) และมีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุม ดููแล ประเมิินโอกาสที่่�จะเกิิดความเสีียหายจากแนวโน้้มปััจจััยเสี่่�ยง ทั้้�งนี้้�
ผลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องในปีี 2563 ของธนาคารยัังอยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยสรุุปการบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
สภาพคล่่องของ ธอส. ได้้ดัังนี้้�
นโยบาย

• การทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy)
อ้างอิงตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
• อัตราส่วนการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง อ้างอิงตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกส.21/2562 เรื่องหลักเกณฑ์การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กระบวนการ

• กำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง พร้อมทั้งกำ�หนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมถึงประเมิน
การกำ�หนดระดับเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) เพื่อใช้ในการติดดามความเสี่ยง
• ทบทวนการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องโดยมีการทบทวน
เป็นประจำ�ทุกไตรมาส

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

• ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (EIS)
• ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management System : ALM)
(อยู่ระหว่างดำ�เนินการ)
• อั ต ราส่ ว นและตั ว กำ�หนดระดั บ ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง เช่ น อั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง
(Liquidity Ratio) ประมาณการสภาพคล่องสุทธิ อัตราส่วนการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio : LCR)
และอัตราส่วนการดำ�รงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable
Funding Ratio : NSRF)

การติดตาม/รายงานผลการดำ�เนินงาน

• รายงานติดตามรายงานประมาณการสภาพคล่องล่วงหน้า 30 วัน
• รายงานอัตราส่วนและตัวกำ�หนดระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รายงานฐานะสภาพคล่อง
สุทธิตามสัญญา (Contractual Liquidity Gap) และตามพฤติกรรม (Behavioural Liquidity Gap)
• รายงานการกระจุกตัวของแหล่งเงิน และรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตสำ�หรับความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น
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5. การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Operational Risk Management)

ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ หมายถึึง ความเสี่่�ยงจากการขาดการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี หรืือ ขาดธรรมาภิิบาลในองค์์กร โดยมีีสาเหตุุมาจาก
กระบวนการปฏิิบัติั งิ านภายใน บุุคลากร ระบบงาน หรืือ เหตุุการณ์์จากปััจจััยภายนอก และส่่งผลกระทบต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงานและ
เงิินกองทุุนของธนาคาร รวมถึึง ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ (Compliance Risk) ทั้้�งนี้้�ธนาคารได้้มีกี ารบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ด้้านปฏิิบััติิการ ภายใต้้กรอบแนวทางของธนาคารแห่่งประเทศไทย และ COSO-ERM 2017 โดยให้้ทุุกหน่่วยงานของธนาคาร
มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารความเสี่่�ยงตามกลไกการป้้องกัันความเสี่่�ยง 3 ระดัับ (3 Lines of Defense) ประกอบด้้วย แนวป้้องกัันระดัับที่่� 1
(First Line of Defense) ได้้แก่่ หน่่วยธุุรกิิจ (Business Unit) แนวป้้องกัันระดัับที่่� 2 (Second Line of Defense) ได้้แก่่ หน่่วยงาน
สนัับสนุุนที่่�กำำ�กัับดููแลด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน และ แนวป้้องกัันระดัับที่่� 3 (Third Line of Defense) ได้้แก่่
หน่่วยงานตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� ผลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบัติั กิ ารในปีี 2563 ของธนาคารยัังอยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยสามารถ
สรุุปการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการของธนาคารได้้ดัังนี้้�
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นโยบาย

• การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM Policy)
• การจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการประจำ�ปี
• การกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และช่วงเบีย่ งเบนความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสีย่ ง
ภายใต้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

กระบวนการ

• ทบทวนแผนฉุกเฉิน และ แผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO 22301 : 2019 และ สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19

การติดตาม/รายงานผลการดำ�เนินงาน

• รายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประจำ�ทุกเดือน
• รายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Data) ประจำ�ทุกเดือน

การพัฒนาปี 2563

• ได้รบั ประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 ระบบการบริหารความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) ขอบเขตระบบโอนเงินและชำ�ระหนี้
ของ Mobile Application : GHB ALL
• พัฒนาระบบ Operational Risk Management System (ORMS) ใช้สำ�หรับการบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self
Assessment : RCSA) การรายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำ�คัญ (Key Risk Indicator : KRI)
และ การรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event)
• พั ฒ นาโปรแกรมคำ�นวณมู ล ค่ า เที ย บเท่ า สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารฯ ผ่ า นระบบงาน
ที่ธนาคารพัฒนา
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6. การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Risk Management)

ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ ได้้แก่่ ข้้อมููลระบบปฏิิบััติิการ
(Operating System) ระบบงาน (Application System) ระบบฐานข้้อมููล (Database System) อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ (Hardware)
และระบบเครืือข่่ายสื่่�อสาร (Communication) ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร รวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
(Cyber Threat/ Cyber Attack)
ปีี 2563 ธนาคารมุ่่�งเน้้นและให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ (New Business Model) และการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีีที่่�รวดเร็็ว (Disruptive Technology)
ในปััจจุุบััน รวมถึึงสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�ไม่่คาดคิิด เช่่น กรณีีเกิิดโรคอุุบััติิใหม่่ (COVID-19) เป็็นต้้น โดยอยู่่�ภายใต้้กรอบหลัักการการกำำ�กัับ
ดููแลที่่�สำำ�คััญของธนาคารแห่่งประเทศไทย ได้้แก่่ การรัักษาความลัับของระบบและข้้อมููล (Confidentiality) ความถููกต้้องเชื่่�อถืือได้้
ของระบบและข้้อมููล (Integrity) และความพร้้อมใช้้งานของเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Availability) ซึ่่�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของการคุ้้�มครองข้้อมููล
และรัักษาผลประโยชน์์ของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ โดยธนาคารมีีการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
นโยบาย

• การจัดทำ�/ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั ต่อสถานการณ์ปจั จุบนั
• การจัดทำ�/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมการบริหาร
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงภัยคุกคามด้าน Cyber เพือ่ บริหารความเสีย่ งให้อยูภ่ ายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

กระบวนการ

• ประเมินความพร้อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Resilience Assessment) และกำ�หนด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
• จัดทำ� ทบทวน และทดสอบแผนฉุกเฉิน IT-DRP ให้ครอบคลุมระบบงานสำ�คัญของธนาคาร รวมถึง
แผนรับมือภัย Cyber เพื่อรองรับกรณีที่ระบบงานสำ�คัญไม่สามารถให้บริการได้ หรือกรณีที่เกิดเหตุ
ภัยคุกคามทาง Cyber เพือ่ ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการลูกค้าและการดำ�เนินงานสำ�คัญของธนาคาร
• นำ�หลักการ 3 Line of Defense มาใช้ในการบริหารความเสีย่ ง โดยทุกฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วม
ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเปิดให้บริการDigital Service ต่างๆ
• สื่อสารให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงภัยคุกคามใหม่ๆ ด้าน Cyber ให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) เช่น หน่วยงานที่กำ�กับดูแล ลูกค้า คู่ค้าเป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

• ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) สำ�หรับใช้ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• จัดทำ�ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำ�คัญ (Key Risk Indicator : KRI) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การติดตาม/รายงานผลการดำ�เนินงาน • รายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำ�ทุกเดือน
• รายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Data) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำ�ทุกเดือน
การพัฒนาปี 2563

• ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขอใบรับรอง
มาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 27001, มาตรฐาน ISO 22301 : 2019
• พัฒนา Checklist มาตรฐานสำ�หรับบริหารความเสีย่ งในการดำ�เนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สำ�คัญ การประเมินความเสี่ยงเรื่องข้อมูลสำ�คัญรั่วไหล เป็นต้น
• จัดทำ�ประกันภัยไซเบอร์เพื่อป้องกันความเสียหายให้อยู่ในวงจำ�กัดที่ธนาคารรับได้
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โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยง

ธนาคารได้้จัดั โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรที่่�เหมาะสม เพื่่�อสนัับสนุุนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ โดยมีีการกำำ�หนดให้้
หน่่วยงานการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความเป็็นอิิสระแยกออกจากหน่่วยงานที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงโดยตรง และให้้หน่่วยงานทั้้�งหมดของธนาคาร
เป็็นผู้้�มีีบทบาทหลัักในการระบุุ ประเมิิน และกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงานที่่�ตนรัับผิิดชอบ โดยกำำ�หนดบทบาทและหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานเจ้้าของความเสี่่�ยง หน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยง และหน่่วยงานตรวจสอบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยง
ของธนาคาร โดยพิิจารณาความชััดเจนในการแบ่่งแยกบทบาทผู้้�ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงและผู้้�ปฏิิบััติิการควบคุุมภายในประจำำ�วััน
ผู้้�กำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง และผู้้�ตรวจสอบ ตามหลัักการ “3 Lines of Defense” ดัังนี้้� 1) บทบาทการบริิหารความเสี่่�ยง (Day-to-Day Risk
Management) โดยหน่่วยงานเจ้้าของความเสี่่�ยง (Risk Owner) 2) บทบาทการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง (Risk Oversight) โดยคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง คณะอนุุกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง และฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง และ 3) บทบาทการตรวจสอบและ
การสอบทาน (Independent Assurance) โดยคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบ
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดต่่างๆ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบาย กลยุุทธ์์และการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านต่่างๆ ของธนาคาร เช่่น คณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน และการเงิิน (ALCO) คณะกรรมการสิินเชื่่�อ คณะกรรมการการตลาด
คณะกรรมการบริิหารคุุณภาพสิินทรััพย์์ และคณะกรรมการกำำ�กัับการจััดทำำ�ระบบการควบคุุมภายใน เป็็นต้้น (ตามภาพ)

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT และนวัตกรรม

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ CG & CSR

คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดการ (MC)
คณะกรรมการ ALCO

คณะกรรมการกํากับการจัดทํา
ระบบการควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการกํากับความเสี่ยง
คณะกรรมการ HR

คณะกรรมการสินเชื่อ

กรรมการผู้จัดการ

คณะอนุกรรมการ CG&CSR

คณะกรรมการ NPL
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการการตลาด

คณะกรรมการบริหารคุณภาพสินทรัพย์

Strategic Risk

Credit Risk

Operational Risk

Market & Liquidity Risk

เจ้าหน้าที่ดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบในฝ่าย/สํานัก/ภาค/ศูนย์

ORO

Reporting Line
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ORO

Communication Line

ORO

ORO

ORO

ORO

Operation Risk Ofﬁcer

การควบคุุมภายใน

ธนาคารมีีความตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อการควบคุุมภายใน เนื่่�องจากกระบวนการควบคุุมภายในไม่่ใช่่เหตุุการณ์์หรืือ
สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเพีียงครั้้�งเดีียว แต่่เป็็นกระบวนการที่่�สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอดเวลา เกิิดซ้ำำ��ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และเป็็นการกระทำำ�
ที่่�แทรกอยู่่�ในการปฏิิบััติิงานปกติิทุุกระดัับ การควบคุุมภายในจึึงเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับป้้องกัันหรืือลดความเสี่่�ยง ความเสีียหายที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นจากการปฏิิบััติงิ าน ซึ่่�งช่่วยให้้ ธอส.สามารถรัับมืือต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ และรููปแบบของธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหาร และพนัักงานร่่วมกัันจััดวางกระบวนการควบคุุมภายในที่่�ครอบคลุุมทุุกกิิจกรรม
การปฏิิบััติิงานอย่่างเพีียงพอเหมาะสม เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ 3 ด้้าน
1. Operation : ให้้ธนาคารมีีการดำำ�เนิินงาน การบริิหารจััดการ การใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผล รวมถึึงการดููแลทรััพย์์สิิน การป้้องกัันหรืือลดความผิิดพลาด ความเสีียหาย การรั่่�วไหล การสิ้้�นเปลืือง หรืือการทุุจริิต
2. Reporting : ให้้ธนาคารมีีการรายงานทางการเงิินและไม่่ใช่่การเงิินเป็็นไปอย่่างถููกต้้อง โปร่่งใส เชื่่�อถืือได้้ และช่่วยสนัับสนุุน
การตััดสิินใจของผู้้�บริิหารได้้ทัันเวลา
3. Compliance : ให้้ธนาคารมีีการปฏิิบััติิเป็็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับภายนอกที่่�กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
รวมถึึงกฎระเบีียบ คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานภายในที่่�ได้้กำำ�หนดขึ้้�น
ธนาคารมีีการประเมิินผลการควบคุุมภายในตามกรอบการควบคุุมภายในของหลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลัังว่่าด้้วยมาตรฐานและ
หลัักเกณฑ์์ปฏิิบััติิการควบคุุมภายในสำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ.2561 และมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of Treadway Committee) ฉบัับ ค.ศ.2013 ครบทั้้�ง 5 องค์์ประกอบ 17 หลัักการ ผ่่านระบบ ORMS (Operational
Risk Management System) ทั้้�งในระดัับองค์์กรและระดัับหน่่วยงานย่่อย และในสภาวการณ์์ที่่�เกิิดการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า
สายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 (COVID-19) ธนาคารสนัับสนุุนการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ องค์์กร เช่่น การอบรมผ่่านระบบ Micro
Learning เพื่่�อรัักษาระยะห่่างของพนัักงานผู้้�เข้้ารัับการอบรม ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสดัังกล่่าว การพััฒนา Dashboard เพื่่�อ
ติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน และกำำ�กัับดููแลป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ต่่างๆ และลดโอกาสในการเกิิดการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ทุุกหน่่วยงานมีีการบริิหารจััดการและกำำ�กัับดููแลตามแนวทาง 3 Lines of Defense
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ในการประชุุมครั้้�งที่่� 15/2562 วัันที่่� 24 ตุุลาคม 2562 มีีมติิแต่่งตั้้�งกรรมการผู้้�แทน
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (นางพััชรีี อาระยะกุุล) ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน ดัังนั้้�นคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน จึึงประกอบด้้วย ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการ 2 ท่่าน ได้้แก่่ นายธานิินทร์์ ผะเอม และนางพััชรีี อาระยะกุุล โดยมีีกรรมการผู้้�จััดการ เป็็นที่่�ปรึึกษา
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้ดำำ�เนิินการด้้านต่่างๆ ตามหลัักธรรมาภิิบาล ภายใต้้หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน โดยกำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีในการสรรหา
เพื่่�อประกอบการบรรจุุแต่่งตั้้�ง เลื่่�อนตำำ�แหน่่ง การจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�น ตั้้�งแต่่ตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค หรืือ
เทีียบเท่่าขึ้้�นไป ถึึงรองกรรมการผู้้�จััดการหรืือเทีียบเท่่า รวมถึึงค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นที่่�ให้้แก่่กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย
ต่่างๆ เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมััติิ รวมถึึงกำำ�หนดแนวทางและหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงานของกรรมการใน
คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ และผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไปถึึงกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อพิิจารณา
ปรัับผลตอบแทนประจำำ�ปีี รวมทั้้�งกำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นของกรรมการผู้้�จััดการเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร
ให้้ความเห็็นชอบ เป็็นต้้น
ในปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้มีีการประชุุม รวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 15 ครั้้�ง โดยคณะกรรมการ
แต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมและได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�พิิจารณาในเรื่่�องสำำ�คััญ เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร ดัังนี้้�
1.	พิิจารณาทบทวนการนำำ�ผลการปฏิิบัติั ิงานมาเชื่่�อมโยงกัับการจ่่ายโบนััสในกลุ่่�มพนัักงาน ค่่างาน 12-14
2.	พิิจารณากลั่่�นกรองการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง และระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย/สำำ�นััก/ภาค
3.	พิิจารณาปรัับโครงสร้้างส่่วนงาน ภาระหน้้าที่่�งาน และอััตรากำำ�ลัังของฝ่่ายงาน
4.	พิิจารณาการกำำ�หนดค่่าเกณฑ์์วัดั ผลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป กรณีีปฏิิบัติั งิ านไม่่ครบ 12 เดืือน
5.	พิิจารณากรอบการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการเทีียบเท่่า และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
หรืือเทีียบเท่่า
6. การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการหรืือเทีียบเท่่า ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ หรืือเทีียบเท่่า
รวมถึึงการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีของกรรมการผู้้�จััดการเพื่่�อการขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี
7.	พิิจารณาคััดเลืือกกรรมการธนาคารเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการชุุดย่่อย
8. ทบทวนนโยบายการสรรหากรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
9.	พิิจารณากลั่่�นกรองการปรัับโครงสร้้างองค์์กร รองรัับบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย และการประมาณการอััตรากำำ�ลััง
ปีี 2564-2568
การบริิหารงานทรััพยากรบุุคคลของธนาคารมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง และเป็็นแรงผลัักดัันในการช่่วยให้้ธนาคารบรรลุุเป้้าหมาย
ตามนโยบายของรััฐบาลในปีี 2563 ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�ง คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้รายงานผลการประชุุม
และข้้อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อทราบทุุกไตรมาส ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอย่่างเต็็มความสามารถด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ และโปร่่งใส เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด
ของธนาคารและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเหมาะสม
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(ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร)
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
1. แผนงาน/โครงการด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
จากทิิศทางทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร ในการ Transform to Digital Banking ส่่งผลให้้ธนาคารต้้องเตรีียมความพร้้อม
บุุคลากรเพื่่�อรองรัับ (Business Model) การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร โดยการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินการบริิหารทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อให้้มีี
สััดส่่วนผู้้�มีีศัักยภาพ(คนเก่่ง) สููงขึ้้�น ตามเป้้าหมายในปีี 2563 เท่่ากัับ 8.50% โดยงานบริิหารทรััพยากรบุุคคลใช้้กรอบการบริิหารบุุคลากร
ภายใต้้กลยุุทธ์์ 5 R ประกอบด้้วย
• Recruit สรรหาคนเก่่ง - คนดีี ที่่�จะมาร่่วมงานองค์์กร
• Re-train ทำำ�ให้้คนขององค์์กร มีีความรู้้� ความสามารถ มีีทัักษะ ที่่�มีีความเก่่งเพีียงพอที่่�จะแข่่งขัันกัับหน่่วยงานภายนอกได้้
• Re-allocate การจััดสรรอััตรากำำ�ลัังให้้มีีความเหมาะสม และมีีแนวทางในการบริิหารและเสริิมสร้้างความรู้้�บุุคลากร
			 (Reskill, Upskill)
• Re-attitude ปรัับเปลี่่�ยนแนวคิิดและพฤติิกรรมเพื่่�อตอบสนองต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในยุุคดิิจิทัิ ัล
• Re-structure ปรัับโครงสร้้างธนาคาร ลดความซ้ำำ��ซ้้อนขององค์์กร เพื่่�อให้้เกิิดความคล่่องตััวให้้ทัันต่่อสภาพแวดล้้อมและ
			ทัันต่่อสถานการณ์์
จากกลยุุทธ์์ 5 R ส่่งผลให้้ธนาคารต้้องเตรีียมความพร้้อมบุุคลากรเพื่่�อรองรัับภายใต้้แผนสำำ�คััญในแต่่ละด้้าน ดัังนี้้�
กลยุทธ์ 5 R
1. กลยุทธ์ Recruit

2. กลยุทธ์ Re- train

โครงการรองรับ
1. โครงการสรรหาบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง

เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากร
High Potential ที่มีความสามารถสูง เข้าร่วมงานกับธนาคาร
อาทิเช่น ใน ปี 2563 ได้เพิ่มประสิท ธิภ าพช่องทางการสรรหา
โดยได้จดั ทำ� โครงการ GHB Contest เป็นโครงการทีค่ ดั เลือกนักศึกษา
ที่มีความสามารถ เข้าร่วมงานกับธนาคาร โดยการประกวดแนวคิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร
พัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อและการเงิน
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ กลุม่ พนักงานสาขา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รองรับการแข่งขันและ
และการเงิน (Up-Skill)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับ
การเปลี่ยนแปลง ด้านดิจิทัล
(Digital)

3. กลยุทธ์ Re-allocate

4.กลยุทธ์ Re-attitude

5.กลยุทธ์ Re-structure

วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาความรู้ / ทักษะ / ความชำ�นาญ ให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานให้
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนอง Digital / Service /
Process / Product ของธนาคารในอนาคต

4. โครงการจัดประเภทสาขาและ
อัตรากำ�ลัง S, M , L , XL

• จัดประเภทสาขา และอัตรากำ�ลัง S, M, L, XL
• Re-Skill ด้านการเงินเป็นสินเชื่อ (เสริมสร้างความรู้พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานการเงินไปปฏิบัติงานสินเชื่อ ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
5. โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรม
เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำ�งานผ่านค่านิยมองค์กร GIVE+4 และ
การทำ�งานผ่าน GIVE+4
GHB 1 TEAM โดยส่งเสริมพนักงานให้ปรับเปลี่ยนแนวความคิด
และพฤติ ก รรมเพื่ อ ตอบสนองต่ อ การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล
โดยเพิ่มเติม Core Value (ค่านิยม) ของธนาคารจาก GIVE เป็น
GIVE+4 เพือ่ ยกระดับการตอบสนองต่อลูกค้าโดยมุง่ เน้นความรวดเร็ว
และความเป็ น มื อ อาชี พ ประกอบด้ ว ย 1) กล้ า เปลี่ ย นแปลง/
(en) Courage to Change, 2) ความมุ่งมั่นต่อความสำ�เร็จ/
Achievement Oriented, 3) ความเชีย่ วชาญในงาน/Professional
และ 4) เสร็จก่อน/ทันเวลา / Speed
6. โครงการ ทบทวนโครงสร้างองค์กร ดำ�เนินการทบทบวนโครงสร้างองค์กรเพื่อปรับโครงสร้างองค์กร
ให้เป็นรูปแบบ Flat Organizationและปรับกระบวนการทำ�งาน
ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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2. 	จำำ�นวนบุุคลากรธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ลำ�ดับ

188

ฝ่าย/สำ�นัก/ภาค/ศูนย์

1

ธนาคาร

2

กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้จัดการ สัญญาจ้าง

ลูกจ้าง
ธนาคาร

ผลรวม
ทั้งหมด

14

19

200

สำ�นักกรรมการผู้จัดการ

21

1

1

23

3

ฝ่ายสนับสนุนบริหารตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

59

59

4

ฝ่ายติดตามหนี้และบริหารสินเชื่อ

18

18

5

ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

21

1

2

24

6

ฝ่ายตรวจสอบสาขา

34

2

1

37

7

ฝ่ายตรวจสอบสำ�นักงานใหญ่

18

1

8

ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

17

1

1

19

9

ฝ่ายประเมินผลองค์กร

24

2

2

28

10

ฝ่ายวิชาการ

22

3

1

26

11

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

53

6

58

117

12

ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้

27

2

29

13

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

22

14

8

44

14

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

16

2

4

22

15

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

28

1

16

ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

29

2

17

ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีฯ

6

2

8

18

ศูนย์ป้องกันการทุจริต

8

1

9

19

ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1

271

40

44

355

20

ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2

286

44

41

371

21

ฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง

164

31

24

219

22

ภาคเหนือตอนบน

157

22

15

194

23

ภาคเหนือตอนล่าง

98

19

14

131

24

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

147

27

16

190

25

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

130

18

15

163

26

ภาคตะวันออก

219

39

24

282

27

ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน

177

25

23

225

28

ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง

182

25

27

234

29

ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

67

6

7

80
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พนักงาน
สัญญาจ้าง
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1

พนักงาน

19

29
1

32

ลำ�ดับ

ฝ่าย/สำ�นัก/ภาค/ศูนย์

กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้จัดการ สัญญาจ้าง

พนักงาน

30

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

31

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

27

32

ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

55

33

ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ

17

34

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

20

35

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

36

พนักงาน
สัญญาจ้าง

8

ลูกจ้าง
ธนาคาร

ผลรวม
ทั้งหมด
1

9
27

1

56
4

21

1

4

25

23

1

72

96

ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์

23

1

7

31

37

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก

12

1

2

15

38

ฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร

26

2

2

30

39

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย

64

1

2

67

40

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ

27

3

3

33

41

ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ

21

2

7

30

42

ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ

48

1

9

58

43

ฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล

66

2

50

118

44

ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค

258

64

77

399

45

ฝ่ายบริหารคดี

27

1

8

36

46

ฝ่ายบริหาร NPA

52

5

47

ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด

59

1

7

67

48

ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน

28

1

6

35

49

ฝ่ายกฎหมาย

22

3

25

50

ฝ่ายบริหารสำ�นักงานและกิจการสาขา

57

3

108

168

51

ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

40

1

12

53

52

ฝ่ายการบัญชี

37

3

1

41

53

ฝ่ายธุรกรรมการเงิน

37

3

7

47

54

ฝ่ายบริหารการเงิน

14

4

18

55

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

74

1

14

89

56

ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

117

9

41

167

57

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

36

38

837

5,043

ผลรวมทั้งหมด

2
1

2

3,746

457

57

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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3.	ค่่าตอบแทนของพนัักงาน / ค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากร
ธนาคารมีีนโยบายกำำ�หนดค่่าตอบแทนสำำ�หรัับพนัักงาน โดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิิจ ค่่าครองชีีพ ค่่าตอบแทน
มาตรฐานของกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ตลอดจนสภาพธุุรกิิจ และผลการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ทั้้�งนี้้�ยัังคงเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การ
ปรัับปรุุงระบบแรงจููงใจในส่่วนค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินตามระบบประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ และระเบีียบข้้อบัังคัับของธนาคาร
นอกจากนี้้�ธนาคารได้้นำำ�ระบบการขึ้้�นเงิินเดืือนและการจ่่ายโบนััสประจำำ�ปีีมาเชื่่�อมโยงกัับผลประเมิินการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี โดยการขึ้้�น
เงิินเดืือนประจำำ�ปีี ธนาคารจะมีีการกำำ�หนดอััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน (Money Model) ที่่�แตกต่่างกัันสำำ�หรัับแต่่ละระดัับผลประเมิินที่่�พนัักงาน
ได้้รัับ และมีีการจ่่ายโบนััสตามผลประเมิินสำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�บริิหารของธนาคาร
ในปีี 2563 ธนาคารมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยสำำ�หรัับบุุคลากรของธนาคาร (รวมผู้้�บริิหารระดัับสููง) ประกอบด้้วย เงิินเดืือน โบนััส และค่่าใช้้จ่า่ ย
ด้้านสวััสดิิการต่่างๆ เช่่น เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ค่่ารัักษาพยาบาล ค่่าช่่วยเหลืือบุุตร ค่่าช่่วยเหลืือการศึึกษาบุุตร ค่่าเครื่่�องแต่่งกาย
รวมจำำ�นวน 4,368.13 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
					
รายการ

หน่่วย : ล้้านบาท
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

เงิินเดืือน

2,092.23

2,390.44

2,549.71

โบนััส

1,166.96

1,295.96

1,291.70

สวััสดิิการ

490.90

503.52

526.72

3,750.09

4,189.92

4,368.13

รวม

4. นโยบายการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน
ธนาคารมีีการปรัับตััวในด้้านการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมบุุคลากรรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี
การแข่่งขัันในปััจจุุบัันและความปกติิใหม่่ (New Normal) เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) จึึงมีีนโยบาย
การพััฒนาเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1) ทบทวนขีีดความสามารถให้้สอดคล้้องกัับบริิบทในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร ทั้้�งในด้้าน Core Competency
Managerial Competency Functional Competency และDigital Competency เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเตรีียมความพร้้อม
การพััฒนาบุุคลากรรองรัับ Digital service และการเรีียนรู้้�ในยุุคปกติิใหม่่ ( New Normal)
2)	พััฒนาระบบบริิหารการเรีียนรู้้� (Learning Management System : LMS) เข้้ามาใช้้ในการบริิหารจััดการด้้านการพััฒนา
บุุคลากรเพื่่�อความคล่่องตััว รวดเร็็ว และอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่บุคุ ลากรภายในธนาคาร และเป็็นการปฏิิบัติั ติ ามแนวทางการเว้้นระยะห่่าง
ทางสัังคม (Social Distancing)ในสภาวการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) นอกจากนี้้�ยัังสามารถขยายผล
นำำ�ระบบบริิหารการเรีียนรู้้�ไปใช้้ในการสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากรของธนาคาร
3)	พััฒนาบุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานด้้านการเงิินให้้ครอบคลุุมถึึงความรู้้�และทัักษะให้้สามารถปฏิิบััติิงานด้้านสิินเชื่่�อได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงด้้านการปรัับโครงสร้้างและอััตรากำำ�ลััง (โครงการ Re-Skill)
4)	พััฒนาบุุคลากรเพื่่�อเสริิมสร้้างความเชี่่�ยวชาญ (Professional) ทั้้�งในด้้านเทคโนโลยีี ด้้านตรวจสอบ และด้้านการบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล โดยธนาคารได้้ส่ง่ เสริิมและสนัับสนุุนผู้้�บริิหารและพนัักงานให้้เข้้ารัับการทดสอบคุุณวุุฒิวิิ ชิ าชีีพต่่างๆ กัับสถาบัันภายนอก
ที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับประเทศและระดัับสากล อาทิิ Certified Professional Internal Auditor of Thailand, The Certified
Internal Auditor, Certified Ethical Hacker , Comp TIA Security ประกาศนีียบััตรคุุณวุุฒิวิิ ิชาชีีพ HR เป็็นต้้น
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5) ปรัับรููปแบบการพััฒนาตาม Model 70:20:10 (70 : การเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ทำำ�งานจริิง (Experiential Learning)
20: การเรีียนรู้้�จากการพััฒนาจากบุุคคลอื่่�นๆ (Coaching & Mentoring) 10: การเรีียนรู้้�จากการเข้้าอบรม (Formal Learning)) โดยเน้้น
การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองและเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ผ่่าน Digital Learning Platform ในรููปแบบของ E-Learning และ Micro Learning
เพื่่�อสร้้างทัักษะการเรีียนรู้้�ด้้านดิิจิิทััลให้้แก่่บุุคลากรจนเกิิดเป็็นวััฒนธรรมด้้านดิิจิทัิ ัล (Digital Culture) ภายในธนาคาร
6)	พััฒนาผู้้�มีีศัักยภาพสููง โดยธนาคารมีีแผนการพััฒนาอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�องเพื่่�อรองรัับตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญได้้แก่่
โครงการ Leadership Development Program สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย โครงการ High Potential Management
สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย/หััวหน้้าส่่วน และโครงการ Smart Leader โครงการ GHB The Next สำำ�หรัับบุุคลากรค่่างาน
4 ถึึงค่่างาน 10 ที่่�มีีผลการเรีียนในระดัับอุุดมศึึกษาเฉลี่่�ย (GPA) ไม่่น้้อยกว่่า 3.00 และมีีผลประเมิินการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีในระดัับดีี
โดยในปีี 2563 ได้้พััฒนากระบวนการประเมิินและติิดตามผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย /
สำำ�นััก / ภาค /เทีียบเท่่าเพื่่�อนำำ�ผลการประเมิินไปใช้้ในการพััฒนาศัักยภาพให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องและสอดคล้้องกัับทิิศทางของธุุรกิิจ นอกจากนี้้�
ได้้มีีการพััฒนาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพตามเงื่่�อนไขที่่�ธนาคารกำำ�หนดเพื่่�อรองรัับการเติิบโตในสายอาชีีพและพััฒนาผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ของธนาคาร
ภายใต้้โครงการ Being Intelligence Leader สำำ�หรัับบุุคลากรค่่างานระดัับ 9-10 เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ ความรู้้� ทัักษะในด้้านต่่างๆ
ที่่�จำำ�เป็็นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารต่่อไป
นอกจากนี้้�ธนาคารยัังได้้พััฒนาบุุคลากรในด้้านอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระเบีียบข้้อบัังคัับของทางการ อาทิิ หลัักสููตรการป้้องกััน
และปราบปรามการฟอกเงิิ น หลัั ก สูู ต รความรู้้�เกี่่�ยวกัั บ Market Conduct หลัั ก สูู ต รพระราชบัั ญญัั ติิคุ้้� มครองข้้ อ มูู ลส่่ วนบุุ ค คล
พ.ศ. 2562 หลัักสููตรการป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต การต่่อต้้านการรัับสิินบนและผลประโยชน์์ทัับซ้้อน หลัักสููตรการอบรม
เพื่่�อขอรัับและต่่อใบอนุุญาตนายหน้้าประกัันชีีวิิต และนายหน้้าประกัันวิินาศภััย การอบรมด้้านความปลอดภััย การสร้้างความตระหนััก
ในการอนุุรัักษ์์พลัังงาน เป็็นต้้น
ในปีี 2563 ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาผู้้�บริิหารและพนัักงานผ่่านหลัักสููตรภายในธนาคาร (In-house Training)
จำำ�นวน 108 หลัักสููตร และหลัักสููตรที่่�สถาบัันภายนอกเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดอบรม (Public Training) จำำ�นวน 133 หลัักสููตร ซึ่่�งเป็็นการอบรม
ทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ รวมจำำ�นวนหลัักสููตรในปีี 2563 ทั้้�งสิ้้�น 241 หลัักสููตร มีีชั่่�วโมงผ่่านการอบรมสำำ�หรัับผู้้�บริิหารและ
พนัักงานเฉลี่่�ย 33.76 ชม/คน/ปีี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ได้้มีมี ติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในปีี 2563 ดัังนี้้�
1. ตามคำำ�สั่่�งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ที่่� 16/2562 สั่่�ง ณ วัันที่่� 25 เมษายน 2562 มีีผลตั้้�งแต่่
วัันที่่� 25 เมษายน 2562 ถึึง วัันที่่� 23 เมษายน 2563 ประกอบด้้วย
		 นางรััตนา อนุุภาสนัันท์์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 นายธานิินทร์์ ผะเอม
กรรมการตรวจสอบ
		 ดร. กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
กรรมการตรวจสอบ
2. ตามคำำ�สั่่�งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ที่่� 18/2563 สั่่�ง ณ วัันที่่� 29 เมษายน 2563 มีีผลตั้้�งแต่่
วัันที่่� 24 เมษายน 2563 ถึึงปััจจุุบััน ประกอบด้้วย
		 นายธานิินทร์์ ผะเอม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 ดร. กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
กรรมการตรวจสอบ
		 นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีีผู้้�บริิหารสููงสุุดของ สายงานตรวจสอบ ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
	ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่่�ได้้ รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่่�งสอดคล้้องกัับระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่่วยตรวจสอบภายในของรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2555 คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้้ความสำำ�คััญกัับกระบวนการตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล ในการส่่งเสริิมการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับธนาคาร รวมทั้้�งมุ่่�งเน้้นให้้ธนาคาร
มีีความโปร่่งใส
ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมรวม 20 ครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณาและติิดตามเรื่่�องต่่างๆ โดยหารืือร่่วมกัับ
ฝ่่ายจััดการ ในวาระที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีการประชุุมหารืือเป็็นการเฉพาะร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีธนาคาร (สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน)
เป็็นรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้้รายงานผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นประจำำ�
ทุุกไตรมาส สรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
รายงานทางการเงิิน
สอบทานผลประกอบการและรายงานทางการเงิินของธนาคารเป็็นรายเดืือน รายไตรมาส และประจำำ�ปีี ร่่วมกัับผู้้�บริิหาร
ของกลุ่่�มงานการเงิินและบััญชีี และมีีการหารืือกัับผู้้�สอบบััญชีีธนาคารโดยไม่่มีฝ่ี า่ ยจััดการเข้้าร่่วมประชุุมอย่่างสม่ำำ��เสมอในเรื่่�องความถููกต้้อง
ของงบการเงิิน การปรัับปรุุงรายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ และประเด็็นที่่�มีีผลกระทบต่่องบการเงิินอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ รวมทั้้�งข้้อสัังเกตจาก
การตรวจสอบและสอบทานงบการเงิินของผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า กระบวนการจััดทำำ�งบการเงิินและรายงานทางการเงิิน จััดทำำ�ขึ้้�น
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิิน ข้้อกำำ�หนดของธนาคารแห่่งประเทศไทย และปฏิิบััติิตามหนัังสืือสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
ที่่� กค 1006/1254 ลงวัันที่่� 19 มีีนาคม 2562 เรื่่�องการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของไทย ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง
เครื่่�องมืือทางการเงิิน ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ โดยรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังเห็็นชอบให้้ขยายเวลาการปฏิิบััติิตาม TFRS9
ของ SFIs ออกไปอีีก 5 ปีี จนถึึงวัันที่่� 1 มกราคม 2568 มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ครบถ้้วน ทัันเวลา และเชื่่�อถืือได้้ รวมถึึง
ติิดตามการดำำ�เนิินการและการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่ ที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้
อย่่างสม่ำำ��เสมอ ต่่อเนื่่�อง และผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััส COVID-19
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การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการตามแนวคิิด 3 Lines of Defense มีีการสอบทานระบบ
การควบคุุมภายใน โดยพิิจารณาจากรายงานการประเมิินผลการควบคุุมภายในของธนาคาร รายงานการตรวจสอบของหน่่วยตรวจสอบ
ภายใน ธนาคารแห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน ติิดตามการจััดทำำ�ระบบการควบคุุมภายในและการจััดทำำ�แบบประเมิิน
การควบคุุมภายในด้้วยตนเอง รวมทั้้�ง ติิดตามผลการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขระบบการควบคุุมภายใน และการแก้้ไขประเด็็นที่่�พบจาก
การตรวจสอบทั้้�งของหน่่วยตรวจสอบภายใน ธนาคารแห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและ
ทัันกาล เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการควบคุุมภายในของธนาคารมีีความเหมาะสม เพีียงพอ รวมถึึงสอบทานการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
ตามเกณฑ์์ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจระบบใหม่่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ตามที่่�สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลัังกำำ�หนด เพื่่�อยกระดัับให้้ธนาคารดำำ�เนิินการอย่่างมีีประสิิทธิิผล ประสิิทธิิภาพ สอดคล้้อง
กัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้ติิดตามรายงานผลการตรวจประเมิินระบบการให้้บริิการชำำ�ระเงิิน
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของธนาคาร เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการให้้บริิการของธนาคารมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีีและเพีียงพอเป็็นไปตามนโยบาย
ความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศของธนาคาร (IT Security Policy) และสอดคล้้องตามแนวปฏิิบัติั ิของ ธปท.
การบริิหารความเสี่่�ยง
สอบทานรายงานการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร และติิดตามผลการบริิหารความเสี่่�ยงทุุกไตรมาส โดยประชุุมร่่วมกัับ
ผู้้�บริิหารฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคารด้้านต่่างๆ มีีความเหมาะสม มีีประสิิทธิิภาพ และควบคุุม
ความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
การตรวจสอบภายใน
สอบทานและอนุุมััติิกฎบััตรของสายงานตรวจสอบ เพื่่�อพิิจารณานโยบายการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�ตรวจสอบภายใน และคู่่�มืือ
การปฏิิบััติิงานการตรวจสอบ เพื่่�อพิิจารณาความเหมาะสมของหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ขอบเขตการปฏิิบััติิงาน สิิทธิิ และความเป็็นอิิสระ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� อนุุมััติิแผนการตรวจสอบเชิิงกลยุุทธ์์ 5 ปีี และแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบงบประมาณ
ประจำำ�ปีี ประเมิินความเพีียงพอเหมาะสมของทรััพยากรของหน่่วยตรวจสอบภายใน แผนการพััฒนาบุุคลากรของหน่่วยตรวจสอบภายใน
ดััชนีีวััดผลการปฏิิบััติิงาน อีีกทั้้�งพิิจารณาแผนการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายในเพื่่�อให้้สอดคล้้องตามเกณฑ์์ประเมิิน
ผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจระบบใหม่่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้้านตรวจสอบภายในและติิดตามการดำำ�เนิินการ
ปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้คำำ�ปรึึกษา แนะนำำ�ในการปฏิิบััติิงาน รวมถึึงสนัับสนุุนการพััฒนาเพื่่�อยกระดัับ
คุุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้้�งในด้้านการให้้ความเชื่่�อมั่่�น การให้้คำำ�ปรึึกษา และการตรวจสอบแบบเชิิงรุุก (Proactive) โดยนำำ�เทคโนโลยีี
สารสนเทศใช้้ในการตรวจสอบ และเป็็นเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์ ตรวจติิดตามความผิิดปกติิอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการปฏิิบััติิงานมากยิ่่�งขึ้้�น อัันเป็็นการรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารในปััจจุุบัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว และมุ่่�งเน้้น
การให้้บริิการ Digital Services รวมถึึงจััดให้้มีีการประเมิินคุุณภาพงานตรวจสอบจากหน่่วยงานภายนอกทุุก 5 ปีี ในปีี 2563 ธนาคาร
ได้้จ้้างผู้้�ประเมิินจากภายนอกที่่�มีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�การประเมิินคุุณภาพงานตรวจสอบ (Quality Assessment Review : QAR)
ของหน่่วยตรวจสอบภายใน นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบยัังให้้การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนผู้้�ตรวจสอบภายในให้้มีีการพััฒนาความรู้้�
ความสามารถ รวมถึึงการสอบรัับใบประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพด้้านตรวจสอบภายใน
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การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
สอบทานและติิดตามการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ร่่วมกัับฝ่่ายจััดการอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าธนาคารได้้ปฏิิบััติิถููกต้้อง
ตามกฎเกณฑ์์ ข้้อกำำ�หนดขององค์์กรกำำ�กัับดููแลธนาคาร ระเบีียบปฏิิบัติั งิ านของธนาคาร และกฎหมาย ประกาศ คำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน
ของธนาคาร
รายงานที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
สอบทานรายงานที่่�ฝ่่ายบริิหารและพนัักงานทุุกคนได้้ลงนามรัับรองเป็็นประจำำ�ทุุกปีีว่่าการปฏิิบััติิงานของตนไม่่อยู่่�ในข่่าย
ที่่�อาจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบแต่่ละหน่่วยงานย่่อยว่่ามีีกระบวนการตรวจสอบความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ก่่อนจััดทำำ�สััญญาตามที่่�ระเบีียบกำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี มีีความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานและได้้ปฏิิบััติิ
ตามคู่่�มืือจรรยาบรรณของผู้้�บริิหารและพนัักงาน
การรัักษาคุุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีีการทบทวนและปรัับปรุุงกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้้�งมีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้้�งคณะ รายบุุคคล และการประเมิินกรรมการตรวจสอบรายบุุคคลโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ตามแนวทางการปฏิิบััติิที่่�ดีีของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
การปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีีประสิิทธิิภาพ และบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์เป็็นรััฐวิิสาหกิิจซึ่่�งมีีสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเป็็นผู้้�สอบบััญชีี โดยในปีี 2563 ผู้้�สอบบััญชีี
ธนาคารได้้รัับค่่าตอบแทนเป็็นเงิิน 3,250,000 บาท เท่่ากัับปีี 2562
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(นายธานิินทร์์ ผะเอม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็็นการปฏิิบััติิงานเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น และให้้คำำ�ปรึึกษาอย่่างเที่่�ยงธรรมและเป็็นอิิสระเพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่า
และปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ โดยมีีการประเมิินและปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของกระบวนการ
บริิหารและการปฏิิบััติิงาน
การตรวจสอบภายในยัังเป็็นกลไกหลัักในกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยสนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการสอบทานระบบควบคุุมภายใน การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการปฏิิบัติั ิงานตามกฎหมาย ระเบีียบและ
ข้้อบัังคัับ หน่่วยตรวจสอบภายใน มีีการจััดทำำ�กฎบััตรและคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายใน เพื่่�อยึึดเป็็นแนวปฏิิบััติิตามมาตรฐาน
การปฏิิบัติั งิ านวิิชาชีีพ สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติั งิ าน การตรวจสอบภายในรััฐวิิสาหกิิจ หลัักเกณฑ์์การประเมิินกระบวนการปฏิิบัติั งิ าน
และการจััดการ (Enablers) ด้้านการตรวจสอบภายในตามคู่่�มืือการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ (SE-AM) และได้้ดำำ�เนิินการ
ตามระเบีียบกระทรวงการคลััง ว่่าด้้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่่วยตรวจสอบภายในของรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2555 และคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ าน
การตรวจสอบภายในของรััฐวิิสาหกิิจ ฉบัับปรัับปรุุง ปีี 2555 ซึ่่�งมีีกรอบการปฏิิบัติั ิงานการตรวจสอบภายในที่่�ดีี ดัังนี้้�
1)	คุุณสมบััติิของผู้้�ตรวจสอบภายใน
ผู้้�ตรวจสอบภายในของธนาคาร มีีคุุณวุุฒิิตั้้�งแต่่ระดัับปริิญญาตรีีขึ้้�นไปได้้รัับการส่่งเสริิมและพััฒนาให้้มีีความรู้้�ทัักษะ และ
ความเข้้าใจในธุุรกิิจของธนาคาร ความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน รวมทั้้�งการควบคุุมที่่�เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศ และความสามารถ
อื่่�นที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าประสบการณ์์ของผู้้�ตรวจสอบภายในเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิงานตรวจสอบ สามารถ
ปฏิิบััติิงานตรวจสอบครอบคลุุมวััตถุุประสงค์์การตรวจสอบและตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด โดยธนาคารส่่งเสริิมให้้ผู้้�ตรวจสอบภายใน
เข้้ารัับการอบรมเพื่่�อพััฒนาความรู้้�เฉลี่่�ยไม่่น้อ้ ยกว่่า 40 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี และพััฒนาความเชี่่�ยวชาญโดยเข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรวุุฒิบัิ ตั ร
วิิชาชีีพการตรวจสอบภายใน และวุุฒิิบััตรอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาชีีพการตรวจสอบภายใน ปััจจุุบัันมีีผู้้�ตรวจสอบภายในได้้รัับวุุฒิิบััตร
ทางวิิชาชีีพ จำำ�นวน 18 คน รวมทั้้�งสิ้้�น 36 วุุฒิิบััตร ได้้แก่่ วุุฒิบัิ ัตรผู้้�ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรัับอนุุญาต (Certified Information
System Auditor : CISA) จำำ�นวน 1 คน วุุฒิิบััตรผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จำำ�นวน 2 คน วุุฒิิบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT)
จำำ�นวน 13 คน วุุฒิิบััตรประกาศนีียบััตรผู้้�ตรวจสอบระบบการบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 จำำ�นวน 1 คน วุุฒิิบััตรประกาศนีียบััตรผู้้�ตรวจสอบระบบการบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศตามมาตรฐาน
ISO/IEC 20000:2018 จำำ�นวน 1 คน วุุฒิิบััตรผู้้�บริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ (I-Sec-M และ I-Sec-T) จำำ�นวน 2 คน
วุุฒิิบััตรประกาศนีียบััตรหลัักสููตรกระบวนการบริิหารงานบริิการด้้านสารสนเทศระดัับพื้้�นฐาน (Certified Information Technology
Infrastructure Library Foundation.: ITIL) จำำ�นวน 5 คน วุุฒิิบััตร Computing Technology Industry Association
Security+ Certificate (CompTIA Security+) จำำ�นวน 6 คน วุุฒิิบััตร CompTIA IT Fundamentals Certificate (CompTIA ITF+)
จำำ�นวน 3 คน วุุฒิิบััตร Internal Auditing Education Partnership Program (IAEP) จำำ�นวน 1 คน และวุุฒิบัิ ัตร Internal Auditing
Certificate Program (IACP) จำำ�นวน 1 คน
2)

โครงสร้้างของหน่่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้้างการบัังคัับบััญชาของหน่่วยตรวจสอบภายในมีีความเป็็นอิิสระขึ้้�นตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC)
สำำ�หรัับงานด้้านการบริิหารงานทั่่�วไปขึ้้�นตรงต่่อกรรมการผู้้�จััดการ มีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิงานและการรายงาน ทั้้�งนี้้� ธนาคาร
ได้้กำำ�หนดบทบาทและความรัับผิิดชอบของหน่่วยตรวจสอบภายในไว้้ในกฎบััตรของสายงานตรวจสอบอย่่างชััดเจน และเผยแพร่่ให้้พนัักงาน
ทุุกคนรัับทราบ
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3)

ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายบริิหาร

หน่่วยตรวจสอบภายใน มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับฝ่่ายบริิหารทั้้�งในการนำำ�เสนอรายงานโดยยัังคงไว้้ซึ่่�งความเป็็นอิิสระ เที่่�ยงธรรม และ
ในกระบวนการจััดทำำ�แผนการตรวจสอบโดยได้้นำำ�ความคาดหวััง ข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ หรืือข้้อห่่วงใยที่่�มีีต่อ่ การดำำ�เนิินงานของธนาคาร
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้้�บริิหารระดัับสููงของหน่่วยรัับตรวจ รวมทั้้�งข้้อตรวจพบของธนาคารแห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานการตรวจ
เงิินแผ่่นดิิน มาจััดทำำ�แผนการตรวจสอบเชิิงกลยุุทธ์์ ระยะ 5 ปีี และแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี ที่่�มีีความสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ และ
ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญของธนาคาร (Risk Based Approach) รวมถึึงประเด็็นการตรวจสอบด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศทั้้�ง General Control
และ Application Control และ IT Security ซึ่่�งได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4)

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของหน่่วยตรวจสอบภายใน

ผู้้�ตรวจสอบภายในมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของสายงานตรวจสอบอย่่างชััดเจนและสื่่�อสารให้้ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบ สรุุปได้้ดัังนี้้� ด้้านการให้้ความเชื่่�อมั่่�น จััดทำำ�แผนการตรวจสอบกลยุุทธ์์และแผนตรวจสอบประจำำ�ปีี
เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาอนุุมัติั ิ เพื่่�อช่่วยปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของกระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน และกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความถููกต้้องและความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลทางการเงิิน
การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ วิิธีีปฏิิบัติั ิงาน และคำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้อง รายการที่่�อาจขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โอกาสเกิิดทุุจริิต
และประสิิทธิิภาพขององค์์กรในการบริิหารความเสี่่�ยงจากการทุุจริิต รวมทั้้�งบทบาทการเป็็นที่่�ปรึึกษา ได้้พััฒนาให้้ผู้้�ตรวจสอบภายใน
ที่่�มีีความรู้้� ทัักษะประสบการณ์์ และการอบรมความรู้้�ทางวิิชาชีีพตรวจสอบภายในเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกฎระเบีียบเพื่่�อแบ่่งปัันข้้อสัังเกตจาก
การตรวจสอบเพื่่�อเป็็นแนวทางป้้องกัันการผิิดซ้ำำ��
5)

การปฏิิบััติิงานและการรายงาน

ในการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบได้้กำำ�หนดแผนการตรวจสอบเชิิงกลยุุทธ์์และแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีีบน Risk - Based Approach
โดยนำำ�ปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญจากฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงมาใช้้ในการพิิจารณาจััดทำำ�แผนเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร
ประกอบกัับปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สายงานตรวจสอบ กำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อใช้้ประเมิินและจััดระดัับความเสี่่�ยง รวมทั้้�งข้้อห่่วงใยที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินงาน
ของธนาคารจากผู้้�บริิหารระดัับสููง ข้้อตรวจพบของธนาคารแห่่งประเทศไทยและสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน ในการกำำ�หนด
แผนการตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบภายในและการติิดตามเป็็นระบบ ช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุเป้้าหมาย
และวััตถุุประสงค์์ ที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยเริ่่� มมีีการนำำ�เครื่่�องมืือระบบ Computerized Integration Audit System) (CIAS) มาใช้้
ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล Data Analytics จากระบบงานต่่างๆ ของธนาคาร ภายใต้้เงื่่�อนไขและกฎเกณฑ์์ (Rule - based) ที่่�เกิิดขึ้้�น
จากองค์์ความรู้้�ของผู้้�ตรวจสอบ โดยแสดงผลในรููปแบบรายงาน หรืือ Dashboard ซึ่่�งเป็็นการยกระดัับการปฏิิบััติิงานตรวจสอบ
ให้้เป็็นไปในลัักษณะการตรวจติิดตามอย่่างต่่อเนื่่�อง (Continuous Audit) สอดรัับกัับยุุทธศาสตร์์องค์์กรและสภาพแวดล้้อมที่่�ปรัับเปลี่่�ยน
สู่่�การเป็็นธนาคาร Digital โดยหน่่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้้�บริิหารหน่่วยรัับตรวจ
ผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องและกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขการปฏิิบััติิงาน ติิดตามผลเพื่่�อป้้องกัันประเด็็นผิิดซ้ำำ��รวมทั้้�งรายงาน
สรุุปประเด็็นสำำ�คััญเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
6)

การรัักษาคุุณภาพงานของผู้้�ตรวจสอบภายใน

หน่่วยตรวจสอบภายใน มีีการประเมิินและปรัับปรุุงคุุณภาพงานเทีียบกัับมาตรฐานสากลของการปฏิิบัติั งิ านวิิชาชีีพตรวจสอบภายใน
อย่่างสม่ำำ��เสมอทุุกปีี โดยการประเมิินตนเอง การประเมิินโดยหน่่วยรัับตรวจและการประเมิินโดยผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร รวมทั้้�ง
มีีการประเมิินโดยผู้้�ประเมิินอิิสระจากภายนอกทุุก 5 ปีี เพื่่�อเทีียบกัับมาตรฐานและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี ทั้้�งนี้้�ได้้นำำ�ผลการประเมิินมาวิิเคราะห์์
เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพระบบการตรวจสอบภายใน
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รายงานคณะกรรมการ

กำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT (IT Strategy
and Policy Committee) ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ โดยให้้คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT
(IT Strategy and Policy Committee) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 พฤศจิิกายน 2562 เป็็นต้้นไป ประกอบด้้วย
1.	พัันเอก(พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
ประธานกรรมการ
2. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร		
กรรมการ
3. กรรมการผู้้�จััดการ		
กรรมการ
4. รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เลขานุุการ
ต่่อมาคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ได้้มีคำำ�สั่่�
ี งแต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT (IT Strategy
and Policy Committee) เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563 เป็็นต้้นไป ประกอบด้้วย
1.	พัันเอก(พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
ประธานกรรมการ
2. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร		
กรรมการ
3. นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา		
กรรมการ
4. กรรมการผู้้�จััดการ		
กรรมการ
5. รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เลขานุุการ
ปััจจุุบัันการพััฒนานวััตกรรมมีีความสำำ�คััญกัับธนาคาร และมีีความสััมพัันธ์์ สอดคล้้องกัับการพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เป็็นอย่่างมาก คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ จึึงมอบหมายให้้คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT มีีอำำ�นาจ
หน้้าที่่�เพิ่่�มเติิมในการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินการด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม และเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็นคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม (IT & KM-Inno Strategy and Policy Committee) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�
ที่่�ได้้รับั มอบหมาย ซึ่่�งมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 27 พฤษภาคม 2563 เป็็นต้้นไป และเพื่่�อให้้การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบาย
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรมของธนาคาร เป็็นไปอย่่างสอดคล้้องกัับนโยบายรวมของธนาคาร
และมีีทิิศทางและการบริิหารจััดการที่่�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น คณะกรรมการธนาคารจึึงกำำ�หนดให้้มีีกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 สิิงหาคม 2563 เป็็นต้้นไป
ในปีี 2563 คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรมได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบ ที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรข้้างต้้น โดยได้้กำำ�กัับ ดููแล ติิดตามและพิิจารณาประเด็็นต่่าง ๆ และรายงานผลการประชุุม
ต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นรายไตรมาส สรุุปสาระสำำ�คััญได้้ ดัังนี้้�
กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ และเป้้าหมายด้้านเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลและด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรมของธนาคาร
กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ และเป้้าหมายด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลของธนาคาร โดยมอบนโยบายให้้กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทบทวน
แผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััล ปีี 2560 - 2564 (ปรัับปรุุงปีี 2563) ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ในเดืือนสิิงหาคม 2563 และให้้จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััล ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ปีี 2564 - 2568 ซึ่่�งได้้กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ด้้าน
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลของธนาคารให้้สอดรัับกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิและกำำ�หนดกรอบ ทิิศทาง และเป้้าหมายการพััฒนาและใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
สนัับสนุุนนโยบาย กลยุุทธ์์ และเป้้าหมายของธนาคารในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็นธนาคารดิิจิิทััล (Digital Banking) โดย
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบแผนปฏิิบัติั ิการดิิจิิทััล ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ปีี 2564 - 2568 ในเดืือนตุุลาคม 2563
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สำำ�หรัับการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม ได้้กำำ�หนดนโยบายมุ่่�งสู่่�วิิสััยทััศน์์ “องค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� เพื่่�อเป็็นธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุด
สำำ�หรัับการมีีบ้้าน” และมุ่่�งสู่่� “องค์์กรแห่่งนวััตกรรม เพื่่�อเป็็นธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการมีีบ้้าน” ในปีี 2568 พร้้อมทั้้�งได้้อนุุมััติิ
การทบทวนแผนแม่่บทการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม ปีี 2561 - 2564 (ทบทวนปีี 2563) และแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี 2563
เมื่่�อวัันที่่� 11 สิิงหาคม 2563 ต่่อมาได้้อนุุมััติิแผนแม่่บทการจััดการความรู้้� ปีี 2564 - 2568 และแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี 2564 รวมทั้้�ง
แผนแม่่บทการจััดการนวััตกรรม ปีี 2564 - 2568 และแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 8 ธัันวาคม 2563 นอกจากนี้้�ได้้พิิจารณา
จััดสรรทรััพยากรและพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อให้้แผนข้้างต้้นประสบผลสำำ�เร็็จ และสนัับสนุุนให้้องค์์กรบรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์์ “ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุดุ สำำ�หรัับ
การมีีบ้้าน” และพัันธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” ตามแผนยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร
กำำ�หนดนโยบายการบริิหารจััดการด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ดีี (IT Governance Policy) เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางการบริิหารจััดการ
กำำ�กัับ ควบคุุม และดููแลการใช้้เทคโนโลยีีให้้เป็็นไปตามนโยบายดัังกล่่าว พร้้อมสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อรองรัับการให้้บริิการแบบดิิจิทัิ ลั
อย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในปััจจุุบันั และอนาคต สนัับสนุุนการนำำ�สถาปััตยกรรมองค์์กรมาใช้้เป็็นกรอบแนวทางในการบริิหารจััดการการใช้้ทรััพยากร
ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มอบนโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (IT Security Policy)
ทำำ�ให้้โครงสร้้างด้้านเทคโนโลยีีของธนาคารมีีความมั่่�นคงปลอดภััย
กำำ�หนดแนวทางและขอบเขตการพััฒนาบุุคลากร รวมทั้้�งการจััดสรรทรััพยากร เพื่่�อการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
มอบนโยบายในการพััฒนาบุุคลากรของธนาคาร เพื่่�อให้้มีีความรู้้�ความสามารถด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง
หรืือ Disruptive Technology ที่่�จะส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรงกัับธนาคาร โดยมอบนโยบายและให้้แนวทางส่่งเสริิมการพััฒนาบุุคลกร
ด้้าน IT ให้้ได้้รัับการรัับรองความรู้้�ความสามารถตามมาตรฐานด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล และด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยที่่�เป็็น
มาตรฐาน (Certificate)
กำำ�กัับ ดููแล ทบทวน และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามแผนเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลและแผนการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม
กำำ�กัับ ดููแล ทบทวน การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติกิ ารดิิจิิทัลั ปีี 2560 - 2564
(ฉบัับปรัับปรุุงปีี 2563) โดยมีีผลการดำำ�เนิินการโครงการที่่�สำำ�คััญบรรลุุเป้้าหมายทุุกแผนงาน โดยเฉพาะโครงการที่่�เป็็นตััวชี้้�วััดระดัับองค์์กร
ได้้แก่่ โครงการเปิิดบััญชีีเงิินฝากให้้เป็็น Digital Service โครงการ Virtual NPL Management โครงการ Saving Lottery และโครงการ
ประมููล NPA online โดยมีีการกำำ�กัับ และติิดตามผลการดำำ�เนิินโครงการจนบรรลุุเป้้าหมายตามแผนงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพิ่่�มโอกาส
ในการแข่่งขัันให้้กัับธนาคาร รวมถึึงให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศของธนาคารให้้สามารถบริิหารจััดการการใช้้
ทรััพยากรที่่�มีีอย่่างคุ้้�มค่่า ตอบสนองต่่อธุุรกิิจของธนาคารทุุกด้้านและเป็็นไปตามนโยบายรวมถึึงทิิศทางตามที่่�กำำ�หนดในแผนปฏิิบััติิการ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล สำำ�หรัับการบริิหารจััดการความรู้้�และนวััตกรรม มีีการกำำ�กัับ ดููแล โดยมีีผลการดำำ�เนิินการเป็็นไปตามแผนปฏิิบััติิการ
ด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม ประจำำ�ปีี 2563 ครบถ้้วนและบรรลุุเป้้าหมายทุุกแผน ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบัติั กิ ารดิิจิทัิ ลั
และแผนปฏิิบััติิการด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม ได้้รายงานต่่อคณะกรรมการธนาคาร เป็็นรายไตรมาส
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(พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด)
ประธานคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม

การบริิการแบบ “Digital Service” ของธนาคาร
ปีี 2563 ถืือเป็็นปีีที่่�มีีความท้้าทายในการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นอย่่างมาก สำำ�หรัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์
เนื่่�องจากเป็็นปีีที่่�ธนาคารมีีเป้้าหมายในการพััฒนาการให้้บริิการของธนาคารให้้เป็็น Smart Digital Services โดยการพััฒนาระบบ
Digital เพื่่�อให้้บริิการแก่่ลููกค้้าทดแทนการให้้บริิการแบบเดิิมๆ ประกอบกัับปีี 2563 เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(Covid-19) ซึ่่�งส่่งผลให้้พฤติิกรรมในการทำำ�งานของพนัักงานของธนาคาร รวมถึึงพฤติิกรรมการใช้้บริิการของลููกค้้าเปลี่่�ยนแปลงไป อาทิิเช่่น
การทำำ�งานของพนัักงานธนาคาร จะมีีการทำำ�งานในลัักษณะ Work from Home (WFH) ซึ่่�งจะต้้องใช้้เทคโนโลยีีมาช่่วยในการทำำ�งาน
ไม่่ว่า่ จะเป็็นระบบ Teleconference ที่่�ใช้้ในการประชุุมทางไกล หรืือเทคโนโลยีี VPN (Virtual Private Network) เพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััย
ในการเชื่่�อมต่่อระบบ Online เป็็นต้้น ส่่วนพฤติิกรรมการใช้้บริิการของลููกค้้าก็็เปลี่่�ยนแปลงไป จากการเดิินทางไปใช้้บริิการยัังสาขา
ของธนาคาร ก็็เปลี่่�ยนแปลงมาเป็็นการใช้้บริิการผ่่าน Mobile Application มากขึ้้�น ซึ่่�งทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมาถืือได้้ว่่าเป็็นการทำำ�งาน
หรืือการใช้้บริิการแบบ New Normal ซึ่่�งเป็็นตััวเร่่งให้้ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ต้้องมีีการปรัับตััว ปรัับแผนการพััฒนาเทคโนโลยีี Digital
ให้้ทัันการรองรัับการใช้้งานแบบ New Normal ดัังกล่่าว
ธนาคารมีีแผนปฏิิบัติั ิการดิิจิิทััล ปีี 2563 ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์ “Smart Digital Services” มุ่่�งเน้้นการพััฒนาองค์์กรไปสู่่�รััฐวิิสาหกิิจดิิจิิทััล
ซึ่่�งมีีการพััฒนาการให้้บริิการในลัักษณะ Digital Services สอดรัับกัับแผนยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร และมีีการปรัับกระบวนงานต่่างๆ
ให้้เป็็นไปตาม Best Practice พร้้อมทั้้�งพััฒนาด้้าน Infrastructure ให้้สามารถรองรัับการเติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคง และแข็็งแรง นอกจากนั้้�น
ธนาคารยัังมีีการพััฒนา Function การให้้บริิการของ Mobile Application ใหม่่ๆ เพื่่�อรองรัับพฤติิกรรมการใช้้บริิการของลููกค้้า
ที่่�เปลี่่�ยนไปแบบ New Normal ผ่่านระบบ Mobile Application GHB ALL ของธนาคาร โดยธนาคารเรีียก Service ใหม่่นั้้�นว่่า
New Normal Services (NEO Services) อีีกด้้วย
จากแผนปฏิิบัติั ิการดิิจิทัิ ัล ปีี 2563 ธนาคารได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการพััฒนาเทคโนโลยีี Digital ไว้้ 2 ยุุทธศาสตร์์ ประกอบด้้วย

พั นธกิจ : Deliver the BEST for Digital Services
วิสัยทัศน์ : Smart Digital Services
External
Services

•
•
•
•
•
•
•

โครงการ GHB Express Loan
โครงการประมูลขายทรัพย NPL ออนไลนฯ
โครงการ Amortization Management
โครงการ SM Management
โครงการ virtual NPL Management
โครงการ ยกระดับการบริหารจัดการ Port สินเชื่อ
โครงการปรับกระวนการเปดบัญชีเงินฝากใหเปน
Digital Services

Hardware
Software
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IT Service

External
Services

Internal
Services

IT Infrastructure

Internal
Services

IT Governance
and Security

• โครงการเพิ่ม Resource VM ที่ DC/DR
• โครงการระบบบริหารจัดการ IT องคกร
Human

Network &
Communication

• โครงการเพิ่ม Link Internet รองรับการใชงานของ
ระบบ CAMS & GIS

Updated : 6 November 2018

• โครงการปรับปรุงเครื่องมือชวยพนักงาน
ขาย Market Compute, Sale
• โครงการ Procurement Management
• โครงการระบบบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
(ALM)

• ISO/IEC 27001:2013 ระบบ BAHTNET และ ICAS
• ISO/IEC 27001:2013 ระบบ GHB System
• ISO/IEC 20000 :2018 ระบบบริหารจัดการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสาระสนเทศ
• โครงการสอบทานการฟอกเงินดวย Digitalization
• โครงการยกระดับ 3 Lines of Defense
กระบวนการสินเชื่อ
• โครงการ Bank on Bank เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตกลุม Unserved
• โครงการ Security Operations Center (SOC)
• โครงการพัฒนาบุคคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดานดิจิตอล (Digital)

Date &
Information
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1. IT Infrastructure

ปรัับปรุุงกระบวนการ (Process) การให้้บริิการทางด้้าน IT และการบริิหารจััดการด้้าน IT ทั้้�งหมด รวมถึึง ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย
ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล ดููแลโครงสร้้างพื้้�นฐานทางด้้าน Digital ให้้สามารถที่่�จะรองรัับการให้้บริิการทางด้้าน Digital ใหม่่ๆ
ได้้อย่่างปลอดภััย และมีีประสิิทธิิภาพ
โดยปีี 2563 มีีโครงการที่่�สำำ�คััญๆ ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์ทางด้้าน IT Infrastructure ประกอบด้้วย
1.1 การปรัับกระบวนงานต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล โดยธนาคาร ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO รวมทั้้�งสิ้้�น
4 ด้้าน ประกอบด้้วย
มาตรฐาน ISO/IEC38500:2015 “การกำำ�กัับดููแลเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ดีี (IT Governance)”
รวมถึึงการจััดทำำ� Data Governance ภายในองค์์กร
ธนาคารได้้รัับประกาศนีียบััตร (Certificate) รัับรองด้้านการกำำ�กัับดููแลการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
ให้้เป็็นไปตามกรอบแผนฏิิบัติั ิการดิิจิิทััล เมื่่�อวัันที่่� 27 เมษายน 2563
มาตรฐาน ISO/IEC22301:2019 “การบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
Business Continuity Management System”
ธนาคารได้้รัับประกาศนีียบััตร (Certificate) รัับรองด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
ระบบโอนเงิินและชำำ�ระหนี้้� ของ Mobile application (GHB ALL) เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฏาคม 2563
มาตรฐาน ISO/IEC27001 : 2013 “ระบบบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ
(Information Security Management System : ISMS)”
ธนาคารได้้รัับประกาศนีียบััตร (Certificate) รัับรองระบบ GHB SYSTEM ระบบ BAHTNET
และระบบ ICAS เมื่่�อวัันที่่� 10 ตุุลาคม 2563
มาตรฐาน ISO/IEC20000:2018 “ระบบบริิหารจััดการให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
โครงสร้้างพื้้�นฐาน (IT Service Management : ITSM)”
ธนาคารได้้รัับประกาศนีียบััตร (Certificate) รัับรองระบบ GHB SYSTEM
เมื่่�อวัันที่่� 10 ธัันวาคม 2563
1.2 โครงการ Data Lake โดยการจััดทำำ�ระบบเพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�ในการจััดเก็็บข้้อมููลทางด้้าน Digital ทั้้�งหมดของธนาคาร
พร้้อมทั้้�งจััดเก็็บข้้อมููลของทุุกระบบงานเข้้าด้้วยกััน เพื่่�อเป็็นฐานข้้อมููลใหญ่่ รองรัับการทำำ� Big Data Analytic ต่่อไปได้้ในอนาคต
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2. IT Services

	พััฒนาช่่องทางการให้้บริิการในรููปแบบใหม่่ๆ โดยประยุุกต์์เทคโนโลยีี Digital มาใช้้ในการให้้บริิการ เพื่่�อรองรัับวิิถีีชีวิี ิตใหม่่
แบบ New Normal เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการให้้บริิการ (Improve Performance) เพื่่�อประหยััดต้้นทุุนในการให้้บริิการ (Reduce Cost)
ส่่งผลให้้ธนาคารมีีความสามารถในการแข่่งขัันที่่�สููงขึ้้�น
โดยปีี 2563 มีีโครงการที่่�สำำ�คััญๆ ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์ทางด้้าน IT Services ประกอบด้้วย
2.1 โครงการปรัับกระบวนการเปิิดบััญชีีเงิินฝากให้้เป็็น Digital Service : คืือการปรัับกระบวนการเปิิดบััญชีีเงิินฝาก
โดยที่่�ลููกค้้าไม่่ต้้องเดิินทางมายัังธนาคาร
2.2 โครงการ GHB Express Loan : เป็็นการปรัับระบบการขอสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ผ่่าน Mobile Application
2.3 โครงการประมููลขายทรััพย์์ NPA ออน์์ไลน์์บน GH Bank Smart NPA Mobile Application : คืือ ระบบการประมููล
ขายทรััพย์์ NPA ของธนาคาร ผ่่านระบบ Online
2.4 โครงการ Virtual NPL Management : คืือการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการลด NPL ให้้ได้้ตามแผนและลดการตั้้�งสำำ�รองหนี้้�สููญ
ผ่่านระบบ Online
2.5 โครงการ New Normal Services (NEO Services) : เป็็นการพััฒนาระบบเพื่่�อรองรัับพฤติิกรรมของลููกค้้าให้้สามารถ
ใช้้บริิการของธนาคารได้้ โดยที่่�ไม่่ต้อ้ งเดิินทางมายัังสาขาของธนาคาร อาทิิเช่่น การขอ Statement บััญชีีเงิินฝาก การขอหนัังสืือรัับรองดอกเบี้้�ย
การขอหนัังสืือรัับรองการหัักภาษีี ณ ที่่�จ่่าย การขอหนัังสืือรัับรองเบิิกค่่าเช่่าบ้้าน การขอคััดสำำ�เนาเอกสาร / นััดรัับโฉนด เป็็นต้้น
	ด้้วยความตั้้�งใจ และมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ทำำ�ให้้ธนาคารสามารถพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางด้้าน
Digital (IT Infrastructure) และพััฒนาการให้้บริิการทางด้้าน Digital ใหม่่ ๆ (IT Services) ได้้อย่่างเหมาะสม และมีีประสิิทธิิภาพ
รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงในยุุค New Normal ได้้อย่่างรวดเร็็ว มุ่่�งสู่่�การเป็็น “Smart Digital Services” เพื่่�อให้้ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
เป็็น “ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการมีีบ้้าน” และทำำ�หน้้าที่่� “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” สมดัังวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจของธนาคารได้้อย่่างสมบููรณ์์
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รายงานความรัับผิิดชอบ

ของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการธนาคารได้้ให้้ความสำำ�คััญและตระหนัักถึึงภาระหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของธนาคาร
รวมทั้้�งข้้อมููลสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินดัังกล่่าวได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�บััญชีี
และรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของธนาคารแห่่งประเทศไทย ภายใต้้นโยบายการบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ คณะกรรมการธนาคารได้้จััดให้้ธนาคารมีีระบบการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ดีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าธนาคารได้้เปิิดเผยในส่่วนที่่�เป็็น
สาระสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอและเชื่่�อถืือได้้
คณะกรรมการธนาคารได้้จััดให้้มีีการบริิหารจััดการภายใต้้ระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีดำำ�รงไว้้ซึ่่�งระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
ระบบการควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููลทางการเงิินมีีความถููกต้้องครบถ้้วน
เพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของธนาคาร ตลอดจนการป้้องกัันการกระทำำ�ทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
และมีีการจััดทำำ�งบการเงิินที่่�เหมาะสม
คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งสิ้้�น เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลสอบทาน
ความน่่าเชื่่�อถืือและความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน ตลอดจนความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน รวมถึึงการประสานงาน
เกี่่�ยวกัับผลการตรวจสอบกัับผู้้�สอบบััญชีีธนาคารและอาจเสนอแนะให้้สอบทานหรืือตรวจสอบรายการใดที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็น (ถ้้ามีี) รวมถึึง
พิิจารณาค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีของธนาคารเสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้แสดงความเห็็นเกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องดัังกล่่าว ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่่�แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการธนาคารมีี ค วามเห็็ น ว่่ า ระบบการควบคุุ ม ภายในโดยรวมของธนาคารมีี ค วามเพีี ย งพอและเหมาะสมกัั บ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร และสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่า งบการเงิินของธนาคารสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ถููกต้้องตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

					
					

(นายยุุทธนา หยิิมการุุณ)
ประธานกรรมการ

(นายฉััตรชััย ศิิริิไล)
กรรมการผู้้�จััดการ
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีี

เสนอ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความเห็็น

สำำ�นัั ก งานการตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ น ได้้ ต รวจสอบงบการเงิิ น รวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ แ ละบริิ ษัั ท ย่่ อ ย (กลุ่่�มกิิ จ การ)
และงบการเงิินเฉพาะธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธนาคาร) ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินรวมและงบแสดงฐานะการเงิิน
เฉพาะธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�นเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของและงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของเฉพาะธนาคาร
และงบกระแสเงิินสดรวมและงบกระแสเงิินสดเฉพาะธนาคาร สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมถึึง
สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะทางการเงิินรวม
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์์และบริิษััทย่่อย และฐานะการเงิินเฉพาะธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ผลการดำำ�เนิินงานรวมและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะธนาคารและกระแสเงิินสดรวมและกระแสเงิินสดเฉพาะธนาคาร สำำ�หรัับปีีสื้้�นสุุด
วัันเดีียวกัันโดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
และหลัักเกณฑ์์อื่่�น ๆ ของธนาคารแห่่งประเทศไทย ตามที่่�เปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 3
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น

สำำ�นัักงานตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐาน
การสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ในรายงานของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่ดิิน สำำ�นัักงานตรวจเงิินแผ่่นดิินมีีความป็็นอิิสระ
จากกลุ่่�มกิิจการและธนาคารตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิินแผ่่นดิินและ
ข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีโดยสภาวิิชีีพบััญชีี ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะธนาคาร และสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้ปฏิิบัติั ติ ามความรัับผิิดชอบด้้านจรรบาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐาน
เกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณเหล่่านี้้� สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�สำำ�นักั งาน
การตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสม เพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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ข้้อมููลและเหตุุการณ์์ที่่�เน้้น

สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินขอให้้สัังเกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ดัังนี้้�
1. หมายเหตุุ ป ระกอบงบการเงิิ น ข้้ อ 3.1 เรื่่� อ ง เกณฑ์์ ก ารจัั ด ทำำ�งบการเงิิ น ซึ่่�งงบการเงิิ น งวดบัั ญ ชีี ปีี 2562 ที่่�นำำ�มา
เปรีียบเทีียบ ธนาคารได้้ใช้้เกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของสภาวิิชาชีีพบััญชีีและตามหลัักเกณฑ์์ที่่�
ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
	สำำ�หรัับงบการเงิินงวดบััญชีีปีี 2563 ธนาคารได้้ใช้้เกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย
ที่่� สกส2. 7/2564 ลงวัันที่่� 9 เมษายน 2564 เรื่่�อง การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ ซึ่่�งธนาคารแห่่งประเทศไทย
ได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวขึ้้�นเพื่่�อให้้สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจถืือปฏิิบััติิแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน ประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทยฉบัับนี้้�เป็็นไปตามความเห็็นชอบของรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการคลัังที่่�ต้้องการให้้สถาบััน
การเงิินเฉพาะกิิจมีีระยะเวลาเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
โดยชะลอการถืือปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินออกไปอีีก 5 ปีี จนถึึงวัันที่่� 1 มกราคม 2568
แต่่สำำ�หรัับธุุรกรรมหรืือรายการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินธนาคารยัังคงใช้้เกณฑ์์การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของสภาวิิชาชีีพบััญชีีเช่่นเดีียวกัับงวดบััญชีีปีี 2562
2. หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 5 เรื่่�อง การรวมธุุรกิิจ ซึ่่�งได้้อธิิบายถึึงการรัับโอนบรรดากิิจการ ทรััพย์์สิิน สิิทธิิ หนี้้�สิิน ทุุน
และภาระผููกพัันของบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ตามพระราชบััญญััติิยุุบเลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย พ.ศ. 2563
โดยธนาคารได้้ดำำ�เนิินการรัับโอนรายการที่่�กล่่าวข้้างต้้นมาจากบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 กัันยายน 2563
ทั้้�งนี้้� สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินมิิได้้แสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไขในเรื่่�องดัังกล่่าว
ข้้อมููลอื่่�น

ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วยข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีแต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีนั้้�น ซึ่่�งผู้้�บริิหารจะจััดเตรีียมรายงานประจำำ�ปีีให้้สำำ�นัักงาน
การตรวจเงิินแผ่่นดิินภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและสำำ�นัักงาน
การตรวจเงิินแผ่่นดิินไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร คืือ
การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร หรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้จาก
การตรวจสอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่�อสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�
ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินต้้องสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล
ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กับดู
ั ูแลต่่องบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะธนาคาร

ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควร
ตามหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของธนาคารแห่่งประเทศไทย และรัับผิิดชอบ
เกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารที่่�ปราศจาก
การแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
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ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มกิิจการและ
ของธนาคารในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องตามความเหมาะสม และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีี
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มกิิจารและเลิิกธนาคาร หรืือหยุุดดำำ�เนิินงาน หรืือไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มกิิจการของธนาคาร
ความรัับผิด
ิ ชอบของผู้ส
้� อบบััญชีีต่อ
่ การตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร

การตรวจสอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่า งบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือ
ข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผล
คืือ ความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐาน
การสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไปข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจาก
การทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือ
ทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารจากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐาน
การสอบบััญชีี สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกต และสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิิบััติิงานของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินรวมถึึง
• ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะธนาคารไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบัติั งิ านตามวิิธีกี ารตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น
และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสม เพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน ความเสี่่�ยง
ที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งเป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาดเนื่่�องจาก
การทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลััดฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรง
ตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
• ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีกี ารตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์
แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มกิิจการและของธนาคาร
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
• สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐานการสอบบััญชีี
ที่่�ได้้รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถาณการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อ
ความสามารถของกลุ่่�มกิิจการและของธนาคารในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้ข้้อสรุุปว่่า
มีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
โดยให้้ข้อ้ สัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ
ความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินจะเปลี่่�ยนแปลงไปข้้อสรุุปของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีี
ที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�รายงานของผู้้�สอบบััญชีีของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคต
อาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มกิิจการหรืือธนาคารต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
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• ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่า
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำำ� มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
• ได้้รัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของธนาคารภายในกลุ่่�มหรืือกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
ภายในกลุ่่�มกิิจการเพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินรัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดแนวทาง การควบคุุมดููแล
และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบ กลุ่่�มกิิจการ สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของสำำ�นัักงาน
การตรวจเงิินแผ่่นดิิน
สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้สื่่�อสารกัับผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุม
ภายในหากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

				
							

(นางภััทรา โชว์์ศรีี)

							

รองผู้้�ว่่าการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

							

นางสาววิิไลวรรณ พรหมอยู่่�

							ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานการตรวจเงิินและบริิหารพััสดุุที่่� 5

สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
วัันที่่� 28 เมษายน 2564
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

(รายงานไว้เดิม)

สินทรัพย์
เงินสด

8.1

5,847,450

6,348,332

5,847,450

6,348,332

6,348,292

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

8.2

55,607,254

62,807,095

55,605,416

62,804,566

62,718,645

เงินลงทุนสุทธิ

8.3

76,713,593

27,573,643

76,944,712

28,312,115

27,183,741

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

8.4

-

-

36

36

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยวค้างรับสุทธิ

8.5

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

1,191,879,718

1,126,364,181

1,191,879,718

1,126,364,181

1,111,728,385

7,673,295

3,882,320

7,673,295

3,882,320

3,833,179

1,199,553,013

1,130,246,501

1,199,553,013

1,130,246,501

1,115,561,564

93,498,980

84,835,499

93,498,980

84,835,499

84,036,584

1,106,054,033

1,045,411,002

1,106,054,033

1,045,411,002

1,031,524,980

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

141,471,819

97,536,034

141,471,819

97,536,034

97,536,034

ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

781,807

252,103

781,807

252,103

252,103

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับ

142,253,626

97,788,137

142,253,626

97,788,137

97,788,137

3,802,284

2,723,073

3,802,284

2,723,073

2,723,073

138,451,342

95,065,064

138,451,342

95,065,064

95,065,064

17,273

22,016

17,273

22,016

22,016

ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

8.6

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

8.30.2

8.30.3

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

8.30.4

ทรัพย์สินอการขายสุทธิ

8.9

16,434,676

13,577,094

16,434,676

13,577,094

13,457,743

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

8.10

3,407,565

3,879,036

3,407,565

3,879,036

3,870,845

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ

8.11

663,026

-

663,026

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

8.12

1,166,994

1,385,561

1,166,994

1,385,561

1,385,218

1,664,200

2,022,020

1,664,200

2,022,020

2,022,020

1,223,657

1,079,077

1,317,943

1,236,745

1,041,230

1,407,251,063

1,259,169,940

1,407,574,666

1,260,063,587

1,244,639,794

ลูกหนี้ดำ�เนินคดีแพ่ง
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

(รายงานไว้เดิม)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก

8.14

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

8.15

1,161,658,023
-

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

993,269,059
1,798,000

1,161,658,023
-

993,269,059

993,769,084

1,798,000

1,798,000

1,120,979

531,744

1,120,979

531,744

531,744

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

8.16

136,047,416

1,566,66,233

136,058,541

157,141,695

142,100,000

ประมาณการหนี้สิน

8.17

2,499,260

2,307,559

2,499,260

2,307,559

2,298,530

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

5,116,077

5,707,428

5,175,838

5,736,402

5,682,923

โบนัสค้างจ่าย

1,376,922

1,285,936

1,376,922

1,285,936

1,277,466

2,940,500

2,940,500

เจ้าหนี้รอจ่ายโครงการรัฐบาล
หนี้สินอื่น

8.18

2,940,500

-

4,268,568

4,439,552

4,342,313

4,591,822

4,419,033

1,312,087,245

1,168,946,011

1,312,231,876

1,169,602,717

1,154,817,280

8.19

20,320,329

20,320,329

20,320,329

20,320,329

20,320,329

8.20

28,797,811

26,127,464

28,797,811

26,127,464

26,127,464

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

44,581,108

42,174,721

44,528,826

42,174,721

42,174,721

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
อื่น ๆ
ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

5

ส่วนของธนาคาร
ส่วนของเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

355,826
95,255,074

5

-

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

89,822,514

495,824
95,342,790

-

-

89,822,514
638,356

89,822,514

522,235

-

(91,256)

(120,820)

-

95,163,818

90,223,929

95,342,790

90,460,870

89,822,514

1,407,251,063

1,259,169,940

1,407,574,666

1,260,063,587

1,244,639,794

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกมลภพ วีระพละ)
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
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งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

2562

(ปรับปรุงใหม่)

(รายงานไว้เดิม)

รายได้ดอกเบี้ย

8.25

45,023,896

50,895,617

45,053,652

50,955,033

50,123,049

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

8.26

18,508,384

21,880,961

18,578,139

22,045,509

21,352,535

26,515,512

29,014,656

26,475,513

28,909,524

28,770,514

1,153,675

1,221,779

1,216,898

1,305,325

1,221,779

28,510

32,346

28,510

32,346

32,346

1,125,165

1,189,433

1,188,388

1,272,979

1,189,433

กำ�ไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย

396,362

488,531

396,362

488,531

488,123

รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ

455,639

393,654

455,639

393,654

391,215

3,828,561

2,799,286

3,828,561

2,799,286

2,799,286

32,321,239

33,885,560

32,344,463

33,863,974

33,638,571

4,403,056

4,911,197

4,403,056

4,911,197

4,822,628

18,725

12,471

18,725

12,471

7,853

1,566,864

1,690,681

1,566,864

1,690,681

1,660,717

714,112

589,567

714,112

589,567

582,037

83,741

27,808

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ

8.27

8.30.5

รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจากการยกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ

-

-

-

1,245,802

1,771,452

1,243,254

1,768,147

1,741,053

7,948,559

8,975,368

8,029,752

8,999,871

8,814,288

ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

8.30.6

3,167,736

2,379,710

3,167,736

2,379,710

2,379,710

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

8.28

10,771,063

9,029,959

10,771,063

9,029,959

9,092,840

10,433,881

13,500,523

10,375,912

13,454,434

13,351,733

(22,758)

82,666

(22,758)

82,666

82,666

(22,758)

82,666

(22,758)

82,666

82,666

10,411,123

13,583,189

10,353,154

13,537,100

13,434,399

กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไม่อาจถูกจัดประเภทไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น (ต่่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562

2563

(ปรับปรุงใหม่)

2562

2562

(ปรับปรุงใหม่)

(รายงานไว้เดิม)

การแบ่งปันกำ�ไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของธนาคาร

10,537,726

13,351,733

10,485,444

13,351,733

13,351,733

ส่วนที่เป็นของเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

(133,409)

125,087

(109,532)

102,701

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

29,564

23,703

-

-

-

10,433,881

13,500,523

10,375,912

13,454,434

13,351,733

10,514,968

13,434,399

10,462,686

13,434,399

13,434,399

ส่วนที่เป็นของเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

(133,409)

125,087

(109,532)

102,701

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

29,564

23,703

-

-

-

10,433,881

10,433,881

10,433,881

10,433,881

10,433,881

-

การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของธนาคาร

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกมลภพ วีระพละ)
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
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งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ทุน
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - ตามที่ปรับปรุงใหม่
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
โบนัสจ่ายเพิ่ม
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงโบนัสเหลือจ่าย
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
การรับโอนกิจการตามพระราชบัญญัติ
ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

5
8.20
8.29
8.29

5

8.20
8.29

5

ส่วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

ส่วนของธนาคาร
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รอง
อื่น ๆ
ตามกฎหมาย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของ
ธนาคาร

ส่วนของเจ้าของเดิม
ก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม

20,320,329
20,320,329
20,320,329

-

23,605,343
23,605,343
2,522,121
26,127,464

1,200,000
1,200,000
1,200,000

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

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

435,548
435,548
(38,400)
125,087
522,235

(144,523)
435,548
23,703
(120,820)

81,876,148
291,025
82,167,173
(5,522,860)
(3,573)
13,583,189
90,223,929

20,320,329
20,320,329
20,320,329
-

-

26,127,464
26,127,464
26,127,464
2,670,347
-

1,200,000
1,200,000
1,200,000
-

42,174,721
42,174,721
2,366
42,177,087
(2,670,347)
(5,440,600)
10,514,968

89,822,514
89,822,514
2,366
89,824,880
(5,440,600)
10,514,968

522,235
522,235
522,235
(33,000)
(133,409)

(120,820)
(120,820)
(120,820)
29,564

89,822,514
401,415
90,223,929
2,366
90,226,295
(5,473,600)
10,411,123

28,797,811

1,200,000

44,581,108

355,826
95,255,074

(355,826)
-

(91,256)

95,163,818

20,320,329

355,826
355,826

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ
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รวมส่วนของเจ้าของ

(นายกมลภพ วีระพละ)
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
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งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส่วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

ทุน
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - ตามที่ปรับปรุงใหม่
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
โบนัสจ่ายเพิ่ม
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงโบนัสเหลือจ่าย
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
การรับโอนกิจการตามพระราชบัญญัติ
ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

5
8.20
8.29
8.29

5

8.20
8.29

5

ส่วนของธนาคาร
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย

อื่น ๆ

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของ
ธนาคาร

ส่วนของเจ้าของเดิม
ก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

รวมส่วนของเจ้าของ

20,320,329
20,320,329
20,320,329

-

23,605,343
23,605,343
2,522,121
26,127,464

1,200,000
1,200,000
1,200,000

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

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

574,055
574,055
(38,400)
102,701
638,356

81,876,148
574,055
82,450,203
(5,522,860)
(3,573)
13,537,100
90,460,870

20,320,329
20,320,329
20,320,329
-

-

26,127,464
26,127,464
26,127,464
2,670,347
-

1,200,000
1,200,000
1,200,000
-

42,174,721
42,174,721
2,366
42,177,087
(2,670,347)
(5,440,600)
10,462,686

89,822,514
89,822,514
2,366
89,824,880
(5,440,600)
10,462,686

638,356
638,356
638,356
(33,000)
(109,532)

89,822,514
638,356
90,460,870
2,366
90,463,236
(5,473,600)
10,353,154

28,797,811

1,200,000

44,528,826

495,824
95,342,790

(495,824)
-

95,342,790

20,320,329

495,824
495,824

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกมลภพ วีระพละ)
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

213

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2563

2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของธนาคาร
รายการปรัับกระทบกำำ�ไรสำำ�หรัับงวดเป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย)
จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายเงิินกู้้�ตััดจ่่าย
สิิทธิิการเช่่าตััดจ่่าย
หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
รายได้้จากสิินทรััพย์์บริิจาค
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าทรััพย์์สิินรอการขาย
โอนกลัับการด้้อยค่่าจากการขายทรััพย์์สิินรอการขาย
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์
ส่่วนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าเงิินลงทุุนตััดจำำ�หน่่าย
สิินทรััพย์์ตััดจำำ�หน่่าย
รายได้้ค้้างรัับอื่่�น (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์อื่่�น
ขาดทุุนจากการยกหนี้้�กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ประมาณการหนี้้�สิินโครงการผลประโยชน์์ของพนัักงานเพิ่่�มขึ้้�น
ประมาณการหนี้้�สิินจากการชดใช้้ค่่าเสีียหายเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
ประมาณการค่่ารื้้�อถอน
โบนััสค้้างจ่่ายลดลง
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายอื่่�นลดลง
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปันผล
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้ดำ�เนินคดีแพ่ง
สินทรัพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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104,333,811

13,500,523

10,375,912

13,454,434

1,111,070
4,889

1,111,070
4,889

10,771,063
(9,285)
1,444,970
(730,858)
(427,699)
(276,199)
30,815
1,616
40,085
247,132
(70)
95,270
(185,074)
(27,865,206)
(32,250)
44,360,107
(21,447,128)
32,250
17,599,382

817,859
9,110
1,330
9,029,959
(9,285)
1,349,053
(759,486)
(528,988)
(697,546)
15,496
(95)
149,649
715,715
4,010
94
76,856
225,877
(29,992,425)
(28,500)
53,771,188
(23,280,242)
28,500
24,398,652

10,771,063
(9,285)
1,444,970
(730,858)
(427,699)
(276,199)
30,815
1,616
40,085
247,132
(70)
95,270
(185,074)
(27,825,205)
(32,250)
44,390,972
(21,486,095)
32,250
17,573,309

817,859
9,110
1,330
9,029,959
(9,285)
1,349,053
(759,486)
(528,988)
(697,546)
15,496
(95)
149,649
27,808
715,715
4,010
94
76,855
225,875
(29,887,294)
(28,500)
53,844,643
(23,437,480)
28,500
24,401,716

(26,403,342)
(115,636,450)
4,746
(58,863)
1,437,955
(164,990)

11,320,400
(91,020,108)
(22,016)
(5,828,539)
(128,986)
261,924

(25,895,989)
(115,637,559)
4,743
(588,863)
1,437,955
(101,610)

11,948,068
(91,048,715)
(22,016)
(5,828,539)
(128,986)
265,684

-

-

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เจ้าหนี้รอจ่ายโครงการรัฐบาล
เงินจ่ายพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการออกพันธบัตรเงินกู้
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนพันธบัตรเงินกู้
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกพันธบัตรเงินกู้
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

8.1

169,417,941
(2,826,977)
589,235
(2,940,500)
(78,119)
1,798,850
42,208,865

49,886,821
1,798,000
(836,105)
2,940,500
(31,666)
1,164,321
(6,096,802)

169,417,941
(2,826,977)
589,235
(2,940,500)
(78,119)
1,720,327
42,673,893

49,886,821
1,798,000
(836,105)
2,940,500
(31,666)
955,853
(5,699,385)

(257,187)
1,250
(173,878)
(746,603)
(22,460,408)
(23,636,826)

(18,103)
580
(503,302)
(3,479)
(4,922,995)
(5,447,299)

(257,187)
1,250
(173,878)
(746,603)
(22,460,408)
(23,636,826)

(18,103)
580
(503,302)
(3,479)
(4,922,995)
(5,447,299)

(180,345)
(15,760,000)
(4,858,817)
(5,473,600)
(26,272,762)
(7,700,723)
69,155,427
61,454,704

(12,044)
30,600,000
(14,600,000)
(2,841,332)
(4,590)
(5,522,860)
7,619,174
(3,924,927)
73,080,354
69,155,427

(180,345)
(15,760,000)
4,119,971
(4,865,777)
(4,577,348)
(5,473,600)
(26,737,099)
(7,700,032)
69,152,898
61,452,866

(12,044)
30,600,000
(14,600,000)
4,310,939
(3,928,552)
(3,621,425)
(4,590)
(5,522,860)
7,221,468
(3,925,216)
73,078,114
69,152,898

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกมลภพ วีระพละ)
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
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งบแสดงฐานะทางการเงิินและหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์และบริิษััทย่่อย

สารบััญหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หมายเหตุุ เรื่่�อง
1.		ข้้อมููลทั่่�วไป
2.		
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
3.		
เกณฑ์์การเสนองบการเงิิน
4.		
สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
5.		
การรวมธุุรกิิจ
6.		
การบริิหารความเสี่่�ยง
			
6.1 ความเสี่่�ยงของธนาคาร
			
6.2	มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารการเงิิน
			
6.3 การดำำ�รงเงิินกองทุุน
7.		
ประมาณการและข้้อสมมติิฐาน
8.		ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
			
8.1 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด (ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินสด)
			
8.2 รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์)
			
8.3 เงิินลงทุุนสุุทธิิ
			
8.4 เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ
			
8.5 เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
			
8.6	ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
			
8.7 การปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีีปััญหา
			
8.8	สิินทรััพย์์จััดชั้้�นตามเกณฑ์์ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
			
8.9 ทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ
			
8.10	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ
			
8.11	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สุุทธิิ
			
8.12	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�นสุุทธิิ
			
8.13	สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ
			
8.14 เงิินรัับฝาก
			
8.15 รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (หนี้้�สิิน)
			
8.16 ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
			
8.17 ประมาณการหนี้้�สิิน
			
8.18 หนี้้�สิินอื่่�น
			
8.19	ทุุน
			
8.20	ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
			
8.21 กองทุุนบำำ�เหน็็จผู้้�ปฏิิบัติั ิงานธนาคารอาคารสงเคราะห์์
			
8.22 หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและภาระผููกพััน
			
8.23 รายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
			
8.24 ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าระยะยาว
			
8.25 รายได้้ดอกเบี้้�ย
			
8.26	ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
			
8.27 รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ
			
8.28 หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
			
8.29 การจััดสรรกำำ�ไร
			
8.30	ธุุรกรรมนโยบายรััฐ
			
8.31 การอนุุมััติิงบการเงิิน
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

1. ข้้อมููลทั่่�วไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ได้้จััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยประกาศของ
คณะปฏิิวััติิ ฉบัับที่่� 317 ลงวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2515 พระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2535 พระราชบััญญััติิ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2549 และพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2562 มีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ประชาชนมีีอาคารและหรืือที่่�ดิินเพื่่�อใช้้เป็็นที่่�อยู่่�อาศััย รวมถึึงให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุในการใช้้ประโยชน์์จากที่่�ดิิน
หรืืออาคารของตนเองเพื่่�อการดำำ�รงชีีพ
ธนาคารมีีสำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร และมีีสาขาอยู่่�ทั่่�วภููมิิภาค
ในประเทศไทย
2. การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

ธนาคารได้้ปฏิิบัติั ติ ามหนัังสืือเวีียนที่่� ธปท.ฝกฉ.(72)ว.277/2563 ลงวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2563 เรื่่�อง แนวทางในการให้้ความช่่วยเหลืือ
ลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย และหนัังสืือเวีียนที่่� ธปท.ฝนส.(01)ว.380/2563
ลงวัันที่่� 26 มีีนาคม 2563 เรื่่�อง มาตรการการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�เพิ่่�มเติิมในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19
ในระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 โดยธนาคารมีีมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากสถานการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย ธนาคารจััดชั้้�นการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ลููกหนี้้�ที่่�ยัังไม่่ด้้อยคุุณภาพ (non-NPL)
(ลููกหนี้้�จััดชั้้�นปกติิและจััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ) เป็็นชั้้�นปกติิได้้ทัันทีี หากวิิเคราะห์์ฐานะและกิิจการของลููกหนี้้�แล้้วเห็็นว่่าลููกหนี้้�
สามารถปฏิิบััติิตามสััญญาการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ได้้ โดยไม่่ต้้องรอติิดตามผลการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�
และให้้ถืือว่่าการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ดัังกล่่าวเป็็นการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ในลัักษณะเชิิงป้้องกััน (pre-emptive) โดยไม่่ถืือ
เป็็นการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีีปััญหา (Troubled Debt Restructuring : TDR) และจััดชั้้�นลููกหนี้้�จากการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�
ให้้แก่่ลููกหนี้้�ที่่�ด้้อยคุุณภาพ (NPL) เป็็นชั้้�นปกติิได้้ หากลููกหนี้้�สามารถชำำ�ระเงิินตามสััญญาการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ใหม่่ติิดต่่อกััน
ไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน หรืือ 3 งวดการชำำ�ระเงิิน แล้้วแต่่ระยะเวลาใดจะนานกว่่า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ยอดเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ธนาคารได้้ให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ตามมาตรการของธนาคารแห่่งประเทศไทย
มีีจำำ�นวนเงิิน 148,365.54 ล้้านบาท
3. เกณฑ์์การเสนองบการเงิิน
3.1

		

เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน

ธนาคารได้้ จัั ด ทำำ�งบการเงิิ น และแสดงรายการในงบการเงิิ น ตามข้้ อ กำำ�หนดในประกาศธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย
ที่่� สกส. 27/2562 ลงวัันที่่� 2 กัันยายน 2562 เรื่่�อง การจััดทำำ�และการประกาศงบการเงิินของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
เพื่่�อให้้สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจทุุกแห่่งใช้้รููปแบบงบการเงิินที่่�เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน และสามารถเปรีียบเทีียบกัันได้้
อัั นจะเป็็ นประโยชน์์ ทั้้�งในด้้ านการกำำ�กัั บดูู แลและการใช้้ข้้อมูู ลของผู้้�ใช้้ งบการเงิิ น และเป็็ นไปตามประกาศธนาคาร
แห่่งประเทศไทย ที่่� สกส2. 7/2564 ลงวัันที่่� 9 เมษายน 2564 เรื่่�อง การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบััน
การเงิินเฉพาะกิิจ เพื่่�อเป็็นการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ให้้สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจใช้้ในการบัันทึึกบััญชีีและจััดทำำ�รายงานการเงิิน
สำำ�หรัับธุุรกรรมหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน ในระหว่่างให้้สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจชะลอการถืือปฏิิบััติิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศให้้ถืือปฏิิบััติิแล้้ว
สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563
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3.1

		

เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน (ต่่อ)

โดยรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังได้้เห็็นชอบให้้ธนาคารแห่่งประเทศไทยออกประกาศกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับ
การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินให้้สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจถืือปฏิิบัติั ตั้้�ิ งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563 โดยมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�

			 “(1) ธุุรกรรมหรืือรายการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน ให้้ถืือปฏิิบััติิตามกรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการรายงาน
ทางการเงิิน มาตรฐานการบััญชีี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�สภาวิิชาชีีพบััญชีีกำำ�หนด รวมถึึงหลัักเกณฑ์์
ด้้านการจััดทำำ�บััญชีีและการรายงานอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยประกาศกำำ�หนด
			 (2) ธุุรกรรมหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน รวมถึึงธุุรกรรมหรืือรายการอื่่�น ๆ ที่่�มาตรฐานการบััญชีี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�สภาวิิชาชีีพบััญชีีกำำ�หนดให้้ปฏิิบััติิโดยมีีการอ้้างอิิงถึึง TFRS 9 นั้้�น
ให้้ถืือปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์การจััดทำำ�บััญชีีตามที่่�กำำ�หนดในเอกสารแนบท้้ายประกาศฉบัับนี้้� รวมถึึงหลัักเกณฑ์์ธนาคาร
แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้อง และหลัักเกณฑ์์อื่่�นใดที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยประกาศกำำ�หนดเพิ่่�มเติิม”
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

รายละเอีียดหลัักเกณฑ์์การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ (หลัักเกณฑ์์) ที่่�ธนาคาร
แห่่งประเทศไทยให้้สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจถืือปฏิิบัติั สำำ�
ิ หรัับธุุรกรรมหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน มีีดังั นี้้�
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลัักเกณฑ์์เรื่่�องหนี้้�สงสััยจะสููญและหนี้้�สููญที่่� ธปท. กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์เรื่่�องการบััญชีีสำำ�หรัับการปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีีปััญหาที่่� ธปท. กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์เรื่่�องการบััญชีีสำำ�หรัับเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�และตราสารทุุนที่่� ธปท. กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์สำำ�หรัับการตััดรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินที่่� ธปท. กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์สำำ�หรัับการบัันทึึกบััญชีีหุ้้�นปัันผลที่่� ธปท. กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์เรื่่�องสิินทรััพย์์ที่่�ลููกหนี้้�โอนให้้เพื่่�อชำำ�ระหนี้้�ที่่� ธปท. กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินของธนาคาร และสถาบัันการเงิินที่่�คล้้ายคลึึงกัันที่่� ธปท. กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์เรื่่�องการแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่� ธปท. กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับหุ้้�นทุุนซื้้�อคืืนของกิิจการที่่� ธปท. กำำ�หนด

โดยหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวจะนำำ�มาใช้้ทดแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินในระหว่่าง
ที่่�ธนาคารอยู่่�ระหว่่างเตรีียมความพร้้อมในการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาถืือปฏิิบัติั ิ ซึ่่�งธนาคารสามารถใช้้หลัักเกณฑ์์นี้้�ได้้จนถึึงวัันที่่� 1 มกราคม 2568

		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินซึ่่�งธนาคารชะลอการถืือปฏิิบััติิ ได้้แก่่
			
1. มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 32
เรื่่�อง การแสดงรายการเครื่่�องมืือทางการเงิิน
			
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7
เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
			
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9
เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน
			
4. การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง การป้้ อ งกัั น ความเสี่่�ยงของเงิิ น ลงทุุ น สุุ ท ธิิ ใ น
				
หน่่วยงานต่่างประเทศ
			
5. การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 19 เรื่่�อง การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
			
6. แนวปฏิิบัติั ิทางการบััญชีี
เรื่่�อง เครื่่� องมืื อทางการเงิิ นและการเปิิ ดเผยข้้ อ มูู ล
				สำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย
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เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน (ต่่อ)

		สำำ�หรัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�กล่่าวข้้างต้้นธนาคารไม่่มีธุี รุ กรรมหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายการลำำ�ดัับที่่� 4 - 6
แต่่อย่่างใด
		

ประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สกส2. 7/2564 ลงวัันที่่� 9 เมษายน 2564 เรื่่�อง การจััดทำำ�บััญชีีและรายงาน
การเงิินสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ ดัังกล่่าว ให้้ถืือปฏิิบััติิกัับงบการเงิินของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจที่่�เริ่่�มต้้นในหรืือ
หลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 เป็็นต้้นไป

		

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารจััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์การวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนเดิิม ยกเว้้นเรื่่�องที่่�จะอธิิบาย
ในนโยบายการบััญชีีในลำำ�ดัับต่่อไป

		

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารแสดงหน่่วยเงิินตราเป็็นเงิินบาท โดยมีีการปััดเศษในงบการเงิินและหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินเพื่่�อแสดงเป็็นหลัักพัันบาทและล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ยกเว้้นที่่�ระบุุไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น

		

งบการเงิินเฉพาะธนาคารแสดงเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยตามวิิธีีราคาทุุน

		

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารฉบัับภาษาอัังกฤษจััดทำำ�ขึ้้�นจากงบการเงิินตามกฎหมายที่่�เป็็นฉบัับภาษาไทย
ในกรณีีที่่�มีีเนื้้�อความขััดแย้้งกัันหรืือมีีการตีีความในสองภาษาแตกต่่างกัันให้้ใช้้งบการเงิินฉบัับภาษาไทยเป็็นหลััก

		

ธนาคารได้้แยกบััญชีีธุุรกรรมนโยบายรััฐ (Public Service Account : PSA) ตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย
ที่่� สกส. 28/2562 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลธุุรกรรมนโยบายรััฐ ลงวัันที่่� 2 กัันยายน 2562 และใช้้วิิธีีการปัันส่่วน
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานอื่่�นและรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ เพื่่�อใช้้ในการบัันทึึกบััญชีีธุุรกรรมนโยบายรััฐตามที่่�
ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง ตามหนัังสืือที่่� กค 1006/ว 2990 ลงวัันที่่� 2 สิิงหาคม 2559

3.2

เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิินรวม

		

งบการเงิินรวมได้้รวมรายการบััญชีีของสำำ�นัักงานใหญ่่และสาขาธนาคารทุุกแห่่งและบริิษััทย่่อย (กลุ่่�มกิิจการ) ที่่�ธนาคาร
มีีอำำ�นาจควบคุุม โดยได้้ตััดรายการและยอดคงเหลืือที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญระหว่่างกัันแล้้ว บริิษััทย่่อยทั้้�ง 3 บริิษััท เป็็นนิิติิบุุคคล
ที่่�ตั้้�งขึ้้�นในประเทศไทย ประกอบด้้วย บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(7) จำำ�กััด บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(8) จำำ�กััด
และบริิษััท นิิติบุิ ุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(9) จำำ�กััด ซึ่่�งธนาคารมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยดัังกล่่าวอยู่่�ที่่�อััตราร้้อยละ 48 49
และ 49 ตามลำำ�ดัับ (หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 8.4)

		

งบการเงิินของบริิษััทย่่อยได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยมีีรอบระยะเวลาบััญชีีและใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญเช่่นเดีียวกัันกัับธนาคาร
และในกรณีีที่่�ใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�แตกต่่างกััน ธนาคารได้้ปรัับปรุุงผลกระทบดัังกล่่าวแล้้ว
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3.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่

		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ที่่�ถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลััง
วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีผลกระทบที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ

		

เครื่่�องมืือทางการเงิิน

		

สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินเพื่่�อถืือปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ได้้แก่่
1. มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 32
เรื่่�อง การแสดงรายการเครี่่�องมืือทางการเงิิน
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7
เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9
เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน
4. การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16
เรื่่�อง การป้้ อ งกัั น ความเสี่่�ยงของเงิิ น ลงทุุ น สุุ ท ธิิ ใ น
			
หน่่วยงานต่่างประเทศ
5. การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 19
เรื่่�อง การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
6. แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี
เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับ
			ธุุรกิิจประกัันภััย

		
		
		
		
		
		
		

กระทรวงการคลัังโดยสำำ�นัักเศรษฐกิิจการคลัังได้้มีีหนัังสืือ ที่่� กค 1006/1254 ลงวัันที่่� 19 มีีนาคม 2562 เรื่่�อง การปฏิิบััติิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของไทย (Thai Financial Reporting Standards : TFRS) ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ โดยรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังเห็็นชอบให้้สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
เตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับดัังกล่่าวออกไปอีีก จนถึึงวัันที่่� 1 มกราคม 2568

		

ในระหว่่างที่่�สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจไม่่ได้้ปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ทั้้�ง 6 ฉบัับ ที่่�กล่่าวข้้างต้้นนั้้�น รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังได้้เห็็นชอบให้้ธนาคารแห่่งประเทศไทยออกประกาศกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินจำำ�นวน 9 เรื่่�อง (หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 3.1) ให้้สถาบััน
การเงิินเฉพาะกิิจถืือปฏิิบััติิแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินทั้้�ง 6 ฉบัับ โดยสถาบััน
การเงิินเฉพาะกิิจสามารถใช้้หลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินดัังกล่่าวแทนการปฏิิบััติิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินได้้จนถึึงวัันที่่� 1 มกราคม 2568

		ปััจจุุบัันธนาคารอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการทดสอบข้้อมููลคู่่�ขนาน (Parallel run) เพื่่�อพิิจารณาและประเมิินผลกระทบจากการนำำ�
มาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิ
		สำำ�หรัับธุุรกรรมหรืือรายการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน ธนาคารยัังคงปฏิิบัติั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ที่่�สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้กำำ�หนดไว้้
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3.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรับปรุ
ั
ุงใหม่่ (ต่่อ)

		

สััญญาเช่่า

		

สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า โดยให้้ถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับ
รอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ซึ่่�งธนาคารปฏิิบัติั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้�
โดยไม่่มีีการปรัับย้้อนหลัังกัับข้้อมููลเปรีียบเทีียบ แต่่จะรัับรู้้�ผลกระทบสะสมจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16 มาปฏิิบััติิใช้้ครั้้�งแรก ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ธนาคารได้้ปรัับปรุุงสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และรัับรู้้�หนี้้�สิิน
ตามสััญญาเช่่าสำำ�หรัับสััญญาเช่่าที่่�เคยจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานด้้วยมููลค่่าปััจจุุบันั ของเงิินจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า
ที่่�เหลืืออยู่่�คิิดลดด้้วยอััตราคิิดลดของธนาคาร

		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า ส่่งผลให้้กลุ่่�มกิิจการในฐานะผู้้�เช่่ารัับรู้้�สััญญาเช่่าเกืือบทั้้�งหมด
ในงบแสดงฐานะการเงิิน โดยไม่่ต้้องจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานและสััญญาเช่่าการเงิินอีีกต่่อไป กลุ่่�มกิิจการต้้อง
รัับรู้้�สินิ ทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า เว้้นแต่่เป็็นสััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้า้ งอิิงมีีมูลู ค่่าต่ำำ��

4. สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
4.1

การรัับรู้้�รายได้้

• รายได้้ดอกเบี้้�ย รัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง ยกเว้้นดอกเบี้้�ยเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระเกิิน 3 เดืือน รัับรู้้�ตามเกณฑ์์เงิินสด
ตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย ธนาคารจะกลัับมาใช้้เกณฑ์์คงค้้างสำำ�หรัับเงิินให้้สินิ เชื่่�อจำำ�นวนนั้้�น เมื่่�อลููกหนี้้�
ได้้ชำำ�ระเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยส่่วนที่่�ค้้างเสร็็จสิ้้�นแล้้ว
• ธนาคารบัันทึึกยกเลิิกรายได้้ดอกเบี้้�ยค้้างรัับจากเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระเกิินกว่่า 3 เดืือน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ค้้างชำำ�ระ
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของธนาคารแห่่งประเทศไทย
• รายได้้ดอกเบี้้�ยจากเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้� รัับรู้้�ตามวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
• เงิินปัันผลจากเงิินลงทุุน รัับรู้้�เมื่่�อมีีสิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล
• รายได้้อื่่�น รัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง
4.2

การรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่าย

		ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ และค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ รัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง
4.3

		
4.4

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายถึึง เงิินสดในมืือและรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินประเภทจ่่ายคืืน
เมื่่�อทวงถาม
เงิินลงทุุน

		

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด เป็็นเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�ธนาคารตั้้�งใจและสามารถที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
แสดงด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)

		

เงิินลงทุุนทั่่�วไป เป็็นเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด แสดงด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
(ถ้้ามีี)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

221

4.5

		

เงิินให้้สิินเชื่่�อ

เงิินให้้สิินเชื่่�อแสดงด้้วยจำำ�นวนเงิินต้้น ยกเว้้นเงิินเบิิกเกิินบััญชีีแสดงด้้วยจำำ�นวนเงิินต้้นรวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

4.6	ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ

4.6.1 ธนาคารได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญโดยถืือปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์การกัันสำำ�รองตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย
ที่่�สกส. 23/2562 ลงวัันที่่� 2 กัันยายน 2562 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การจััดชั้้�นและการกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจซึ่่�งธนาคารได้้กัันเงิินสำำ�รองตามเกณฑ์์คุุณภาพของลููกหนี้้� โดยพิิจารณาจากความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
และจะทยอยกัันเงิินสำำ�รองหนี้้�สููญเป็็นรายเดืือน ทั้้�งนี้้� ฝ่่ายบริิหารจะพิิจารณากัันเงิินสำำ�รองหนี้้�สููญเพิ่่�มจากที่่�ทยอย
ตั้้�งเป็็นรายเดืือนดัังกล่่าวตามความเหมาะสม
		สำำ�หรัับสิินเชื่่�อจััดชั้้�นปกติิและจััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ ธนาคารพิิจารณาตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญตามลัักษณะ
ของสิินเชื่่�อและจากปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญของสิินเชื่่�อที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้ ประกอบด้้วย
ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญขั้้�นต่ำำ��ที่่�คำำ�นวณตามอััตราร้้อยละที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด และค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
ส่่วนที่่�เกิินกว่่าอััตราขั้้�นต่ำำ��ตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยเพื่่�อครอบคลุุมความเสีียหายในอนาคต โดยพิิจารณา
เป็็นอััตราส่่วนต่่อเงิินให้้สิินเชื่่�อในอััตราที่่�เหมาะสมตามนโยบายของธนาคารซึ่่�งมีีการทบทวนทุุกปีี
		

หนี้้�สููญที่่�ตััดออกจากบััญชีี ธนาคารนำำ�ไปลดยอดจำำ�นวนที่่�กัันไว้้เป็็นค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ

		

ธนาคารกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการตััดหนี้้�สููญ โดยธนาคารได้้ตััดหนี้้�สููญสำำ�หรัับลููกหนี้้�จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ
เท่่ากัับจำำ�นวนที่่�กัันสำำ�รองสำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่่�สงสััยว่่าจะเรีียกคืืนไม่่ได้้ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การตััดส่่วนสููญเสีียของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย

		

หนี้้�สููญได้้รัับคืืน ธนาคารรัับรู้้�เป็็นรายได้้อื่่�น

		

นอกจากนี้้�ธนาคารได้้มีีการกัันเงิินสำำ�รองลููกหนี้้�ด้้อยคุุณภาพที่่�ต้้องมีีการพิิจารณาถึึงหลัักประกัันตามประกาศของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทยข้้างต้้นแล้้ว ธนาคารยัังถืือปฏิิบัติั ติ ามแนวนโยบายธนาคารแห่่งประเทศไทย เรื่่�อง การประเมิิน
ราคาหลัักประกัันและอสัังหาริิมทรััพย์์รอการขายที่่�ได้้มาจากการรัับชำำ�ระหนี้้� การประกัันการให้้สิินเชื่่�อหรืือที่่�ซื้้�อ
จากการขายทอดตลาดของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ ลงวัันที่่� 2 กัันยายน 2562 โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
1) การกัันเงิินสำำ�รองสำำ�หรัับลููกหนี้้�ด้้อยคุุณภาพในอััตราร้้อยละ 100 สำำ�หรัับส่่วนต่่างระหว่่างยอดหนี้้�ตามบััญชีี
กัับมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากการจำำ�หน่่ายหลัักประกัันตามวิิธีีการที่่�ธนาคาร
แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
2) หลัักประกัันที่่�นำำ�มาคำำ�นวณมููลค่่าปััจจุุบันั ของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รับั จากการจำำ�หน่่ายหลัักประกััน
ได้้แก่่อสัังหาริิมทรััพย์์ (เช่่น มููลค่่าปััจจุุบันั ของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รับั จากการจำำ�หน่่ายหลัักประกััน
ที่่�เป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์ของลููกหนี้้�ที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินคดีี เท่่ากัับร้้อยละ 62 ของราคาประเมิินมููลค่่าปััจจุุบันั
ของกระแสเงิิ น สดที่่�คาดว่่ า จะได้้ รัับจากการจำำ�หน่่ า ยหลัั ก ประกัั น ที่่�เป็็ น อสัั ง หาริิ มทรัั พ ย์์ ข องลูู กหนี้้�
ที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายทอดตลาด เท่่ากัับร้้อยละ 66.38 ของราคาประเมิิน)
3) การประเมิินมููลค่่าหลัักประกััน ธนาคารใช้้ข้อ้ มููลหลัักประกัันที่่�มีีอายุุประเมิินไม่่เกิิน 1 ปีี จากระบบฐานข้้อมููล
สารสนเทศทางภููมิศิ าสตร์์ของธนาคารแทนมููลค่่าหลัักประกัันที่่�มีีการประเมิินเกิินกว่่า 3 ปีี ตามที่่�กระทรวง
การคลัังเห็็นชอบ
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4.6	ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ (ต่่อ)

4.6.2	ค่่าธรรมเนีียมเงิินให้้กู้้�รายย่่อยระยะยาวที่่�ธนาคารทดรองจ่่ายจะตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญและรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่าย
เช่่นเดีียวกัับเงิินให้้สิินเชื่่�อโดยไม่่นำำ�หลัักประกัันมาหััก และแสดงรวมอยู่่�ในรายการสิินทรััพย์์อื่่�น
4.6.3	ลููกหนี้้�อื่่�นที่่�คาดว่่าจะเก็็บเงิินไม่่ได้้จะตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเต็็มจำำ�นวนและแสดงรวมอยู่่�ในรายการสิินทรััพย์์อื่่�น
เว้้นแต่่ลูกู หนี้้�ดำำ�เนิินคดีีรอรัับคืืนและลููกหนี้้�ดำำ�เนิินคดีีเงิินเบิิกเกิินบััญชีีรอรัับคืืนที่่�เกิิดจากผลต่่างของการได้้รับั ชำำ�ระหนี้้�
จากเงิินที่่�ได้้จากการขายทอดตลาดทรััพย์์จำำ�นอง และแสดงรวมอยู่่�ในเงิินให้้สิินเชื่่�อ
4.7

		
4.8

การปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีปั
ี ัญหา

ธนาคารปรัับโครงสร้้างหนี้้�โดยถืือปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์การกัันสำำ�รองตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สกส. 23/2562
ลงวัันที่่� 2 กัันยายน 2562 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การจััดชั้้�นและการกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
ทรััพย์์สิินรอการขาย

		

ทรััพย์์สิินรอการขายแสดงด้้วยราคาประเมิินหรืือราคาตามบััญชีีแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่าหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)

		

ธนาคารกำำ�หนดอััตราการตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์รอการขายที่่�มีีระยะเวลาการถืือครองไม่่เกิิน 10 ปีี ในอััตรา
ร้้อยละ 0 - 70 ส่่วนอสัังหาริิมทรััพย์์รอการขายที่่�ธนาคารถืือครองเกิิน 10 ปีี ตั้้�งค่่าเผื่่�อในอััตราร้้อยละ 100 ตามที่่�กระทรวง
การคลัังกำำ�หนดให้้ธนาคารถืือปฏิิบัติั ิ

		

การกลัับรายการกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการด้้อยค่่า จะรัับรู้้�เป็็นรายได้้หรืือค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นในงบกำำ�ไรขาดทุุน
และกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ส่่วนกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายในการขายจะรัับรู้้�เป็็นรายได้้หรืือค่่าใช้้จ่่าย
เมื่่�อมีีการจำำ�หน่่าย

4.9	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
		

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ แสดงด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์

		ค่่าเสื่่�อมราคาอาคารและอุุปกรณ์์ คำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์ ในอััตราร้้อยละ ดัังนี้้�
		

อาคาร

		อุุปกรณ์์

ตามอายุุการให้้ประโยชน์์ หรืือ 2 ปีี
ตามอายุุการให้้ประโยชน์์ หรืือ 3 - 10 ปีี

		อุุปกรณ์์ที่่�มีีราคาทุุนต่่อหน่่วยไม่่เกิิน 10,000 บาท และอุุปกรณ์์เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีที่่�มีีราคาทุุนต่่อหน่่วยไม่่เกิิน 30,000 บาท
รัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงวดบััญชีีที่่�ได้้รัับ
		

รายจ่่ายเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงและพััฒนาสิินทรััพย์์ซึ่่�งทำำ�ให้้อายุุของสิินทรััพย์์ยาวนานขึ้้�น อัันมีีผลทำำ�ให้้มูลู ค่่าเปลี่่�ยนแทนของ
สิินทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญจะรวมเป็็นราคาทุุนของสิินทรััพย์์ ส่่วนค่่าซ่่อมแซมและค่่าบำำ�รุุงรัักษารัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ย
ในรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เกิิดขึ้้�น

		

ในกรณีีที่่�ราคาตามบััญชีีสูงู กว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืน ราคาตามบััญชีีจะถููกปรัับลดให้้เท่่ากัับมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนมููลค่่า
ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนคำำ�นวณจากมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะเกิิดในอนาคตจากการใช้้สิินทรััพย์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
หรืือจำำ�นวนที่่�จะได้้รัับจากการขายสิินทรััพย์์หัักด้้วยต้้นทุุนจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์นั้้�นแล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า

		กำำ�ไรและขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ พิิจารณาจากผลต่่างระหว่่างเงิินสดรัับสุุทธิิจากการจำำ�หน่่าย
กัับราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ และรัับรู้้�ผลต่่างดัังกล่่าวในงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
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4.10	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

		ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563 ธนาคารถืือปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า เป็็นครั้้�งแรก
สััญญาที่่�เคยระบุุว่่าเป็็นสััญญาเช่่าตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 เรื่่�อง สััญญาเช่่า (TAS 17) และการตีีความมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้�ได้้กำำ�หนดหลัักการของการรัับรู้้�รายการ การวััดมููลค่่า การแสดง
รายการและการเปิิดเผยข้้อมููลของสััญญาเช่่า และกำำ�หนดให้้ผู้้�เช่่ารัับรู้้�สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินสำำ�หรัับสััญญาเช่่าที่่�มีีระยะเวลา
ในการเช่่ามากกว่่า 12 เดืือน เว้้นแต่่สิินทรััพย์์อ้้างอิิงนั้้�นมีีมููลค่่าต่ำำ��
		มููลค่่าของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้บัันทึึกด้้วยราคาทุุน บวกต้้นทุุนค่่ารื้้�อถอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
		อััตราคิิดลด (Discount Rate) ใช้้อััตราตามที่่�ระบุุในสััญญา (ถ้้ามีี) หรืือใช้้ Cost of Fund ของปีีก่่อนสััญญา
		

การคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาและการรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยจ่่าย คำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีเส้้นตรงและอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงตามอายุุการใช้้งาน
ของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ โดยพิิจารณาการเลืือกใช้้สิิทธิิขยายอายุุสััญญาเช่่า (ถ้้ามีี)

		

การรัับรู้้�หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่า คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยตามนััย
ของสััญญาเช่่า หลัังจากวัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นโดยสะท้้อนดอกเบี้้�ย
จากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าและลดลงโดยสะท้้อนการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าที่่�จ่่ายชำำ�ระแล้้ว

		

ธนาคารได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบััติิ โดยไม่่ปรัับย้้อนหลัังกัับข้้อมููลเปรีียบเทีียบใหม่่และ
รัับรู้้�ผลกระทบสะสมจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาปฏิิบัติั ิใช้้ครั้้�งแรก ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
รวมถึึ ง ธนาคารปรัั บ ปรุุ ง สิิ น ทรัั พ ย์์ สิิ ท ธิิ ก ารใช้้ แ ละรัั บ รู้้� ห นี้้�สิิ น ตามสัั ญ ญาเช่่ า สำำ�หรัั บ สัั ญ ญาเช่่ า ที่่�เคยจัั ด ประเภทเป็็ น
สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของเงิินจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าที่่�เหลืืออยู่่�คิิดลดด้้วยอััตราคิิดลดของธนาคาร
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 กลุ่่�มกิิจการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน เรื่่�อง สััญญาเช่่า ฉบัับใหม่่มาถืือปฏิิบัติั ิ โดยได้้รับั รู้้�
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าเป็็นจำำ�นวนที่่�เท่่ากัันคืือ 709.03 ล้้านบาท

4.11	สิินทรััพย์์ไม่่มีตั
ี ัวตนอื่่�น

		สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น แสดงด้้วยราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
คำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์ ดัังนี้้�
		

โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

อายุุการให้้ประโยชน์์ หรืือ 5 ปีี

4.12	ค่่าใช้้จ่่ายรอตััดบััญชีี

		ค่่าธรรมเนีียมในการจำำ�หน่่ายพัันธบััตร ตััดจำำ�หน่่ายโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุของพัันธบััตร โดยค่่าใช้้จ่่ายรอตััดบััญชีีดัังกล่่าว
จะแสดงรวมอยู่่�ในรายการสิินทรััพย์์อื่่�น
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4.13	ผลประโยชน์์ของพนัักงาน

4.13.1 ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
		

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน ประกอบด้้วย เงิินเดืือน ค่่าล่่วงเวลา เงิินโบนััส สิิทธิิการลาต่่าง ๆ รวมทั้้�ง
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นอื่่�น ๆ ตามข้้อตกลงของการจ้้างงาน ธนาคารรัับรู้้�ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามเกณฑ์์คงค้้าง

4.13.2 ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
4.13.2.1 โครงการสมทบเงิิน
		

ธนาคารได้้ จดทะเบีี ย นจัั ด ตั้้�งกองทุุ น สำำ�รองเลี้้�ยงชีี พ ตามพระราชบัั ญญัั ติิก องทุุ น สำำ�รองเลี้้�ยงชีี พ
พ.ศ. 2530 โดยธนาคารจะจ่่ายสมทบให้้กัับกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ซึ่่�งบริิหารโดยผู้้�จััดการกองทุุน
ภายนอก ตามเกณฑ์์และข้้อกำำ�หนดของพระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ. 2530 ธนาคาร
ไม่่มีีภาระผููกพัันที่่�จะจ่่ายเงิินเพิ่่�มอีีกเมื่่�อได้้จ่่ายเงิินสมทบไปแล้้ว เงิินสมทบจะถููกรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่าย
ผลประโยชน์์พนัักงานเมื่่�อถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ

4.13.2.2 โครงการผลประโยชน์์
		

โครงการผลประโยชน์์ของธนาคาร ประกอบด้้วย เงิินตอบแทนความชอบในการทำำ�งานภายใต้้
พระราชบััญญััติิแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ พ.ศ. 2543 ของที่่�ระลึึกสำำ�หรัับพนัักงานเกษีียณอายุุ
และเงิินบำำ�เหน็็จภายใต้้กองทุุนบำำ�เหน็็จผู้้�ปฏิิบััติิงานธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อตกลง
ของการจ้้างงาน

4.13.3 ผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน
		

ผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงานของธนาคาร ได้้แก่่ ของที่่�ระลึึกเนื่่�องจากปฏิิบััติิงานเป็็นระยะเวลานาน
ตามข้้อตกลงของการจ้้างงาน

		

ธนาคารคำำ�นวณหนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์ และผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน โดยใช้้วิธีิ คิี ดิ ลดแต่่ละ
หน่่วยที่่�ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระได้้ทำำ�การประเมิินภาระผููกพััน
ดัังกล่่าวตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย โดยรัับรู้้�ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงานประเภทโครงการ
ผลประโยชน์์ และผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน ในงบแสดงฐานะการเงิินและรัับรู้้�ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน
ต้้นทุุนบริิการในอดีีต ดอกเบี้้�ยสุุทธิิจากหนี้้�สิินผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้สุุทธิิ เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

		

ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย (Actuarial gains and losses)
สำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์จะรัับรู้้�ทัันทีีในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนสำำ�หรัับผลประโยชน์์
ระยะยาวอื่่�นของพนัักงานจะรัับรู้้�ทัันทีีในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

4.14

รายการสุุทธิิระหว่่างกััน

		สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินจะนำำ�มาหัักกลบและแสดงจำำ�นวนสุุทธิิในงบแสดงฐานะการเงิินได้้ก็็ต่่อเมื่่�อ
ธนาคารมีีสิิทธิิทางกฎหมายในการนำำ�จำำ�นวนที่่�รัับรู้้�ไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิินมาหัักกลบลบหนี้้�กัันและธนาคารมีีความตั้้�งใจ
ที่่�จะรัับหรืือจ่่ายชำำ�ระจำำ�นวนที่่�รัับรู้้�ไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิินด้้วยยอดสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจที่่�จะรัับประโยชน์์จากสิินทรััพย์์
ในเวลาเดีียวกัับที่่�จ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิิน
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4.15

รายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

		บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมธนาคารรวมถึึงบุุคคลหรืือกิิจการที่่�ธนาคาร
มีีอำำ�นาจควบคุุมไม่่ว่่าจะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม หรืือมีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับนโยบาย
ทางการเงิินและการดำำ�เนิินงาน นอกจากนี้้�บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันยัังรวมถึึงการอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมหรืืออยู่่�ภายใต้้
อิิทธิิพลร่่วมกััน
		

ธนาคารเป็็นรััฐวิิสาหกิิจภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของกระทรวงการคลััง ธนาคารมีีรายการทางธุุรกิิจกัับรััฐวิิสาหกิิจอื่่�น ๆ
ซึ่่�งอาจจะอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันโดยรััฐบาลไทย ทั้้�งทางตรงผ่่านทางหน่่วยงานรััฐบาล หรืือทางอ้้อมโดยผ่่าน
บริิษััทร่่วมหรืือองค์์กรอื่่�น ๆ ราคาและเงื่่�อนไขในการให้้บริิการกัับหน่่วยงานภาครััฐเป็็นไปตามเกณฑ์์ทางการค้้าปกติิ ดัังนั้้�น
ธนาคารจึึงไม่่จำำ�เป็็นต้้องรวบรวมและเปิิดเผยรายการค้้ากัับรััฐวิิสาหกิิจอื่่�นและหน่่วยงานภาครััฐไว้้ในรายการกัับบุุคคลหรืือ
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

		

รายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ได้้แก่่ ผู้้�บริิหารและกรรมการของธนาคาร ซึ่่�งมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ในการวางแผน สั่่�งการ และควบคุุมการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ธนาคารกำำ�หนดราคาสำำ�หรัับรายการค้้ากัับบุุคคลหรืือกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันตามที่่�ธนาคารประกาศแก่่สาธารณชนเป็็นปกติิธุุรกิิจและเป็็นเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป

4.16	มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารการเงิิน

		มููลค่่ายุุติิธรรม หมายถึึง มููลค่่าที่่�ธนาคารคาดว่่าจะได้้รัับจากการขายสิินทรััพย์์ทางการเงิินออกไป หรืือมููลค่่าที่่�คาดว่่า
จะต้้องจ่่ายเพื่่�อการไถ่่ถอนหนี้้�สิินทางการเงิิน โดยใช้้ราคาตลาดหรืือราคาประเมิินจากการคำำ�นวณตามหลัักการของ
ตลาดเงิินที่่�ใช้้กัันทั่่�วไป
		วิิธีีการและข้้อสมมติิฐานที่่�ธนาคารใช้้ในการประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินตามที่่�เปิิดเผย
มีีดัังนี้้�	
1) เงิินสด รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน เงิินรัับฝาก หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม เงิินกู้้�ยืืม ภาระของธนาคารจากการรัับรอง
และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิิน
2) ภาระผููกพัันทั้้�งสิ้้�น แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมโดยประมาณตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
3) เงิินลงทุุน แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมโดยประมาณจากราคาตามบััญชีีสุุทธิิ
4) เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมโดยประมาณจากยอดเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับทั้้�งสิ้้�น (รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ) ตามจำำ�นวนเงิินที่่�แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิินหัักค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
4.17	ตราสารที่่�ออกและหนี้้�สิินทางการเงิิน
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ตราสารที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืมมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อถืือจนครบกำำ�หนด และวิิธีีการบัันทึึกบััญชีีด้้วยราคาตามมููลค่่าหน้้าตั๋๋�ว
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5. การรวมธุุรกิิจ

เมื่่�อวัันที่่� 24 กัันยายน 2563 ธนาคารได้้รับั โอนบรรดากิิจการ ทรััพย์์สินิ สิิทธิิ หนี้้�สิิน ทุุน และภาระผููกพัันของบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อ
ที่่�อยู่่�อาศัั ย ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ยุุ บ เลิิ ก บรรษัั ท ตลาดรองสิิ น เชื่่�อที่่�อยู่่�อาศัั ย พ.ศ. 2563 ซึ่่�งประกาศในราชกิิ จ จานุุ เ บกษา
วัันที่่� 23 กัันยายน 2563 และมีีผลให้้ใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันถััดจากวัันประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา (วัันที่่�มีีการรวมธุุรกิิจภายใต้้
การควบคุุมเดีียวกััน)
5.1

การรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน

		

ผลจากการรัับโอนบรรดากิิจการ ทรััพย์์สิิน สิิทธิิ หนี้้�สิิน ทุุน และภาระผููกพัันดัังกล่่าว ข้้อมููลทางการเงิินรวมของธนาคาร
สำำ�หรัับงวดบััญชีีภายหลัังวัันที่่� 24 กัันยายน 2563 ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นตามกฎหมาย จะแสดงข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรวมธุุรกิิจ
ตามแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีสำำ�หรัับการรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันตามวิิธีีเสมืือนว่่าเป็็นวิิธีีการรวมส่่วนได้้เสีีย
(similar to pooling of interests) โดยวิิธีีการดัังกล่่าวธนาคารได้้รัับรู้้�สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อ
ที่่�อยู่่�อาศััย (บตท.) ด้้วยมููลค่่าตามบััญชีี ณ วัันที่่�มีีการรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน ส่่วนต่่างระหว่่างมููลค่่าสิินทรััพย์์สุทุ ธิิ
ของ บตท. รัับรู้้�ในส่่วนของเจ้้าของ
		
ผลการดำำ�เนิินงานของ บตท. จะรวมอยู่่�ในงบการเงิินเฉพาะธนาคารนัับตั้้�งแต่่วัันต้้นงวดในงบการเงิินงวดก่่อนที่่�นำำ�มา
เปรีียบเทีียบที่่�เป็็นระยะเวลาที่่�สั้้�นกว่่า จนถึึงวัันที่่�การควบคุุมสิ้้�นสุุด
		
รายการสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของ บตท. ที่่�ธนาคารได้้รับั โอนมาและรัับรู้้�ในงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ณ วัันที่่� 24 กัันยายน 2563
มีีดัังนี้้�
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์
เงินสด
0.02
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
57.84
เงินลงทุน
2,343.32
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
0.04
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
12,557.19
ทรัพย์สินรอการขาย
149.57
อุปกรณ์สุทธิ
3.57
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
0.27
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
204.18
รวมสินทรัพย์
15,316.00
หนี้สิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
14,475.73
ประมาณการหนี้สิน
22.56
หนี้สินอื่น
321.89
รวมหนี้สิน
14,820.18
สินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมา
495.82
		
		
ส่่วนของเจ้้าของเดิิมก่่อนการรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน ณ วัันที่่� 23 กัันยายน 2563 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 495.82 ล้้านบาท
ซึ่่�งประกอบด้้วย สิินทรััพย์์รวมจำำ�นวน 15,316.00 ล้้านบาท และหนี้้�สิินรวมจำำ�นวน 14,820.18 ล้้านบาท
		ข้้อมููลทางการเงิินที่่�แสดงเปรีียบเทีียบได้้รวมข้้อมููลทางการเงิินของ บตท. แล้้ว เสมืือนว่่าการรวมธุุรกิิจได้้เกิิดตั้้�งแต่่วัันที่่�
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของ บตท. นำำ�มารวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
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5.1

การรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน (ต่่อ)

		

งบแสดงฐานะการเงิินเฉพาะธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เฉพาะธนาคาร สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ที่่�นำำ�มาแสดงเปรีียบเทีียบ ธนาคารได้้ปรัับปรุุงใหม่่แล้้วผลกระทบ
จากการปรัับปรุุงงบการเงิินย้้อนหลััง สรุุปได้้ดัังนี้้�

		

ผลกระทบจากการปรัับปรุุงงบแสดงฐานะการเงิินเฉพาะธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) มีีดัังนี้้�
หน่วย : ล้านบาท
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

85.93
1,128.37
0.04
13,886.02
119.35

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

8.19

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

0.34

สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

195.52
15,423.80
(500.02)
15,041.70
9.03
53.48
8.47
172.78
14,785.44

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

638.36

รวมส่วนของเจ้าของ

638.36

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
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15,423.80

5.1

		

การรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน (ต่่อ)

ผลกระทบจากการปรัับปรุุงงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นเฉพาะธนาคาร สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) มีีดัังนี้้�
หน่วย : ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ย

831.98

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

692.97

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

139.01
83.55
83.55

ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย

0.40

รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ

2.44

รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน

225.40

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าขอสินทรัพย์

88.57
4.62
29.96
7.53

ขาดทุนจากการยกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

27.81

อื่น ๆ

27.09

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ

185.58

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

(62.88)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

102.70

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

102.70
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5.2	บริิษััทย่่อย

		

ในการรวมธุุรกิิจของธนาคารกัับ บตท. ทำำ�ให้้บริิษััทย่่อยของ บตท. ต้้องถููกนำำ�มาจััดทำำ�งบการเงิินรวมกัับธนาคารในงวดปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยข้้อมููลทางการเงิินรวมได้้รวมข้้อมููลทางการเงิินของบริิษััทย่่อยที่่�ธนาคารมีีอำำ�นาจควบคุุม
3 แห่่ง คืือ บริิษัทั นิิติบุิ คุ คลเฉพาะกิิจ บตท.(7) จำำ�กััด บริิษัทั นิิติบุิ คุ คลเฉพาะกิิจ บตท.(8) จำำ�กััด และบริิษัทั นิิติบุิ คุ คลเฉพาะกิิจ
บตท.(9) จำำ�กััด โดยได้้ตััดรายการบััญชีีระหว่่างกัันออกแล้้ว เสมืือนว่่าการรวมธุุรกิิจได้้เกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่วัันที่่�นำำ�สิินทรััพย์์และ
หนี้้�สิินของ บตท. มารวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน

		มููลค่่าของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�รัับรู้้� ณ วัันที่่�มีีการรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันแต่่ละประเภทที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งแสดงใน
งบการเงิินรวม มีีดัังนี้้�
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย
อุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หัก หนี้สินรวม
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ส่วนของเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ณ วันที่ 23 กันยายน 2563
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0.02
60.51
1,820.00
12,355.06
149.57
3.57
0.27
16.24
14,405.24
14,079.83
22.56
92.69
14,195.08
210.16
14,405.24
14,195.08
(145.67)
355.83

ในงวดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการรัับโอนที่่�จะให้้มีีผลทางกฎหมายในทรััพย์์สิิน สิิทธิิ หนี้้�สิิน และ
ภาระผููกพัันของบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ตามพระราชบััญญััติยุิ บุ เลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย พ.ศ. 2563
กำำ�หนดให้้ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จไม่่เกิิน 270 วััน นัับแต่่วัันที่่� 24 กัันยายน 2563
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6. การบริิหารความเสี่่�ยง
6.1
		

ความเสี่่�ยงของธนาคาร

6.1.1

ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต

			

ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต หมายถึึง โอกาสหรืือความน่่าจะเป็็นที่่�คู่่�สัญั ญาของธนาคาร (Counterparty) ไม่่สามารถปฏิิบัติั ติ าม
ภาระที่่�ตกลงไว้้กัับธนาคาร รวมถึึงโอกาสที่่�คู่่�ค้้าจะถููกปรัับลดอัันดัับความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อ
รายได้้และเงิินกองทุุนของธนาคาร

			

ในส่่วนการพิิจารณาให้้สินิ เชื่่�อนั้้�น ธนาคารมีีนโยบายสิินเชื่่�อ (Credit Policy) ซึ่่�งเป็็นกรอบการดำำ�เนิินงานที่่�กำำ�หนดขอบเขต
วััตถุุประสงค์์ของการให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการวิิเคราะห์์และตััดสิินใจในการให้้สิินเชื่่�อเป็็นไปในแนวทาง
เดีียวกััน โดยคำำ�นึึงถึึงผลตอบแทนทางธุุรกิิจ ภาวะการแข่่งขััน ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และระดัับความเสี่่�ยงที่่�
ธนาคารยอมรัับได้้ ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการกำำ�หนดแนวทางการรัับความเสี่่�ยงสิินเชื่่�อ (Credit Risk Guideline) 2 ประเภท
คืือ แนวทางการรัับความเสี่่�ยงทั่่�วไป (Credit Risk - General Guideline) เช่่น การออกผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อ
การตรวจสอบเครดิิตบููโร การกำำ�หนดวงเงิินให้้สินิ เชื่่�อต่่อหลัักประกััน (LTV) ระยะเวลาการให้้กู้้� กำำ�หนดการจ่่ายดอกเบี้้�ย
และชำำ�ระคืืนเงิินต้้น การตั้้�งวงเงิินสิินเชื่่�อหลัังจากได้้รัับอนุุมััติิสิินเชื่่�อ การเรีียกเก็็บหนี้้�และการติิดตามทวงหนี้้�
รวมถึึงมีีกระบวนการในการสอบทานสิินเชื่่�อของลููกค้้าและติิดตามดููแลสิินเชื่่�อที่่�ผ่่านการอนุุมัติั แิ ล้้วอย่่างสม่ำำ��เสมอ
และแนวทางการรัับความเสี่่�ยงเฉพาะด้้าน (Credit Risk - Specific Guidelines) เช่่น การกำำ�หนดเกณฑ์์ LTV
ธนาคารมีีแนวทางการรัับความเสี่่�ยงโดยให้้มีีการค้ำำ��ประกัันโดยผู้้�ประกอบการ หรืือการพิิจารณาประวััติิการผ่่อน
ชำำ�ระหนี้้�สม่ำำ��เสมอ เป็็นต้้น

			ปััจจุุบัันธนาคารมีีการปรัับรููปแบบกระบวนงานสิินเชื่่�อใหม่่ โดยแบ่่งเป็็น 3 กระบวนงาน
1) กระบวนงานพิิจารณาตรวจสอบคุุณสมบััติเิ บื้้�องต้้นของผู้้�กู้้�ในภาพรวม การตรวจสอบคุุณสมบััติคิ รบถ้้วนตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนด การตรวจสอบคุุณสมบััติิเรื่่�องข้้อมููลรายได้้ การตรวจสอบเกณฑ์์หลัักประกัันในเบื้้�องต้้น
การพิิจารณาเบื้้�องต้้นจากปััจจััยภายนอกอื่่�น ๆ ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� (FRONT)
2) กระบวนการวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อของศููนย์์วิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ (DEC) การตรวจรายละเอีียดเอกสารของผู้้�กู้้�ตามคู่่�มืือ
ปฏิิบััติิงานและระเบีียบปฏิิบััติิงานสิินเชื่่�อรายย่่อยของธนาคาร รวมถึึงบัันทึึกข้้อมููลในระบบและสรุุปวิิเคราะห์์
สิินเชื่่�อเพื่่�อนำำ�เสนออนุุมััติิสิินเชื่่�อไปยัังฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อรายย่่อย (CPC)
3) กระบวนงานวิิเคราะห์์และพิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อโดยพิิจารณาข้้อมููลที่่�ผ่่านการพิิจารณาตรวจสอบจาก
ศููนย์์วิเิ คราะห์์สินิ เชื่่�อ (DEC) และข้้อมููลหลัักประกัันตามรายงานประเมิิน เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั สิิ นิ เชื่่�อ ฝ่่ายวิิเคราะห์์
สิินเชื่่�อรายย่่อย (CPC)
			

ในกรณีีของเงิินให้้สินิ เชื่่�อที่่�ปรากฏอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิินผลเสีียหายสููงสุุดของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้
ของธนาคาร คืือ มููลค่่าตามบััญชีีสุทุ ธิิของเงิินให้้สินิ เชื่่�อในงบแสดงฐานะการเงิินหลัังจากหัักค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนต่่าง ๆ
แล้้ว โดยยัังไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึงมููลค่่าของหลัักประกัันใด ๆ นอกจากนี้้�ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ยัังอาจเกิิดจากภาระผููกพััน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิินด้้วย

		

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด

6.1.2

			

ความเสี่่�ยงด้้านตลาดของธนาคาร หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากอััตราดอกเบี้้�ย ซึ่่�งทำำ�ให้้รายได้้หรืือเงิินกองทุุนได้้รับั
ผลกระทบในทางลบจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ยของรายการสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิิน
ทั้้�งหมดที่่�มีีความอ่่อนไหวต่่ออััตราดอกเบี้้�ย (Rate Sensitive Items)
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6.1

ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

		

6.1.2

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (ต่่อ)

			ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ (Net Interest Income) และรายได้้ ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นที่่�สััมพัันธ์์กับั อััตราดอกเบี้้�ย
			อััตราดอกเบี้้�ยทางด้้านสิินทรััพย์์โดยเฉพาะเงิินให้้สินิ เชื่่�อจะมีีการกำำ�หนดจากอััตราดอกเบี้้�ยเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยแบบลอยตััว
ชนิิด MOR, MRR และ MLR เป็็นส่่วนใหญ่่ ยกเว้้นการลงทุุนในพัันธบััตรที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่� ตามระยะเวลาที่่�
กำำ�หนด ส่่วนด้้านหนี้้�สิิน โดยเฉพาะเงิินรัับฝากตามระบบตลาดการเงิินของประเทศไทย	ส่่วนใหญ่่จะประกอบด้้วย
เงิินฝากประเภทออมทรััพย์์ที่่�เป็็นอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว และเงิินฝากประจำำ�ที่่�เป็็นอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ระยะสั้้�น
			

ธนาคารบริิหารความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการประเมิินความอ่่อนไหวต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
(Net Interest Income Sensitivity) และจััดทำำ�รายงาน Static Repricing Gap Analysis ในระยะเวลา 1 ปีี
ภายใต้้ สมมติิ ฐานการเปลี่่�ยนแปลงของอัั ตราดอกเบี้้�ย 100 basis points ซึ่่�งผลการประเมิิ นความเสี่่�ยง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารมีีผลการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิสะสม เท่่ากัับ
2,445.63 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 10.03 ของรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ นอกจากนี้้�ธนาคารมีีการทดสอบภาวะวิิกฤต
(Stress Testing) เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย และบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ให้้สอดคล้้องกัับ
สภาวะแวดล้้อมของธุุรกิิจ เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถบรรลุุเป้้าหมายรายได้้ตามแผนธุุรกิิจและมีีความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับ
ที่่�ยอมรัับได้้ ภายใต้้การควบคุุมดููแลของคณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน และการเงิินของธนาคาร (ALCO)

		สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินของธนาคารที่่�สำำ�คััญ จำำ�แนกตามระยะเวลาในการเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2563
เปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย
ภายใน
1 เดืือน

1 ถึึง 3
เดืือน

3 ถึึง 12
เดืือน

มากกว่่า
1 ปีี

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย

สิินเชื่่�อ
ด้้อยคุุณภาพ

รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

55,417.15

-

-

-

190.10

-

55,607.25

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

12,945.61

22,477.67

17,528.48

23,724.33

37.50

-

76,713.59

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

880,670.40

4,983.25

15,588.08 304,404.43

77,650.44

50,054.94 1,333,351.54

รวม

949,033.16

27,460.92

33,116.56 328,128.76

77,878.04

50,054.94 1,465,672.38

หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม
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408,995.63 135,590.02 471,553.62 145,518.75

-

-

-

-

-

25,978.63 107,150.00

-

-

136,047.42

410,021.40 137,483.04 497,532.25 252,668.75

-

-

1,297,705.44

-

-

1,025.77

1,893.02

-

-

1,161,658.02

6.1

		

ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

6.1.2

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (ต่่อ)
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2562
เปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย
ภายใน
1 เดืือน

1 ถึึง 3
เดืือน

3 ถึึง 12
เดืือน

มากกว่่า
1 ปีี

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย

สิินเชื่่�อ
ด้้อยคุุณภาพ

รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ

59,757.65

-

-

-

3,049.44

-

62,807.09

-

27,573.64

214.64

85.27

22,313.68

4,922.55

37.50

เงิินให้้สินิ เชื่่�อแก่่ลูกู หนี้้�

915,157.66

1,732.98

82,201.26

98,209.43

74,698.09

51,900.80 1,223,900.22

รวม

975,129.95

1,818.25 104,514.94 103,131.98

77,785.03

51,900.80 1,314,280.95

หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก

320,631.32 139,869.98 381,100.90 151,666.86

-

-

993,269.06

-

-

1,798.00

14,353.37 136,047.42

-

-

156,666.23

323,463.79 145,100.95 395,454.27 287,714.28

-

-

1,151,733.29

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

1,798.00

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

1,034.47

รวม

5,230.97

-

-

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
เปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย
ภายใน
1 เดืือน

1 ถึึง 3
เดืือน

3 ถึึง 12
เดืือน

มากกว่่า
1 ปีี

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย

สิินเชื่่�อ
ด้้อยคุุณภาพ

รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

55,415.32

-

-

-

190.10

-

55,605.42

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

12,945.61

22,477.67

17,759.60

23,724.33

37.50

-

76,944.71

เงิินให้้สินิ เชื่่�อแก่่ลูกู หนี้้�

880,670.40

4,983.25

15,588.08 304,404.43

77,650.44

50,054.94 1,333,351.54

รวม

949,031.33

27,460.92

33,347.68 328,128.76

77,878.04

50,054.94 1,465,901.67

หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม

408,995.63 135,590.02 471,553.62 145,518.75

-

-

1,161,658.02

-

-

-

21,814.09 108,389.80

383.33

-

136,058.54

412,269.19 137,787.78 493,367.71 253,908.55

383.33

-

1,297,716.56

3,273.56

2,197.76

-

-
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6.1

		

ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

6.1.2

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (ต่่อ)
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2562
เปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย
ภายใน
1 เดืือน

1 ถึึง 3
เดืือน

3 ถึึง 12
เดืือน

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย

มากกว่่า
1 ปีี

สิินเชื่่�อ
ด้้อยคุุณภาพ

รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

59,755.13

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

-

-

-

3,049.44

-

62,804.57

-

28,312.11

214.64

85.27

22,516.19

5,458.51

37.50

เงิินให้้สินิ เชื่่�อแก่่ลูกู หนี้้�

915,157.66

1,732.98

82,201.26

98,209.43

74,698.09

51,900.80 1,223,900.22

รวม

975,127.43

1,818.25 104,717.45 103,667.94

77,785.03

51,900.80 1,315,016.90

หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก

320,631.32 139,869.98 381,100.90 151,666.86

-

-

993,269.06

-

-

1,798.00

10,894.30 133,866.31

918.64

-

157,141.70

327,546.89 146,214.86 391,995.20 285,533.17

918.64

-

1,152,208.76

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

1,798.00

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

5,117.57

รวม

6,344.88

-

-

			ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�และอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััวของเงิินให้้สิินเชื่่�อ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
และ 2562 ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

2563
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�

375,265.60

210,031.77

อััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว

958,085.94

1,013,868.45

1,333,351.54

1,223,900.22

รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อ
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2562

ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2563 และ 2562 เงิิ น ให้้ สิิ น เชื่่�อประกอบด้้ ว ยเงิิ น ให้้ สิิ น เชื่่�อตามธุุ ร กรรมปกติิ
จำำ�นวน 1,191,879.72 ล้้านบาท และ 1,126,364.18 ล้้านบาท และเงิินให้้สิินเชื่่�อตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
จำำ�นวน 141,471.82 ล้้านบาท และ 97,536.04 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

6.1

		

ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

6.1.2

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (ต่่อ)

			อััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ มีีอััตราประมาณ ดัังต่่อไปนี้้�
2563

2562

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

ร้้อยละ 0.71

ร้้อยละ 1.64

เงิินลงทุุน

ร้้อยละ 0.96

ร้้อยละ 1.83

เงิินให้้สิินเชื่่�อ

ร้้อยละ 3.75

ร้้อยละ 4.48

เงิินรัับฝากที่่�เป็็นเงิินบาท

ร้้อยละ 1.38

ร้้อยละ 1.71

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

ร้้อยละ 0.62

ร้้อยละ 1.50

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

ร้้อยละ 2.96

ร้้อยละ 3.05

หนี้้�สิินทางการเงิิน

		

6.1.3

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง

			

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�ไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�สิิน และภาระผููกพัันเมื่่�อถึึงกำำ�หนด
เนื่่�องจากไม่่สามารถเปลี่่�ยนสิินทรััพย์์เป็็นเงิินสดได้้หรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้เพีียงพอกัับปริิมาณความต้้องการ
ใช้้เงิินของธนาคารได้้ทัันเวลาหรืือสามารถจััดหาเงิินทุุนได้้ แต่่ด้้วยต้้นทุุนที่่�สููงเกิินกว่่าระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ซึ่่�งอาจ
ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ รายได้้ แ ละเงิิ น กองทุุ น ทั้้�งจากการเปลี่่�ยนแปลงของปัั จ จัั ย ภายในและภายนอก รวมถึึ ง
ความไม่่เหมาะสมของโครงสร้้างสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของธนาคาร

			

โครงสร้้างองค์์กร นโยบาย และกลยุุทธ์์ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ธนาคารได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการ
ชุุดต่่าง ๆ ได้้แก่่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริิหารสิินทรััพย์์ หนี้้�สิินและการเงิิน มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบายกลยุุทธ์์และการบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของธนาคารดัังนี้้�

				

คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)

				มีีหน้้าที่่�ในการอนุุมััติินโยบายบริิหารความเสี่่�ยง และกระจายอำำ�นาจให้้คณะกรรมการหรืือหน่่วยงานที่่�
รัับผิิดชอบในแต่่ละระดัับเป็็นผู้้�ดููแลตามความเหมาะสม
				

คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง (Risk Oversight Committee - ROC)

				มีีหน้้าที่่�ในการทบทวน สอบทานความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของนโยบายและกลยุุทธ์์การบริิหาร
ความเสี่่�ยง รวมถึึงระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้อย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง หรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
เพื่่�อให้้สามารถประเมิินติิดตาม และดููแลปริิมาณความเสี่่�ยงของธนาคารให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม และรายงาน
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อรัับทราบและ/หรืือพิิจารณาทุุกไตรมาส
				

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee - AC)

				มีีหน้้าที่่�ในการสอบทานประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลของกระบวนการควบคุุมภายใน กระบวนการกำำ�กัับ
ดููแลที่่�ดีี และกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
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6.1

		

ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

6.1.3

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (ต่่อ)

				 คณะกรรมการบริิ ห ารสิิ น ทรัั พ ย์์ หนี้้�สิิ น และการเงิิ น (Assets and Liabilities Management
Committee - ALCO)
			

	มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ระยะสั้้�น ระยะยาวด้้านสิินทรััพย์์ และหนี้้�สิินให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
ของธนาคาร และกฎเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดโดยกระทรวงการคลััง และธนาคารแห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งกำำ�หนดกลยุุทธ์์
ในการจััดการด้้านความเสี่่�ยงจากสภาพคล่่อง และอััตราดอกเบี้้�ย และรายงานต่่อคณะกรรมการธนาคาร
ผ่่านคณะกรรมการบริิหาร เพื่่�อรัับทราบและ/หรืือตััดสิินใจ

			

ธนาคารบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง และควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk
Appetite) นอกจากนี้้� ยัังมีีฝ่่ายบริิหารการเงิินทำำ�หน้้าที่่�บริิหารสภาพคล่่อง จััดสรรเงิินฝาก เงิินลงทุุนและเงิินให้้
สิินเชื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อให้้ธนาคารมีีสภาพคล่่องในระดัับที่่�เหมาะสม และสามารถปฏิิบััติิตาม
ข้้อผููกพัันทางการเงิินได้้ และมีีฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่�ทบทวนนโยบาย กำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยงด้้าน
สภาพคล่่อง และกำำ�หนดระดัับเพดานความเสี่่�ยงต่่าง ๆ (Risk Limit) ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

			

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้วัดั และติิดตามความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง แสดงในรููปแบบรายงานต่่าง ๆ เช่่น รายงานอััตราส่่วนการดำำ�รง
สิินทรััพย์์สภาพคล่่อง รายงานประมาณการสภาพคล่่องล่่วงหน้้า และรายงานการกระจุุกตััวของแหล่่งเงิิน (Funding
Concentration) เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ธนาคารมีีการทดสอบภาวะวิิกฤตความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องเป็็นรายไตรมาส
ตามกรอบนโยบายการทดสอบภาวะวิิกฤตของธนาคาร โดยใช้้สถานการณ์์ที่่�ธนาคารกำำ�หนดขึ้้�นเองซึ่่�งแบ่่งออกได้้
3 กรณีี ได้้แก่่
(1) ภาวะวิิกฤตที่่�เกิิดขึ้้�นกัับธนาคารเอง (Institution-Specific Crisis)
(2) ภาวะวิิกฤตที่่�เกิิดขึ้้�นกัับระบบสถาบัันการเงิินและส่่งผลกระทบต่่อสภาพคล่่องของธนาคาร (Market-Wide
Crisis)
(3) ภาวะวิิกฤตที่่�เกิิดจากผลรวมของทั้้�งสองปััจจััย (Combination of Both) โดยในแต่่ละสถานการณ์์จำำ�ลอง
จะประกอบด้้วยข้้อสมมติิต่่าง ๆ โดยใช้้ข้้อมููลที่่�เคยเกิิดขึ้้�นในอดีีตซึ่่�งจะครอบคลุุมเหตุุการณ์์ในช่่วงวิิกฤติิ
ต่่าง ๆ อาทิิเช่่น การเบิิกถอนเงิินรัับฝากของลููกค้้าแต่่ละประเภท สภาพคล่่องในตลาดของสิินทรััพย์์ลดลง
และจััดทำำ�แผนฉุุกเฉิินด้้านการเงิินเพื่่�อรองรัับภาวะวิิกฤตโดยคำำ�นึึงถึึงผลการทดสอบภาวะวิิกฤตในแต่่ละ
สถานการณ์์จำำ�ลอง
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6.1

		

ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

6.1.3

			

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (ต่่อ)
ตารางต่่อไปนี้้�แสดงสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามระยะเวลา
ที่่�ครบกำำ�หนดของสััญญา
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2563
ครบกำำ�หนด

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สินิ เชื่่�อแก่่ลูกู หนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม

ภายใน
1 เดืือน

1 ถึึง 3
เดืือน

3 ถึึง 12
เดืือน

55,607.25
12,945.61
14,706.06
83,258.92

22,477.67
9,210.80
31,688.47

17,528.48 23,724.33
41,616.98 1,131,399.59
59,145.46 1,155,123.92

403,110.38
1,120.98
1,025.77
405,257.13

136,584.08
1,893.02
138,477.10

476,444.81
25,978.63
502,423.44

มากกว่่า
1 ปีี

145,518.75
107,150.00
252,668.75

ไม่่มีีกำำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

55,607.25
37.50 76,713.59
47,571.95 1,244,505.38
47,609.45 1,376,826.22
-

1,161,658.02
1,120.98
136,047.42
1,298,826.42
หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2562
ครบกำำ�หนด
ภายใน
1 เดืือน
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สินิ เชื่่�อแก่่ลูกู หนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม

62,807.09
214.64
10,293.67
73,315.40

1 ถึึง 3
เดืือน
95.98
8,739.49
8,835.47

3 ถึึง 12
เดืือน

มากกว่่า
1 ปีี

22,302.97
4,922.55
39,416.92 1,032,510.66
61,719.89 1,037,433.21

320,631.32 139,819.98 381,149.31 151,668.45
1,798.00
531.74
1,034.47
5,230.97 14,353.37 136,047.42
323,995.53 145,050.95 395,502.68 287,715.87

ไม่่มีีกำำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

62,807.09
37.50 27,573.64
49,515.33 1,140,476.07
49,552.83 1,230,856.80
-

993,269.06
1,798.00
531.74
156,666.23
1,152,265.03
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6.1

		

ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

6.1.3

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (ต่่อ)
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
ครบกำำ�หนด

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สินิ เชื่่�อแก่่ลูกู หนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม

ภายใน
1 เดืือน

1 ถึึง 3
เดืือน

3 ถึึง 12
เดืือน

มากกว่่า
1 ปีี

55,605.42
12,945.61
14,706.06
83,257.09

22,477.67
9,210.80
31,688.47

17,759.60 23,724.33
41,616.98 1,131,399.59
59,376.58 1,155,123.92

403,110.38 136,584.08 476,444.81 145,518.75
1,120.98
1,018.73
2,075.93 21,417.83 111,546.05
405,250.09 138,660.01 497,862.64 257,064.80

ไม่่มีีกำำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

55,605.42
37.50 76,944.71
47,571.95 1,244,505.38
47,609.45 1,377,055.51
-

1,161,658.02
1,120.98
136,058.54
1,298,837.54
หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2562
ครบกำำ�หนด
ภายใน
1 เดืือน
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สินิ เชื่่�อแก่่ลูกู หนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม
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62,804.57
214.64
10,293.67
73,312.88

1 ถึึง 3
เดืือน
95.98
8,739.49
8,835.47

3 ถึึง 12
เดืือน

มากกว่่า
1 ปีี

22,505.48
5,458.51
39,416.92 1,032,510.66
61,922.40 1,037,969.17

320,631.32 139,819.98 381,149.31 151,668.45
1,798.00
531.74
1,065.54
6,157.05
9,940.93 139,978.18
324,026.60 145,977.03 391,090.24 291,646.63

ไม่่มีีกำำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

62,804.57
37.50 28,312.11
49,515.33 1,140,476.07
49,552.83 1,231,592.75
-

993,269.06
1,798.00
531.74
157,141.70
1,152,740.50

6.2	มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารการเงิิน

		ข้้อมููลต่่อไปนี้้�เป็็นการสรุุปยอดคงเหลืือตามที่่�ปรากฏในงบการเงิินและการประมาณการมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ประเภทตราสารการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน :
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน :
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม

31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

5,847.45
55,607.25
76,713.59
1,244,505.38
1,382,673.67

5,847.45
55,607.25
76,713.59
1,244,505.38
1,382,673.67

6,348.33
62,807.09
27,573.64
1,140,476.07
1,237,205.13

6,348.33
62,807.09
27,573.64
1,140,476.07
1,237,205.13

1,161,658.02
1,120.98
136,047.42
1,298,826.42

1,161,658.02
1,120.98
136,047.42
1,298,826.42

993,269.06
1,798.00
531.74
156,666.23
1,152,265.03

993,269.06
1,798.00
531.74
156,666.23
1,152,265.03
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทตราสารการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน :
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน :
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
5,847.45
55,605.42
76,944.71
1,244,505.38
1,382,902.96

5,847.45
55,605.42
76,944.71
1,244,505.38
1,382,902.96

6,348.33
62,804.57
28,312.12
1,140,476.07
1,237,941.09

6,348.33
62,804.57
28,312.12
1,140,476.07
1,237,941.09

1,161,658.02
1,120.98
136,058.54
1,298,837.54

1,161,658.02
1,120.98
136,058.54
1,298,837.54

993,269.06
1,798.00
531.74
157,141.70
1,152,740.50

993,269.06
1,798.00
531.74
157,141.70
1,152,740.50
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6.3

การดำำ�รงเงิินกองทุุน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562
เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
สำำ�รองตามกฎหมาย
เงิินสำำ�รองที่่�จััดสรรจากกำำ�ไรสุุทธิิ
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ�ไรสุุทธิิคงเหลืือจากการจััดสรร
ส่่วนเกิินทุุนจากการรวมธุุรกิิจ
ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมก่่อนการรวมธุุรกิิจ
ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
รวมเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
เงิินสำำ�รองสำำ�หรัับสิินทรััพย์์จััดชั้้�นปกติิ
รวมเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
เงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น

20,320.33
28,797.81
1,200.00
(91.26)
38,897.00
355.83

20,320.33
26,127.46
1,200.00
(120.82)
34,858.99
-

20,320.33
28,797.81
1,200.00
38,897.00
495.82

20,320.33
26,127.46
1,200.00
34,858.99
-

89,479.71

522.23
82,908.19

89,710.96

638.36
83,145.14

8,036.23
8,036.23
97,515.94

8,059.72
8,059.72
90,967.91

8,013.20
8,013.20
97,724.16

8,016.89
8,016.89
91,162.03

		
		

ธนาคารได้้คำำ�นวณเงิินกองทุุนตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สกส. 15/2562 ลงวัันที่่� 2 กัันยายน 2562
เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลเงิินกองทุุนของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ โดยให้้ใช้้บังั คัับตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 ตุุลาคม 2562 เป็็นต้้นไป
ซึ่่�งธนาคารดำำ�รงเงิินกองทุุนเป็็นอััตราส่่วนกัับสิินทรััพย์์เสี่่�ยงทั้้�งสิ้้�นไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 8.5 โดยมีีเงื่่�อนไขว่่าเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
ต้้องเป็็นอััตราส่่วนไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 4.25 ของสิินทรััพย์์เสี่่�ยงทั้้�งสิ้้�น โดยสิินทรััพย์์เสี่่�ยงด้้านเครดิิตคำำ�นวณตามหลัักเกณฑ์์
ธปท. ที่่� สกส. 17/2562 และสิินทรััพย์์เสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการเป็็นการคำำ�นวณโดยใช้้หลัักเกณฑ์์ ธปท. ที่่� สกส. 19/2562

		

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารดำำ�รงเงิินกองทุุน เป็็นอััตราส่่วนกัับสิินทรััพย์์เสี่่�ยงทั้้�งสิ้้�นตามแนวทาง
และวิิธีีการที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ดัังนี้้�
อััตราร้้อยละ
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562
เงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น
เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
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15.17
13.92

14.11
12.86

15.24
13.99

14.21
12.96

7.	ประมาณการและข้้อสมมติิฐาน

ในการจััดทำำ�งบการเงิินให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
และหลัักเกณฑ์์อื่่�น ๆ ของธนาคารแห่่งประเทศไทย ผู้้�บริิหารต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจ การประมาณการ และตั้้�งข้้อสมมติิฐานหลายประการ
ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อการกำำ�หนดนโยบายการบััญชีีและการรายงานจำำ�นวนเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน รายได้้ และค่่าใช้้จ่่าย
ซึ่่�งผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอาจแตกต่่างไปจากจำำ�นวนที่่�ประมาณไว้้
ประมาณการและข้้อสมมติิฐานที่่�ใช้้จะได้้รัับการทบทวนอย่่างต่่อเนื่่�อง การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีจะบัันทึึกใน
งวดบััญชีีที่่�ประมาณการดัังกล่่าวได้้รับั การทบทวน และในอนาคตที่่�ได้้รับั ผลกระทบ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความไม่่แน่่นอนของประมาณการ
และข้้อสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบายการบััญชีีมีีผลกระทบสำำ�คััญต่่อการรัับรู้้�จำำ�นวนเงิินในงบการเงิิน
8. ข้้อมููลเพิ่่� มเติิม
8.1

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด (ข้้อมููลเพิ่่� มเติิมเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินสด)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

8.2

5,847.45
55,607.25
61,454.70

6,348.33
62,807.09
69,155.42

5,847.45
55,605.42
61,452.87

6,348.33
62,804.57
69,152.90

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2563
เมื่่�อทวงถาม มีีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิิชย์์
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
รวม
บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
รวมในประเทศ

3.44
260.04
4.15
267.63
267.63

35,335.00
20,000.00
55,335.00
4.62
55,339.62

รวม
3.44
35,595.04
20,004.15
55,602.63
4.62
55,607.25

31 ธัันวาคม 2562
เมื่่�อทวงถาม มีีระยะเวลา
3.16
3,097.77
0.80
3,101.73
3,101.73

41,200.00
18,500.00
59,700.00
5.36
59,705.36

รวม
3.16
44,297.77
18,500.80
62,801.73
5.36
62,807.09
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8.2

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์) (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
เมื่่�อทวงถาม มีีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิิชย์์
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
รวม
บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
รวมในประเทศ

8.3

3.44
258.21
4.15
265.80
265.80

35,335.00
20,000.00
55,335.00
4.62
55,339.62

31 ธัันวาคม 2562
เมื่่�อทวงถาม มีีระยะเวลา

รวม
3.44
35,593.21
20,004.15
55,600.80
4.62
55,605.42

3.16
3,095.24
0.81
3,099.21
3,099.21

41,200.00
18,500.00
59,700.00
5.36
59,705.36

รวม
3.16
44,295.24
18,500.81
62,799.21
5.36
62,804.57

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562
ราคาทุุน
ราคาทุุน
ราคาทุุน
ราคาทุุน
ตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
พัันธบััตรรััฐบาล
หุ้้�นกู้้�
เงิินลงทุุนทั่่�วไป
ตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
รวมเงิินลงทุุนสุุทธิิ

		
8.4

		

76,676.09
-

26,055.19
1,480.95

76,676.09
231.12

26,055.19
2,219.42

37.50
76,713.59

37.50
27,573.64

37.50
76,944.71

37.50
28,312.11

ตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาดเป็็นการลงทุุนในหุ้้�นสามััญของ บริิษัทั ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด ซึ่่�งประกอบ
ธุุรกิิจบริิการให้้ข้้อมููลทางด้้านเครดิิต
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ

ในงวดนี้้�ธนาคารได้้เข้้าสวมสิิทธิิเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(7) จำำ�กััด บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ
บตท.(8) จำำ�กััด และบริิษัทั นิิติบุิ คุ คลเฉพาะกิิจ บตท.(9) จำำ�กััด ตามพระราชบััญญััติยุิ บุ เลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
พ.ศ. 2563 เป็็นธุุรกิิจแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์ภายใต้้โครงการแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์

		วัันที่่� 23 กัันยายน 2562 บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(7) จำำ�กััด ได้้สิ้้�นสุุดโครงการแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์
และได้้จดทะเบีียนเลิิกบริิษััทต่่อกระทรวงพาณิิชย์์แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 16 มิิถุุนายน 2563
		วัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2563 บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(8) จำำ�กััด ได้้สิ้้�นสุุดโครงการแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์
และอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเลิิกบริิษััทต่่อกระทรวงพาณิิชย์์
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8.4

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ (ต่่อ)

หน่่วย : บาท

บริิษััทย่่อย
บริิษััท นิิติบุิ ุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(7) จำำ�กััด
บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(8) จำำ�กััด
บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(9) จำำ�กััด

ประเภทธุุรกิิจ
แปลงสิินทรััพย์์
เป็็นหลัักทรััพย์์
แปลงสิินทรััพย์์
เป็็นหลัักทรััพย์์
แปลงสิินทรััพย์์
เป็็นหลัักทรััพย์์

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563 และ 31 ธัันวาคม 2562
ประเภท
สััดส่่วน
หลัักทรััพย์์
การถืือเงิินลงทุุน
ที่่�ลงทุุน
(ร้้อยละ)

เงิินลงทุุน
วิิธีีราคาทุุน

หุ้้�นสามััญ

48

12,000.00

หุ้้�นสามััญ

49

12,250.00

หุ้้�นสามััญ

49

12,250.00

รวมเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

36,500.00

หน่วย : ล้านบาท
บริิษััทย่่อย

สััดส่่วนของส่่วนได้้เสีียใน
ความเป็็นเจ้้าของและสิิทธิิ
ในการออกเสีียงที่่�ถืือโดย
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม (NCI) (ร้้อยละ)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ที่่�แบ่่งให้้กัับ
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม (NCI)

31 ธัันวาคม 2563 และ 31 ธัันวาคม
31 ธัันวาคม 2562
2563
บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(7) จำำ�กััด
บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(8) จำำ�กััด
บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(9) จำำ�กััด
รวม

52
51
51

(0.02)
26.00
3.58
29.56

31 ธัันวาคม
2562
10.26
2.86
10.58
23.70

ยอดสะสมของส่่วนได้้เสีีย
ที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
(NCI)

31 ธัันวาคม
2563
0.04
0.14
(91.44)
(91.26)

31 ธัันวาคม
2562
0.06
(25.86)
(95.02)
(120.82)

		ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม (NCI) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 จำำ�นวน (91.26) ล้้านบาท
และ (120.82) ล้้ า นบาท ตามลำำ�ดัั บ ประกอบด้้ ว ยยอดสะสมของส่่ ว นได้้ เ สีี ย ที่่�ไม่่ มีี อำำ� นาจควบคุุ ม (กำำ�ไรสะสม)
จำำ�นวน (91.30) ล้้านบาท และ (120.86) ล้้านบาท และส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีอำำ�
ี นาจควบคุุม (ส่่วนของทุุน) จำำ�นวน 0.04 ล้้านบาท
และ 0.04 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
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8.5

		

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

8.5.1	จำำ�แนกตามประเภทสิินเชื่่�อ
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
เงิินเบิิกเกิินบััญชีี

31 ธัันวาคม 2562

1,874.77

1,947.25

1,172,516.78

1,106,418.06

4,492.78

3,363.07

12,995.39

14,635.80

บวก ส่่วนเกิินกว่่ามููลค่่า

-

-

(หััก) ส่่วนต่ำำ��กว่่ามููลค่่า

-

-

เงิินให้้กู้้�ยืืมรายย่่อย
ลููกหนี้้�ดำำ�เนิินคดีีรอรัับคืืน
สิิทธิิเรีียกร้้องในลููกหนี้้�และเงิินลงทุุนในลููกหนี้้�

รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

1,191,879.72

1,126,364.18

7,673.29

3,882.32

1,199,553.01

1,130,246.50

(17,419.03)

(16,251.64)

(76,079.95)

(68,583.86)

1,106,054.03

1,045,411.00

(หััก) ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
1. เงิินสำำ�รองขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์ ธปท.
- รายสิินเชื่่�อ
2. เงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน (หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 8.5.4)
รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

			
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารจำำ�หน่่ายกลุ่่�มลููกหนี้้�ที่่�ดำำ�เนิินการขายทรััพย์์ทอดตลาดแล้้ว แต่่ทรััพย์์ไม่่พอ
ชำำ�ระหนี้้�ที่่�พ้้นระยะเวลาบัังคัับคดีีออกจากเงิินให้้สิินเชื่่�อไปจััดประเภทในสิินทรััพย์์อื่่�น โดยโอนคู่่�กัับค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
ของลููกหนี้้� จำำ�นวน 10,038 ราย เป็็นเงิินจำำ�นวน 801.63 ล้้านบาท และ 8,698 ราย เป็็นเงิินจำำ�นวน 754.89 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ
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8.5

		

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ (ต่่อ)

8.5.1	จำำ�แนกตามประเภทสิินเชื่่�อ (ต่่อ)

			ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 เงิินให้้สินิ เชื่่�อแก่่ลูกู หนี้้� จำำ�นวน 1,191,879.72 ล้้านบาท และ 1,126,364.18 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ ได้้รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�เกิิดจากการทำำ�ธุุรกรรมเพื่่�อสนัับสนุุนมาตรการการเงิินการคลัังของภาครััฐ แต่่มิิใช่่เงิิน
ให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ (PSA) เป็็นจำำ�นวน 178,026.20 ล้้านบาท และ 145,564.23 ล้้านบาท
โดยจำำ�แนกตามรายโครงการ ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
31 ธัันวาคม 2563
โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2558

2,433.20

2,937.94

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2559

10,985.07

11,769.14

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2560

32,044.67

33,923.06

681.49

708.10

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2561

13,662.41

14,185.46

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2562

30,162.29

29,752.67

49.00

50.59

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2560 (จ.ชายแดนภาคใต้้)

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2562 (อุุปกรณ์์)
โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2563

17,134.84

-

โครงการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนใต้้

3,795.73

3,095.40

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อข้้าราชการ ปีี 2559

9,536.90

11,183.75

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อข้้าราชการ ปีี 2560

7,399.16

7,969.59

13.94

14.86

โครงการบ้้านกตััญญููเลี้้�ยงดููบุุพการีี

8,312.97

8,852.28

โครงการบ้้านกตััญญููเลี้้�ยงดููบุุพการีี/1

3,002.81

3,153.85

12,126.94

17,768.27

194.01

199.27

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อผู้้�สููงอายุุ ปีี 2560

โครงการบ้้านเอื้้�ออาทร
โครงการสิินเชื่่�อบ้้าน ธอส. เติิมฝััน
โครงการสิินเชื่่�อบ้้าน ธอส. เราไม่่ทิ้้�งกััน
รวม

		

31 ธัันวาคม 2562

26,490.77

-

178,026.20

145,564.23

8.5.2	จำำ�แนกตามสกุุลเงิินและถิ่่�นที่่�อยู่่�ของลููกหนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2562
ในประเทศ ต่่างประเทศ
รวม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
เงิินบาท

1,191,879.72

-

1,191,879.72 1,126,364.18

-

รวม
1,126,364.18
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8.5

		

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ (ต่่อ)

8.5.3	จำำ�แนกตามประเภทธุุรกิิจและการจััดชั้้�น
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
กล่่าวถึึง
ต่ำำ��กว่่า
สงสััย
สงสััยจะสููญ
เป็็นพิิเศษ
มาตรฐาน

ปกติิ
สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
1,053,509.90
สิินเชื่่�อส่่วนที่่�โอนสิิทธิิเรีียกร้้องในลููกหนี้้�
3,981.23
รวม
1,057,491.13

87,850.86
237.88
88,088.74

8,407.53
38.16
8,445.69

5,986.74
71.08
6,057.82

รวม

31,532.07 1,187,287.10
264.27
4,592.62
31,796.34 1,191,879.72

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2562
กล่่าวถึึง
ต่ำำ��กว่่า
สงสััย
สงสััยจะสููญ
เป็็นพิิเศษ
มาตรฐาน

ปกติิ
สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
สิินเชื่่�อส่่วนที่่�โอนสิิทธิิเรีียกร้้องในลููกหนี้้�
รวม

		

991,700.38
7,567.89
999,268.27

77,936.45
691.09
78,627.54

8,451.65
152.02
8,603.67

11,419.70
209.28
11,628.98

รวม

27,879.64 1,117,387.82
356.08
8,976.36
28,235.72 1,126,364.18

8.5.4	จำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�น
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
อััตราที่่�ใช้้
ยอดสุุทธิิที่่�ใช้้
เงิินให้้สิินเชื่่�อและ ในการตั้้�
ในการตั้้�งค่่าเผื่่�อ
ง
ค่่
า
เผื่่�
อ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
หนี้้�สงสััยจะสููญ1) หนี้้�สงสััยจะสููญ (%)
1. เงิินสำำ�รองขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์ ธปท.
- จััดชั้้�นปกติิ
- จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ
- จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
- จััดชั้้�นสงสััย
- จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ
รวม
2. เงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน
รวม
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1,064,914.12
88,339.04
8,445.69
6,057.82
31,796.34

145,486.07
56,215.91
2,164.71
1,473.16
11,201.98

1,199,553.01

216,541.83

1
2
100
100
100

ค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ
1,454.86
1,124.32
2,164.71
1,473.16
11,201.98
17,419.03
76,079.95
93,498.98

8.5

		

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ (ต่่อ)

8.5.4	จำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�น (ต่่อ)
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2562
อััตราที่่�ใช้้
ยอดสุุทธิิที่่�ใช้้
เงิินให้้สิินเชื่่�อและ ในการตั้้�
ในการตั้้�งค่่าเผื่่�อ
ง
ค่่
า
เผื่่�
อ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
หนี้้�สงสััยจะสููญ1) หนี้้�สงสััยจะสููญ (%)
1. เงิินสำำ�รองขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์ ธปท.
- จััดชั้้�นปกติิ
- จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ
- จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
- จััดชั้้�นสงสััย
- จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ
รวม
2. เงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน
รวม

1,002,782.40
78,995.73
8,603.67
11,628.98
28,235.72

113,332.78
39,892.55
2,351.12
2,788.98
9,180.36

1,130,246.50

167,545.79

1
2
100
100
100

ค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ
1,133.33
797.85
2,351.12
2,788.98
9,180.36
16,251.64
68,583.86
84,835.50

		

1)

ยอดสุุทธิิที่่�ใช้้ในการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเป็็นยอดคงค้้างของต้้นเงิินที่่�ไม่่รวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับหลัังหัักหลัักประกััน

		

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีีค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ ซึ่่�งตั้้�งขึ้้�นตามหลัักเกณฑ์์การจััดชั้้�นและ
การกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย จำำ�นวน 93,498.98 ล้้านบาท
และ 84,835.50 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ (หมายเหตุุ ข้้อ 8.6) ซึ่่�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�นวนดัังกล่่าวได้้รวมเงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน
จำำ�นวน 76,079.95 ล้้านบาท และ 68,583.86 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยธนาคารกัันเงิินสำำ�รองเพิ่่�มตามเกณฑ์์คุุณภาพสำำ�หรัับ
ลููกหนี้้�ด้้อยคุุณภาพรายย่่อย เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถรองรัับผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต กรณีีต้อ้ งกัันสำำ�รองเพิ่่�มตามเกณฑ์์
คุุณภาพโดยพิิจารณาเป็็นอััตราส่่วนต่่อเงิินให้้สิินเชื่่�อในอััตราที่่�เหมาะสมตามนโยบายของธนาคารซึ่่�งมีีการทบทวนทุุกปีี

		

เงิินให้้สิินเชื่่�อและดอกเบี้้�ยค้้างรัับที่่�จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน จััดชั้้�นสงสััย และจััดชั้้�นสงสััยจะสููญตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย ธนาคารระงัับการรัับรู้้�รายได้้ ซึ่่�งถืือเป็็นสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
จำำ�นวน 46,299.85 ล้้านบาท และ 48,468.37 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 3.86 และ 4.29 ตามลำำ�ดัับ
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8.6	ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ

หน่่วย : ล้้านบาท

ปกติิ
ยอดต้้นงวด
หนี้้�สงสััยจะสููญ
หนี้้�สููญตััดบััญชีี
ยอดปลายงวด

		

1,133.33
321.53
1,454.86

กล่่าวถึึง
เป็็นพิิเศษ
797.85
326.47
1,124.32

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
ต่ำำ��กว่่า
สงสััย
สงสััยจะสููญ
มาตรฐาน
2,351.12
(186.41)
2,164.71

2,788.98
(1,315.82)
1,473.16

9,180.36
3,049.94
(1,028.32)
11,201.98

ค่่าเผื่่�อฯ
ที่่�กัันเพิ่่�ม

รวม

68,583.86
7,496.09
76,079.95

84,835.50
9,691.80
(1,028.32)
93,498.98

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 9,691.80 ล้้านบาท ประกอบด้้วยจำำ�นวนที่่�
ธนาคารกัันเงิินสำำ�รองตามการจััดชั้้�นเงิินให้้สิินเชื่่�อตามเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 2,195.71 ล้้านบาท
และได้้กัันเงิินสำำ�รองส่่วนเกิินจากเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 7,496.09 ล้้านบาท
หน่่วย : ล้้านบาท

ปกติิ
ยอดต้้นงวด
หนี้้�สงสััยจะสููญ
หนี้้�สููญตััดบััญชีี
ยอดปลายงวด

		

8.7

		

กล่่าวถึึง
เป็็นพิิเศษ

1,134.17
(0.84)
1,133.33

880.49
(82.64)
797.85

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2562
ต่ำำ��กว่่า
สงสััย
สงสััยจะสููญ
มาตรฐาน
2,634.50
(283.38)
2,351.12

2,891.46
(102.48)
2,788.98

8,632.80
1,754.75
(1,207.19)
9,180.36

ค่่าเผื่่�อฯ
ที่่�กัันเพิ่่�ม
62,199.40
6,384.46
68,583.86

รวม
78,372.82
7,669.87
(1,207.19)
84,835.50

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ธนาคารได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 7,669.87 ล้้านบาท ประกอบด้้วยจำำ�นวนที่่�
ธนาคารกัันเงิินสำำ�รองตามการจััดชั้้�นเงิินให้้สิินเชื่่�อตามเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 1,285.41 ล้้านบาท
และได้้กัันเงิินสำำ�รองส่่วนเกิินจากเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 6,384.46 ล้้านบาท
การปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีปั
ี ัญหา

ธนาคารทำำ�สััญญาปรัับโครงสร้้างหนี้้�กัับลููกหนี้้�สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
วิิธีีการปรัับโครงสร้้างหนี้้�
การเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขการชำำ�ระหนี้้�
รวม
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จำำ�นวนบััญชีี

จำำ�นวนหนี้้�ตามบััญชีี
ก่่อนปรัับโครงสร้้างหนี้้�

131,338

111,376.34

131,338

111,376.34

8.7

การปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีปั
ี ัญหา (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2562
วิิธีีการปรัับโครงสร้้างหนี้้�

จำำ�นวนบััญชีี

การเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขการชำำ�ระหนี้้�
รวม

จำำ�นวนหนี้้�ตามบััญชีี
ก่่อนปรัับโครงสร้้างหนี้้�

66,767

56,918.88

66,767

56,918.88

8.8	สิินทรััพย์์จััดชั้้�นตามเกณฑ์์ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
ทรััพย์์สิิน
เงิินให้้สิินเชื่่�อและ
สิินทรััพย์์อื่่�น
รอการขาย
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ1)
จััดชั้้�นปกติิ
จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ
จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
จััดชั้้�นสงสััย
จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ
รวม

1,194,947.64
96,804.06
9,408.51
6,789.30
33,857.13
1,341,806.64

1,122.00
1,122.00

504.95
91.14
7.77
5.91
1,599.47
2,209.24

รวม
1,195,452.59
96,895.20
9,416.28
6,795.21
36,578.60
1,345,137.88
หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2562
ทรััพย์์สิิน
เงิินให้้สิินเชื่่�อและ
สิินทรััพย์์อื่่�น
รอการขาย
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ1)
จััดชั้้�นปกติิ
จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ
จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
จััดชั้้�นสงสััย
จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ
รวม
		

1)

1,092,128.32
84,005.53
9,430.56
12,746.99
29,723.24
1,228,034.64

992.17
992.17

408.86
66.65
6.65
11.26
1,609.86
2,103.28

รวม
1,092,537.18
84,072.18
9,437.21
12,758.25
32,325.27
1,231,130.09

ยอดเงิินให้้สินิ เชื่่�อและดอกเบี้้�ยค้้างรัับเป็็นยอดรวมเงิินให้้สินิ เชื่่�อและดอกเบี้้�ยค้้างรัับตามธุุรกรรมปกติิและธุุรกรรมนโยบายรััฐ
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8.9

ทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นงวด
ทรััพย์์สิินที่่�ได้้จากการชำำ�ระหนี้้�
อสัังหาริิมทรััพย์์
รวมทรััพย์์สิินรอการขาย
(หััก) ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
รวมทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

17,727.98
17,727.98
(4,150.88)
13,577.10

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
เพิ่่�มขึ้้�น
จำำ�หน่่าย
6,149.75
6,149.75
(1,446.83)
4,702.92

2,578.06
2,578.06
(732.72)
1,845.34

ปลายงวด
21,299.67
21,299.67
(4,864.99)
16,434.68

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นงวด
ทรััพย์์สิินที่่�ได้้จากการชำำ�ระหนี้้�
อสัังหาริิมทรััพย์์
รวมทรััพย์์สิินรอการขาย
(หััก) ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
รวมทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ
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14,415.43
14,415.43
(3,561.31)
10,854.12

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2562
เพิ่่�มขึ้้�น
จำำ�หน่่าย
5,972.77
5,972.77
(1,350.08)
4,622.69

2,660.22
2,660.22
(760.51)
1,899.71

ปลายงวด
17,727.98
17,727.98
(4,150.88)
13,557.10

		

อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ได้้จากการชำำ�ระหนี้้� เป็็นมููลค่่าที่่�ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินภายนอก จำำ�นวน 29,875.14 ล้้านบาท
และมููลค่่าที่่�ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินภายใน จำำ�นวน 1,010.32 ล้้านบาท

		

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีีทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ จำำ�นวน 16,434.68 ล้้านบาท และ
13,577.10 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ในจำำ�นวนดัังกล่่าวได้้รวมทรััพย์์สิินรอการขายที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการจดทะเบีียน
โอนกรรมสิิทธิ์์� จำำ�นวน 4,644.23 ล้้านบาท และ 4,632.44 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ธนาคารมีีกำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินรอการขายหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการ จำำ�นวน 396.36 ล้้านบาท (ค่่าใช้้จ่่าย
ในการจััดการ จำำ�นวน 66.48 ล้้านบาท)

		

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีีค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าทรััพย์์สิินรอการขายเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 714.11 ล้้านบาท
และ 589.57 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งเกิิดจากการตั้้�งเพิ่่�มหรืือการโอนกลัับรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่า

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

8.10	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นงวด
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
อื่น ๆ

683.51
3,973.54
3,222.46
660.02
8,539.53

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
ราคาทุุน
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ปลายงวด ต้้นงวด
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
2.29
274.72
210.71
356.91
844.63

0.78
35.42
129.96
818.19
984.35

685.02
4,212.84
3,303.21
198.74
8,399.81

2,703.54
1,883.78
73.18
4,660.50

146.94
371.16
518.10

32.33
80.84
73.18
186.35

ปลายงวด
2,818.15
2,174.10
4,992.25

ค่าเสื่อมราคา

ยอดสุุทธิิ
685.02
1,394.69
1,129.11
198.74
3,407.56
518.10

หน่่วย : ล้้านบาท

ที่่�ดิิน
อาคาร
อุุปกรณ์์
อื่่�น ๆ

ต้้นงวด

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2562
ราคาทุุน
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ปลายงวด ต้้นงวด
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง

682.81
3,887.28
2,512.13
1,154.56
8,236.78

0.70
123.90
796.17
1,448.92
2,369.69

37.64
85.84
1,943.46
2,066.94

683.51
3,973.54
3,222.46
660.02
8,539.53

2,583.78
1,613.61
73.18
4,270.57

145.65
350.44
496.09

25.89
80.27
106.16

ปลายงวด
2,703.54
1,883.78
73.18
4,660.50

ค่่าเสื่่�อมราคา

ยอดสุุทธิิ
683.51
1,270.00
1,338.68
586.84
3,879.03
496.09

		ที่่�ดิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีจำำ�นวน 685.02 ล้้านบาท และ 683.51 ล้้านบาท ในจำำ�นวนนี้้�
มีี ที่่�ดิิ น ที่่�มีี ภ าระจำำ�ยอมให้้ อ งค์์ ก ารรถไฟฟ้้ า มหานครใช้้ พื้้� นที่่�ใต้้ ดิิ น บริิ เวณลานจอดรถที่่�สำำ�นัั ก งานใหญ่่ เนื้้�อที่่� 2 ไร่่
142 ตารางวา ราคาตามบััญชีี 7.21 ล้้านบาท ตั้้�งแต่่ปีี 2543 โดยไม่่มีีกำำ�หนดระยะเวลา ธนาคารได้้รัับเงิินชดเชย
จากการใช้้พื้้�นที่่�ดัังกล่่าว 75.36 ล้้านบาท โดยรัับรู้้�เป็็นรายได้้ทั้้�งจำำ�นวน ณ วัันที่่�ได้้รัับเงิิน
		

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุุนของทรััพย์์สิินที่่�ตััดค่่าเสื่่�อมราคาหมดแล้้วแต่่ยัังคงใช้้งานอยู่่� มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563

2562

อาคาร

1,244.66

1,135.31

อุุปกรณ์์

1,169.79

1,119.38

รวม

2,414.45

2,254.69
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8.11	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นงวด
สััญญาเช่่าที่่�ดิิน
และ/หรืืออาคาร
สััญญาเช่่ารถยนต์์
อื่่�น ๆ
ค่่าเสื่่�อมราคา

551.68
157.35
171.10
880.13

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
ราคาทุุน
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ปลายงวด ต้้นงวด
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
153.72
156.34
310.06

136.35
28.81
165.16

569.05
284.88
171.10
1,025.03

166.37
166.37

122.09
113.84
1.32
237.25

25.54
16.08
41.62

ปลายงวด
96.55
97.76
167.69
362.00

ยอดสุุทธิิ
472.50
187.12
3.41
663.03
201.56

		สำำ�หรัับงบการเงิินงวดบััญชีีปีี 2562 ธนาคารแสดงรายการสััญญาเช่่าซื้้�อรถยนต์์ (Leasing) รวมอยู่่�ในรายการที่่�ดิิน อาคาร
และอุุปกรณ์์ แต่่มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 ให้้ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ธนาคารจึึงได้้มีี
การปรัับปรุุงรายการสััญญาเช่่าซื้้�อรถยนต์์ออกจากรายการที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ แล้้วมาบัันทึึกในบััญชีีสินิ ทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้
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ตามประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 16/2563 เรื่่�อง แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่�อง มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับทางเลืือก
เพิ่่�มเติิมทางบััญชีีเพื่่�อรองรัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ วัันที่่� 22 เมษายน 2563 ทำำ�ให้้ธนาคารได้้รับั การลดค่่าเช่่าการใช้้พื้้�นที่่�ในอาคาร สำำ�หรัับปีี 2563 จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 5.96 ล้้านบาท
ซึ่่�งธนาคารได้้ปรัับปรุุงรายการดัังกล่่าวกัับเจ้้าหนี้้�ตามสััญญาเช่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์นั้้�น ๆ

		

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ราคาทุุนของสััญญาเช่่ารถยนต์์ จำำ�นวน 284.88 ล้้านบาท โดยได้้รวมราคาทุุนของยานพาหนะ
ภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิินเดิิม จำำ�นวน 54.11 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีมููลค่่าตามบััญชีี จำำ�นวน 32.17 ล้้านบาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

8.12	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�นสุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นงวด
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

2,919.45
2,919.45

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
ราคาทุุน
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ปลายงวด ต้้นงวด
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
193.37
193.37

126.46
126.46

2,986.36
2,986.36

1,533.89
1,533.89

391.41
391.41

105.93
105.93

ปลายงวด
1,819.37
1,819.37

ค่่าตััดจำำ�หน่่าย

ยอดสุุทธิิ
1,166.99
1,166.99
391.41

หน่่วย : ล้้านบาท

โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย

ต้้นงวด

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2562
ราคาทุุน
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ปลายงวด ต้้นงวด
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง

1,901.34
1,901.34

1,030.15
1,030.15

12.04
12.04

2,919.45
2,919.45

1,224.03
1,224.03

321.78
321.78

11.92
11.92

ปลายงวด
1,533.89
1,533.89

ยอดสุุทธิิ
1,385.56
1,385.56
321.78

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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8.13	สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2563
สิินทรััพย์์อื่่�น
ค่่าเผื่่�อ
สิินทรััพย์์อื่่�น
การด้้อยค่่า
สุุทธิิ
ค่่าธรรมเนีียมรอรัับคืืน
ค่่าธรรมเนีียมเงิินให้้กู้้�รายย่่อยระยะยาว
ลููกหนี้้�อื่่�น
ค่่าเช่่าค้้างรัับ - อสัังหาริิมทรััพย์์
รายได้้ค้้างรัับ
ค่่าใช้้จ่่ายรอตััดบััญชีี
เงิินประกัันและมััดจำำ�
ลููกหนี้้�รอการชดใช้้
พััสดุุคงคลััง
อื่่�น ๆ
รวม

1,101.76
662.57
157.67
45.24
14.11
86.92
360.69
7.20
484.19
2,920.35

(1,101.76)
(81.87)
(151.43)
(0.70)
(360.69)
(0.24)
(1,696.69)

580.70
6.24
44.54
14.11
86.92
6.96
484.19
1,223.66

31 ธัันวาคม 2562
สิินทรััพย์์อื่่�น
ค่่าเผื่่�อ
สิินทรััพย์์อื่่�น
การด้้อยค่่า
สุุทธิิ
1,111.53
542.52
146.41
1.24
15.49
17.29
84.50
365.11
0.24
482.51
2,766.84

(1,111.53)
(76.38)
(132.63)
(1.17)
(0.70)
(365.11)
(0.24)
(1,687.76)

466.14
13.78
0.07
14.79
17.29
84.50
482.51
1,079.08
หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
สิินทรััพย์์อื่่�น
ค่่าเผื่่�อ
สิินทรััพย์์อื่่�น
การด้้อยค่่า
สุุทธิิ
ค่่าธรรมเนีียมรอรัับคืืน
ค่่าธรรมเนีียมเงิินให้้กู้้�รายย่่อยระยะยาว
ลููกหนี้้�อื่่�น
ค่่าเช่่าค้้างรัับ – อสัังหาริิมทรััพย์์
รายได้้ค้้างรัับ
ค่่าใช้้จ่่ายรอตััดบััญชีี
เงิินประกัันและมััดจำำ�
ลููกหนี้้�รอการชดใช้้
พััสดุุคงคลััง
อื่่�น ๆ
รวม
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1,101.76
662.57
157.67
126.06
14.11
86.92
360.69
7.20
497.65
3,014.63

(1,101.76)
(81.87)
(151.43)
(0.70)
(360.69)
(0.24)
(1,696.69)

580.70
6.24
125.36
14.11
86.92
6.96
497.65
1,317.94

31 ธัันวาคม 2562
สิินทรััพย์์อื่่�น
ค่่าเผื่่�อ
สิินทรััพย์์อื่่�น
การด้้อยค่่า
สุุทธิิ
1,111.53
542.52
146.41
1.24
172.47
17.29
84.50
365.11
0.24
483.20
2,924.51

(1,111.53)
(76.38)
(132.63)
(1.17)
(0.70)
(365.11)
(0.24)
(1,687.76)

466.14
13.78
0.07
171.77
17.29
84.50
483.20
1,236.75

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีลููกหนี้้�รอการชดใช้้ จำำ�นวน 360.69 ล้้านบาท และ 365.11 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
เป็็นลููกหนี้้�ที่่�ธนาคารได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเต็็มจำำ�นวนแล้้ว

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

8.14

		

เงิินรัับฝาก

8.14.1	จำำ�แนกตามประเภทเงิินรัับฝาก
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563

2562

จ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

579.60

576.68

ออมทรััพย์์

274,414.89

246,074.35

จ่่ายคืืนเมื่่�อสิ้้�นระยะเวลา

886,663.53

746,618.03

1,161,658.02

993,269.06

รวม

		

8.14.2	จำำ�แนกตามสกุุลเงิินและถิ่่�นที่่�อยู่่�ของผู้้�ฝาก
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร

เงิินบาท

8.15

ในประเทศ

2563
ต่่างประเทศ

รวม

1,161,658.02

-

1,161,658.02

ในประเทศ

2562
ต่่างประเทศ

993,269.06

-

รวม
993,269.06

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (หนี้้�สิิน)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
เมื่่�อทวงถาม

2563
มีีระยะเวลา

รวม

เมื่่�อทวงถาม

-

-

-

-

ในประเทศ
ธนาคารพาณิิชย์์
รวม

2562
มีีระยะเวลา
1,798.00
1,798.00

รวม
1,798.00
1,798.00

8.16	ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
ในประเทศ
พัันธบััตร
หุ้้�นกู้้�ชนิิดมีีหลัักประกััน
รวม

131,240.00
4,807.42
136,047.42

2563
ต่่างประเทศ
-

รวม
131,240.00
4,807.42
136,047.42

ในประเทศ
147,000.00
9,666.23
156,666.23

2562
ต่่างประเทศ
-

รวม
147,000.00
9,666.23
156,666.23

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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8.16	ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
ในประเทศ
พัันธบััตร
ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
เงิินกู้้�ยืืม
รวม

2563
ต่่างประเทศ

131,240.00
216.23
4,602.31
136,058.54

-

รวม

ในประเทศ

131,240.00
216.23
4,602.31
136,058.54

147,000.00
962.04
9,179.66
157,141.70

2562
ต่่างประเทศ
-

		

ในงวดบััญชีีปีี 2563 ธนาคารจ่่ายชำำ�ระพัันธบััตรที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระ เป็็นจำำ�นวนเงิิน 15,760.00 ล้้านบาท

		

รายละเอีียดตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
ประเภทเงิินกู้้�

ในประเทศ
พัันธบััตรเงิินกู้้� - ธอส.
พัันธบััตรเงิินกู้้� - บตท.

ผู้้�ให้้กู้้�
ธนาคารพาณิิชย์์ และสถาบัันการเงิิน
ธนาคารพาณิิชย์์ และสถาบัันการเงิิน

หุ้้�นกู้้�ชนิิดมีีหลัักประกััน

ธนาคาร แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
และผู้้�ลงทุุนรายย่่อย

ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน

บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท. (9) จำำ�กััด

เงิินกู้้�ยืืม

บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท. (9) จำำ�กััด

จำำ�นวนเงิินกู้้�
ระยะเวลากู้้�
ยืืม (ล้้านบาท)
127,340.00
3,900.00

147,000.00
962.04
9,179.66
157,141.70

ครบกำำ�หนด
ชำำ�ระในปีี

อััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละต่่อปีี

3 - 15 ปีี
5 - 7 ปีี

2564 - 2577
2564 - 2566

1.78 - 4.74
2.60 - 3.01

5 ปีี

2564

3.24

2564

0.38 - 0.45

4,807.42

216.23 1 - 3 เดืือน
4,602.31

รวม

1 - 25 ปีี

2564 - 2588 3.62 - 15.00

8.17	ประมาณการหนี้้�สิิน

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563
ผลประโยชน์์ของพนัักงาน

2,484.71

2,292.94

ประมาณการชดใช้้ค่่าเสีียหาย

7.74

7.81

ประมาณการรื้้�อถอน

6.81

6.81

2,499.26

2,307.56

รวม
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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8.17	ประมาณการหนี้้�สิิน (ต่่อ)

		

8.17.1 ผลประโยชน์์ของพนัักงาน

			

ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงาน
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563
เงิินตอบแทนความชอบในการทำำ�งาน

2562
2,308.77

2,130.92

47.08

42.99

5.77

5.41

23.63

18.50

2,385.25

2,197.82

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน

28.04

25.61

ผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน

71.42

69.51

รวมหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงาน

2,484.71

2,292.94

ของที่่�ระลึึกเนื่่�องจากเกษีียณอายุุ
เงิินบำำ�เหน็็จ
เงิินชดเชยตามกฎหมาย
รวมหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงานหลัังออกจากงาน

		มูู ล ค่่ า ปัั จ จุุ บัั น ของประมาณการหนี้้�สิิ น ผลประโยชน์์ ข องพนัั ก งานหลัั ง ออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์์
สามารถแสดงได้้ ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม

2562
2,197.82

1,590.07

ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน

164.62

156.45

ต้้นทุุนบริิการในอดีีต

11.10

507.70

ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย

59.95

53.58

จากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิทางการเงิิน

(5.01)

(141.49)

จากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิด้้านประชากรศาสตร์์

25.13

204.65

2.64

(145.82)

(71.00)

(27.32)

2,385.25

2,197.82

ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผล (กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

จากการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์
ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายระหว่่างงวด
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
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8.17	ประมาณการหนี้้�สิิน (ต่่อ)

		

8.17.1 ผลประโยชน์์ของพนัักงาน (ต่่อ)

		มููลค่่าปััจจุุบัันของผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงานสามารถแสดงได้้ ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม

2562
69.51

79.06

ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน

6.06

5.99

ต้้นทุุนบริิการในอดีีต

1.14

-

ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย

1.83

1.74

จากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิทางการเงิิน

-

(11.79)

จากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิด้้านประชากรศาสตร์์

-

5.34

จากการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์

-

(6.48)

ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายระหว่่างงวด

(7.12)

(4.35)

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

71.42

69.51

ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ผล (กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

		ค่่าใช้้จ่่ายที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วยรายการ ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563
ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน

170.68

162.44

ต้้นทุุนบริิการในอดีีต

12.24

507.70

ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย

61.78

55.32

-

(12.93)

244.70

712.53

กำำ�ไรจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
รวม
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8.17	ประมาณการหนี้้�สิิน (ต่่อ)

		

8.17.1 ผลประโยชน์์ของพนัักงาน (ต่่อ)

		

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ อาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติิแรงงานรััฐวิิสาหกิิจ
สััมพัันธ์์ พ.ศ. 2543 ออกประกาศคณะกรรมการแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ เรื่่�อง มาตรฐานขั้้�นต่ำำ��ของสภาพการจ้้าง
ในรััฐวิิสาหกิิจ (ฉบัับที่่� 4) ซึ่่�งได้้ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน 2562 และมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่
วัันถััดจากวัันประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา โดยประกาศฉบัับนี้้�กำำ�หนดอััตราค่่าชดเชยเพิ่่�มเติิมกรณีีนายจ้้างเลิิกจ้้างและกรณีี
เกษีียณอายุุสำำ�หรัับลููกจ้้างซึ่่�งทำำ�งานติิดต่่อกัันครบ 20 ปีีขึ้้�นไปให้้มีสิี ทิ ธิิได้้รับั ค่่าชดเชยไม่่น้อ้ ยกว่่าค่่าจ้้างอััตราสุุดท้้าย 400 วััน
ซึ่่�งมีีผลต่่อธนาคารเนื่่�องจากเป็็นกิิจการที่่�อยู่่�ภายใต้้บัังคัับพระราชบััญญััติินี้้�

		

การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวถืือเป็็นการแก้้ไขโครงการผลประโยชน์์ของพนัักงานหลัังออกจากงานส่่งผลให้้ประมาณการ
หนี้้�สิินสำำ�หรัับผลประโยชน์์ของพนัักงานของธนาคารเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 507.70 ล้้านบาท ธนาคารได้้บัันทึึกผลกระทบจาก
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวโดยรัับรู้้�ต้้นทุุนบริิการในอดีีตเป็็นค่่าใช้้จ่่ายทัันทีีในงบกำำ�ไรขาดทุุน

		

เมื่่�อวัันที่่� 24 กัันยายน 2563 ธนาคารรัับโอนพนัักงานจากบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ธนาคารได้้บัันทึึกผลกระทบ
จากการรัับโอนพนัักงานดัังกล่่าวในงวดปััจจุุบัันดัังนี้้�

			 1)	รัับรู้้�ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานเป็็นผลขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยใน
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นจำำ�นวน 22.76 ล้้านบาท
			 2)	รัับรู้้�ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานจำำ�นวน 11.10 ล้้านบาท และผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นจำำ�นวน 1.14 ล้้านบาท
ธนาคารได้้บัันทึึกผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวโดยรัับรู้้�ต้้นทุุนบริิการในอดีีตเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงบกำำ�ไรขาดทุุน
		ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วย
รายการ ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2563
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
รวม

2562
(22.76)

82.66

(22.76)

82.66

		ข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งใช้้ในการคำำ�นวณหาภาระผููกพัันผลประโยชน์์
ของพนัักงานหลัังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์์ และผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน มีีดัังนี้้�
อััตราร้้อยละ
2563

2562

อััตราคิิดลด

2.67 %

2.67 %

อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนถััวเฉลี่่�ย

7.50 %

7.50 %

0 % - 30 %

0 % - 30 %

อััตราการลาออกถััวเฉลี่่�ย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

259

8.17	ประมาณการหนี้้�สิิน (ต่่อ)

		

8.17.1 ผลประโยชน์์ของพนัักงาน (ต่่อ)

		ข้้ อ สมมติิ ที่่�สำำ�คัั ญ ในการกำำ�หนดโครงการผลประโยชน์์ ที่่�กำำ� หนดไว้้ ต ามหลัั ก คณิิ ต ศาสตร์์ ป ระกัั น ภัั ย ประกอบด้้ ว ย
อัั ต ราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิิ น เดืื อ น อัั ต รามรณะ และอัั ต ราคิิ ด ลดการวิิ เ คราะห์์ ค วามอ่่ อ นไหวด้้ า นล่่ า งได้้ พิิ จ ารณาจาก
การเปลี่่�ยนแปลงในแต่่ละข้้อสมมติิในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�อาจเป็็นไปได้้
อย่่างสมเหตุุสมผล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ในขณะที่่�ข้้อสมมติิอื่่�นคงที่่� ดัังนี้้�
อััตราร้้อยละ
2563

2562

อััตราคิิดลด - เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

(254.83)

(240.89)

อััตราคิิดลด - ลดลงร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

300.95

284.75

อััตราเงิินเดืือน - เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

300.50

262.08

อััตราเงิินเดืือน - ลดลงร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

(259.21)

(227.25)

อััตราการลาออกของพนัักงาน - เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

(265.29)

(250.97)

อััตราการลาออกของพนัักงาน - ลดลงร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

24.30

23.30

การมีีชีีวิิตอยู่่� - เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

13.80

11.54

การมีีชีีวิิตอยู่่� - ลดลงร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

(16.48)

(11.48)

		

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวข้้างต้้นอาจไม่่ได้้แสดงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
เนื่่�องจากเป็็นการยากที่่�การเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิต่่าง ๆ จะเกิิดขึ้้�นแยกต่่างหากจากข้้อสมมติิอื่่�นซึ่่�งอาจมีีความสััมพัันธ์์กััน

		

นอกจากนี้้�ในการแสดงการวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวข้้างต้้น มููลค่่าปััจจุุบันั ของโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ ณ วัันสิ้้�นรอบ
ระยะเวลารายงาน คำำ�นวณโดยใช้้วิธีิ คิี ดิ ลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่่�งเป็็นวิิธีเี ดีียวกัันกัับ
การคำำ�นวณหนี้้�สิินภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงานหลัังออกจากงานที่่�รัับรู้้�ในงบแสดงฐานะการเงิิน

		

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของโครงการผลประโยชน์์
ของพนัักงานเท่่ากัับ 12.41 ปีี

		ข้้อมููลระยะเวลาการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของโครงการผลประโยชน์์ของพนัักงานซึ่่�งคำำ�นวณจากภาระ
ผููกพัันตามโครงการผลประโยชน์์ซึ่่�งคาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระในอนาคต มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2563

2562

ผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่�คาดว่่าจะจ่่าย
ส่่วนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระปีีที่่� 1
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48.49

78.23

ส่่วนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระปีีที่่� 2 - ปีีที่่� 5

514.26

376.50

ส่่วนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระปีีที่่� 6 - ปีีที่่� 10

1,369.69

1,276.01

ส่่วนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระปีีที่่� 11 - ปีีที่่� 15

1,445.94

1,464.62

ส่่วนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระเกิินปีีที่่� 15

6,691.57

6,849.23

8.17	ประมาณการหนี้้�สิิน (ต่่อ)

		

8.17.2 ประมาณการชดใช้้ค่่าเสีียหาย
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563

2562

ประมาณการชดใช้้ค่่าเสีียหาย
ยอดยกมา

7.81

3.80

เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

(0.07)

4.01

ยอดปลายงวด

7.74

7.81

		

8.17.3 ประมาณการค่่ารื้้�อถอน

		

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารบัันทึึกประมาณการหนี้้�สิินค่่ารื้้�อถอน จำำ�นวน 6.81 ล้้านบาท ซึ่่�งเกิิดจาก
ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าอาคาร ที่่�ธนาคารต้้องรื้้�อถอนสิ่่�งต่่อเติิมทั้้�งหมดในสถานที่่�เช่่าเมื่่�อสิ้้�นสุุดสััญญาเช่่า ทั้้�งนี้้�สััญญาเช่่า
ดัังกล่่าวจะสิ้้�นสุุดลงในเดืือนตุุลาคม 2564

8.18	หนี้้�สิินอื่่�น

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563
2562

งบการเงิินรวม
2563
เจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินมััดจำำ�และเงิินประกััน
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
ภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย
อื่่�น ๆ
รวม

1,046.79
1,497.37
820.24
26.10
878.07
4,268.57

2562
1,818.94
1,375.34
1,006.13
29.88
209.26
4,439.55

1,046.79
1,497.37
818.57
25.93
953.65
4,342.31

1,818.94
1,375.34
1,004.43
29.65
363.46
4,591.82

8.19	ทุุน

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563
ทุุนประเดิิม

2562
20.00

20.00

1,990.00

1,990.00

ทุุนเพิ่่�มเติิมจากกระทรวงการคลััง

18,310.33

18,310.33

รวม

20,320.33

20,320.33

ทุุนรัับจากงบประมาณ
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8.20	ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย

		

8.21

		

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีี เงิิ นสำำ�รองตามกฎหมาย จำำ�นวน 28,797.81 ล้้ านบาท และ
26,127.46 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ การตั้้�งเงิินสำำ�รองตามกฎหมาย ธนาคารได้้ปฏิิบััติิตามมาตรา 8 แห่่งพระราชบััญญััติิ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ธนาคารตั้้�งเงิินสำำ�รองธรรมดาไว้้เผื่่�อขาดทุุน
ด้้วยการจ่่ายจากกำำ�ไรสุุทธิิในปีีหนึ่่�ง ๆ เป็็นจำำ�นวนไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละยี่่�สิิบแห่่งกำำ�ไรสุุทธิิ
กองทุุนบำำ�เหน็็จผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงานธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ธนาคารได้้นำำ�สิินทรััพย์์ เงิินกองทุุน และรายได้้ค่่าใช้้จ่่าย ของกองทุุนบำำ�เหน็็จผู้้�ปฏิิบััติิงานธนาคารอาคารสงเคราะห์์รวมกัับ
งบการเงิินของธนาคาร ในงวดบััญชีีปีี 2563 และ 2562 เงิินกองทุุนมีียอดคงเหลืือ 7.87 ล้้านบาท และ 7.65 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ แต่่มีีภาระผููกพัันที่่�จะต้้องจ่่ายเงิินบำำ�เหน็็จให้้พนัักงานจำำ�นวน 5.01 ล้้านบาท และ 4.58 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

8.22	หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและภาระผููกพัั น
		

8.22.1 หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
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ธนาคารมีีคดีีที่่�ถูกู ฟ้้องเป็็นจำำ�เลยและเป็็นจำำ�เลยร่่วมกัับบุุคคลอื่่�น จำำ�นวน 48 คดีี ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างพิิจารณาคดีี 23 คดีี
ระหว่่างอุุทธรณ์์ 13 คดีี และอยู่่�ระหว่่างฎีีกา 12 คดีี โดยมีีทุุนทรััพย์์ในคดีีความรวม จำำ�นวน 202.36 ล้้านบาท

8.22.2 ภาระผููกพััน

			

8.22.2.1 ธนาคารมีี ภ าระผูู ก พัั น ซึ่่�งเกิิ ด จากการออกหนัั ง สืื อ สัั ญ ญาค้ำำ��ประกัั น สาธารณูู ป โภคให้้ กัั บ ลูู ก ค้้ า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 จำำ�นวน 13.52 ล้้านบาท

			

8.22.2.2 ธนาคารตกลงรัั บ เป็็ น ผู้้�ค้ำำ��ประกัั น การชำำ�ระหนี้้�เงิิ น ต้้ น และดอกเบี้้�ยของบริิ ษัั ท ย่่ อ ย ตามหุ้้�นกู้้�
มีีประกัันให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�มีีประกััน โดยบริิษััทย่่อยตกลงชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมให้้แก่่ธนาคาร เป็็นรายเดืือนในอััตรา
ร้้อยละ 0.50 ต่่อปีี ของจำำ�นวนรวมของเงิินต้้นคงค้้างของหุ้้�นกู้้�มีีประกััน สััญญานี้้�จะสิ้้�นสุุดลงทัันทีีเมื่่�อมีีการชำำ�ระหนี้้�
ตามหุ้้�นกู้้�มีีประกัันตามโครงการแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์ครบถ้้วนเรีียบร้้อยแล้้ว

			

ตามสััญญาค้ำำ��ประกััน ธนาคารตกลงรัับเป็็นผู้้�ค้ำำ��ประกัันการชำำ�ระหนี้้�ของบริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ ภายใต้้
หุ้้�นกู้้�มีีหลัักประกัันที่่�บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ ได้้ออกภายใต้้โครงการแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์ที่่�ธนาคาร
และบริิษัทั นิิติบุิ คุ คลเฉพาะกิิจ ให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นกู้้�แต่่ละราย ทั้้�งในส่่วนของเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยที่่�เกิิดขึ้้�น ภายในวงเงิิน
ทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 90 หรืือ 100 ของยอดค้้างชำำ�ระเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อหน่่วย

			

8.22.2.3 ธนาคารได้้ทำำ�สััญญาให้้ความสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่บริิษััทย่่อย ตกลงรัับประกัันคุุณภาพของสิิทธิิ
เรีียกร้้อง (เงิินให้้สินิ เชื่่�อแก่่ลูกู หนี้้�) ที่่�โอนให้้แก่่บริิษัทั ย่่อย โดยธนาคารตกลงจะให้้บริิษัทั ย่่อยกู้้�เงิินเป็็นจำำ�นวนเท่่ากัับ
กระแสเงิินสดที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการชำำ�ระดอกเบี้้�ย เงิินต้้นของหุ้้�นกู้้� รวมถึึงค่่าธรรมเนีียมและ/หรืือภาระผููกพัันต่่าง ๆ
และมีีอััตราดอกเบี้้�ยเท่่ากัับอััตราดอกเบี้้�ยตามนโยบายของธนาคารแห่่งประเทศไทย ณ วัันที่่�มีีการเบิิกถอนเงิินกู้้�
บวกด้้วยอััตราร้้อยละ 0.5 ต่่อปีี โดยบริิษััทย่่อยต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขตามที่่�กำำ�หนดในสััญญาดัังกล่่าว โดยสััญญา
จะสิ้้�นสุุดลงทัันทีีเมื่่�อบริิษััทย่่อยได้้ชำำ�ระหนี้้�เงิินต้้นและ/หรืือดอกเบี้้�ยของหุ้้�นกู้้�ตามโครงการแปลงสิินทรััพย์์
เป็็นหลัักทรััพย์์ครบถ้้วนแล้้ว
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8.23 รายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

		จำำ�นวนของยอดคงค้้างที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�มีีสาระสำำ�คััญ (นอกจากที่่�เปิิดเผยไว้้แล้้ว) มีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
		

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีีเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่พนัักงานชั้้�นบริิหารตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไป
จำำ�นวน 153.20 ล้้านบาท และ 155.83 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

		

ธนาคารมีีเงิินให้้สินิ เชื่่�อแก่่สมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิดิ กัับบุุคคลตามย่่อหน้้าแรก โดยมีียอดคงค้้าง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
และ 2562 จำำ�นวน 22.07 ล้้านบาท และ 23.17 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

		

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีีผลประโยชน์์อื่่�นที่่�จ่่ายแก่่ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการโดยเป็็นค่่าตอบแทน
จำำ�นวน 10.44 ล้้านบาท และ 10.58 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

		

ธนาคารมีีอำำ�นาจควบคุุม ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมและมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่อบุุคคลหรืือกิิจการ ในการตััดสิินใจ
ทางการเงิินและการบริิหารหรืือกิิจการอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันหรืืออยู่่�ในอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญเดีียวกัันกัับบุุคคล
หรืือกิิจการนั้้�น การเกี่่�ยวข้้องกัันนี้้�อาจเป็็นรายบุุคคลหรืือเป็็นกิิจการ ในการพิิจารณาความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลหรืือกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับธนาคารแต่่ละรายการ ธนาคารคำำ�นึึงถึึงเนื้้�อหาของความสััมพัันธ์์มากกว่่ารููปแบบทางกฎหมายความสััมพัันธ์์
ระหว่่างธนาคารกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันแสดงได้้ ดัังนี้้�

		

รายชื่่�อบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ความสััมพัันธ์์กัับธนาคาร

		

บริิษััท นิิติบุิ ุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(7) จำำ�กััด	ผู้้�บริิหารธนาคารไปเป็็นกรรมการ

		

บริิษััท นิิติบุิ ุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(8) จำำ�กััด	ผู้้�บริิหารธนาคารไปเป็็นกรรมการ

		

บริิษััท นิิติบุิ ุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(9) จำำ�กััด	ผู้้�บริิหารธนาคารไปเป็็นกรรมการ

		

ในระหว่่างงวด ธนาคารมีีรายการที่่�สำำ�คััญกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันรายการธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไข
ตามการค้้าและเกณฑ์์ตามที่่�ตกลงกัันระหว่่างธนาคาร บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเหล่่านั้้�น ซึ่่�งเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ
ยอดคงค้้างระหว่่างธนาคารและบริิษััทย่่อยและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ดัังนี้้�
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8.23 รายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
31 ธัันวาคม 2563

31 ธัันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
สิินทรััพย์์อื่่�น
หนี้้�สิิน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินอื่่�น
ส่่วนของเจ้้าของ
ทุุน
กำำ�ไรสะสม ยัังไม่่ได้้จััดสรร
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

447.35
4,663.27
0.04
170.21

1,700.50
9,212.42
0.04
313.75

5,063.16
141.59
76.08

10,880.97
189.65
156.05

0.08
91.22
(91.26)

0.08
120.78
(120.82)
หน่่วย : ล้้านบาท

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563

31 ธัันวาคม 2562

งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

(0.91)

(1.56)

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

63.22

83.55

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ

84.65

29.37

146.96

111.35

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ
8.24 ภาระผููกพัั นตามสััญญาเช่่าระยะยาว
		

ธนาคารมีีภาระผููกพัันที่่�จะต้้องจ่่ายค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่า โดยมีีส่่วนที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระตามระยะเวลานัับตั้้�งแต่่วัันที่่�
ในงบแสดงฐานะการเงิิน ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

31 ธัันวาคม 2563 งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
ภายใน 1 ปีี
สััญญาเช่่าอาคาร/สถานที่่�
สััญญาเช่่าระบบสื่่�อสารโทรคมนาคม
สััญญาเช่่าคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์
รวม
264
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7.08
10.33
38.03
55.44

ระหว่่าง 1-5 ปีี
4.11
43.33
47.44

เกิิน 5 ปีี
-

รวม
7.08
14.44
81.36
102.88

8.24 ภาระผููกพัั นตามสััญญาเช่่าระยะยาว (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท

31 ธัันวาคม 2563 งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2562
ภายใน 1 ปีี
สััญญาเช่่าอาคาร/สถานที่่�
สััญญาเช่่ารถยนต์์
สััญญาเช่่าระบบสื่่�อสารโทรคมนาคม
สััญญาเช่่าคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์
รวม

ระหว่่าง 1-5 ปีี

99.70
62.96
16.24
32.96
211.86

69.86
78.89
14.42
13.71
176.88

เกิิน 5 ปีี

รวม
0.05
0.05

169.61
141.85
30.66
46.67
388.79

8.25 รายได้้ดอกเบี้้�ย

งบการเงิินรวม
2563
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
เงิินลงทุุน
เงิินให้้สิินเชื่่�อ
รวมรายได้้ดอกเบี้้�ย

2562

465.83
535.31
44,022.76
45,023.90

938.93
733.39
49,223.30
50,895.62

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
466.00
564.13
44,023.52
45,053.65

938.94
792.80
49,223.29
50,955.03

8.26	ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

งบการเงิินรวม
2563
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
เงิินนำำ�ส่่งกองทุุนพััฒนาระบบสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
เงิินกู้้�ยืืม
ค่่าธรรมเนีียมในการกู้้�ยืืม
อื่่�น ๆ
รวมค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

12,632.11
1.53
1,431.18
4,383.21
44.49
15.86
18,508.38

2562
14,701.77
3.57
2,532.05
4,585.94
55.91
1.72
21,880.96

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
12,632.11
1.53
1,431.18
4,452.97
44.49
15.86
18,578.14

14,701.77
3.57
2,532.05
4,750.49
55.91
1.72
22,045.51
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8.27 รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563
2562

งบการเงิินรวม
2563
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
การรัับรอง รัับอาวััล และการค้ำำ��ประกััน
รายได้้เบ็็ดเตล็็ดค่่าธรรมเนีียมคุ้้�มนิิรัันดร์์
รายได้้ค่่านายหน้้าประกัันภััย
เงิินให้้สิินเชื่่�อ
อื่่�น ๆ
รวมรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
(หััก) ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

0.28
824.39
261.65
43.39
23.97
1,153.68
(28.51)
1,125.17

2562
0.05
848.60
213.00
131.06
29.06
1,221.77
(32.34)
1,189.43

63.50
824.39
261.65
43.39
23.97
1,216.90
(28.51)
1,188.39

83.60
848.60
213.00
131.06
29.06
1,305.32
(32.34)
1,272.98

8.28	หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2563

2562

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
การดำำ�เนิินการธุุรกรรมปกติิ

9,691.85

8,157.20

การดำำ�เนิินการธุุรกรรมนโยบายรััฐ

1,079.21

872.76

10,771.06

9,029.96

รวม
8.29 การจััดสรรกำำ�ไร

		

ในปีี 2563 และ 2562 คณะกรรมการประเมิินผลงานรััฐวิิสาหกิิจมีีมติิเห็็นชอบผลการประเมิินประจำำ�ปีี 2562 และ 2561
โดยให้้จััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2562 และ 2561 ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2563
สำำ�รองตามกฎหมาย
นำำ�ส่่งรายได้้แผ่่นดิิน
โบนััสกรรมการ
โบนััสพนัักงาน
รวมจััดสรร
คงเหลืือเป็็นกำำ�ไรสะสม
รวมกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2562 และ 2561
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2,670.35
5,922.00
2.26
1,249.50
9,844.11
3,507.62
13,351.73

2562
2,522.12
5,645.80
2.34
1,168.04
9,338.30
3,272.31
12,610.61

8.29 การจััดสรรกำำ�ไร (ต่่อ)

		

กำำ�ไรสุุทธิิปีี 2562

		

ตามมติิคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 4/2563 วัันที่่� 23 มีีนาคม 2563 มีีมติิให้้จััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2562 นำำ�ส่่งเป็็นรายได้้
แผ่่นดิิน จำำ�นวน 5,922.00 ล้้านบาท โดยธนาคารได้้นำำ�ส่่งรายได้้แผ่่นดิินงวดที่่� 1 ประจำำ�ปีี 2562 จำำ�นวน 2,414.40 ล้้านบาท
เมื่่�อวัันที่่� 21 ตุุลาคม 2562 คงเหลืือเงิินนำำ�ส่่งรายได้้แผ่่นดิิน จำำ�นวน 3,507.60 ล้้านบาท และธนาคารได้้นำำ�ส่่งรายได้้แผ่่นดิิน
ตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลัังกำำ�หนด เมื่่�อวัันที่่� 10 เมษายน 2563

		

ในปีี 2563 ธนาคารได้้นำำ�ส่่งเงิินรายได้้แผ่่นดิินงวดที่่� 1 ในอััตราร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับงวดหกเดืือนสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2563 จำำ�นวน 1,933.00 ล้้านบาท ตามมติิคณะกรรมการธนาคารครั้้�งที่่� 16/2563 (นััดพิิเศษ)
เมื่่�อวัันที่่� 29 กัันยายน 2563

		

ตามหลัักเกณฑ์์การปรัับปรุุงระบบแรงจููงใจในส่่วนค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินตามระบบประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ
สำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เหลืือภายหลัังจากการจััดสรรโบนััส และนำำ�ส่่งรายได้้แผ่่นดิินแล้้วให้้นำำ�เข้้าบััญชีีกำำ�ไรสะสม

		

กำำ�ไรสุุทธิิปีี 2561

		

ตามมติิคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 4/2562 วัันที่่� 20 มีีนาคม 2562 มีีมติิให้้จััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2561 นำำ�ส่่งเป็็นรายได้้
แผ่่นดิิน จำำ�นวน 5,645.35 ล้้านบาท โดยธนาคารได้้นำำ�ส่่งรายได้้แผ่่นดิินงวดที่่� 1 ประจำำ�ปีี 2561 จำำ�นวน 2,575.74 ล้้านบาท
เมื่่�อวัันที่่� 16 ตุุลาคม 2561 คงเหลืือเงิินนำำ�ส่่งรายได้้แผ่่นดิิน จำำ�นวน 3,069.61 ล้้านบาท และธนาคารได้้นำำ�ส่่งรายได้้แผ่่นดิิน
ตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลัังกำำ�หนด เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2562 จำำ�นวน
3,070.06 ล้้านบาท

		

ตามบัั น ทึึ ก ข้้ อ ความสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการนโยบายรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ กองพัั ฒ นารัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ 3 ที่่� กค 0819.1/4039
ลงวัันที่่� 22 กรกฎาคม 2562 อนุุมััติิให้้จััดสรรกำำ�ไรสะสมของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ จำำ�นวน 3.57 ล้้านบาท เพื่่�อจ่่ายเป็็น
โบนััสพนัักงานเพิ่่�มเติิม สำำ�หรัับการจ่่ายโบนััสพนัักงานให้้ถืือปฏิิบััติิตามระเบีียบหรืือข้้อบัังคัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์
รวมถึึงมติิคณะรััฐมนตรีีที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย

		

ในปีี 2562 ธนาคารได้้นำำ�ส่่งเงิินรายได้้แผ่่นดิินงวดที่่� 1 ในอััตราร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับงวดหกเดืือน สิ้้�นสุุด
วัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน 2562 จำำ�นวน 2,414.40 ล้้านบาท ตามมติิคณะกรรมการธนาคารครั้้�งที่่� 11/2562 เมื่่�อวัันที่่� 22 สิิงหาคม 2562
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8.30	ธุุรกรรมนโยบายรััฐ

		

8.30.1	ข้้อมููลโดยสรุุปสำำ�หรัับธุุรกรรมนโยบายรััฐ
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน

2563

2562

สิินทรััพย์์
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

138,451.34

95,065.06

17.27

22.02

138,468.61

95,087.08

ลููกหนี้้�รอการชดเชยจากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รวมสิินทรััพย์์

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย

2563

รายได้้จากธุุรกรรมนโยบายรััฐ

3,828.56

2,799.29

(หััก) ค่่าใช้้จ่่ายจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ

(3,167.74)

(2,379.71)

(1,079.21)

(872.76)

(418.39)

(453.18)

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ

		

2562

8.30.2 เงิินให้้สิินเชื่่�อลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
หน่่วย : ล้้านบาท
โครงการ
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ลัักษณะโครงการโดยสัังเขป

ระยะเวลาโครงการ

31 ธัันวาคม 2563

31 ธัันวาคม 2562

มาตรการเพื่่�อส่่งเสริิมการให้้ เพื่่�อสนัั บ สนุุ น กลุ่่�มผู้้�มีี ร ายได้้ น้้ อ ยและ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 19 ตุุลาคม
สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแก่่ผู้้�มีีรายได้้ ปานกลาง ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน 2558 เป็็นต้้นไป
น้้อยและปานกลาง
สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยให้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของ
ตนเอง

7,428.79

9,570.79

บ้้านประชารััฐ

8,609.20

9,209.04
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เพื่่�อให้้ประชาชนทั่่�วไป โดยเฉพาะกลุ่่�ม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม
ผู้้�มีีรายได้้น้้อย ครอบคลุุมทั้้�งผู้้�มีีรายได้้ 2559 เป็็นต้้นไป
ประจำำ�ได้้แก่่ ข้้าราชการ พลเรืือน ทหาร
ตำำ�รวจ บุุคลากรทางการศึึกษา และผู้้�ที่่�มีี
รายได้้ ไ ม่่ แ น่่ น อนหรืื อ อาชีี พ อิิ ส ระ
ที่่�ไม่่เคยมีีกรรมสิิทธิ์์�ในที่่�อยู่่�อาศััยมาก่่อน
ให้้ มีี ที่่� อยู่่�อาศัั ย เป็็ น ของตนเองทั้้�งนี้้�
ให้้รวมถึึงการกู้้�เพื่่�อซ่่อมแซมและ/หรืือ
ต่่อเติิมที่่�อยู่่�อาศััย

8.30	ธุุรกรรมนโยบายรััฐ (ต่่อ)

		

8.30.2 เงิินให้้สิินเชื่่�อลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ (ต่่อ)
หน่่วย : ล้้านบาท
โครงการ

บ้้านธนารัักษ์์ประชารััฐ

ลัักษณะโครงการโดยสัังเขป

ระยะเวลาโครงการ

เพื่่�อให้้ เจ้้ า หน้้ า ที่่�ของรัั ฐ และประชาชน ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 19 เมษายน
ทั่่�วไปที่่�ไม่่ เ คยมีี ก รรมสิิ ท ธิ์์�ในที่่�อยู่่�อาศัั ย 2559 เป็็นต้้นไป
เป็็ น ของตนเองมาก่่ อ น ได้้ มีี ที่่� อยู่่�อาศัั ย
เป็็ น ของตนเองบนที่่�ดิิ น ราชพัั ส ดุุ รวมถึึ ง
ผู้้�ที่่�ต้้องการซ่่อมแซมหรืือ ต่่อเติิมที่่�อยู่่�อาศััย
ที่่�ปลููกสร้้างบนที่่�ดิินราชพััสดุุ

31 ธัันวาคม 2563

31 ธัันวาคม 2562

18.49

13.06

สวััสดิิการแห่่งรััฐ
เพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนให้้ประชาชน
(เฉพาะผู้้�มีีบััตรสวััสดิิการ ผู้้�ได้้ รัั บ สิิ ท ธิิ ใ นบัั ต รสวัั ส ดิิ ก ารแห่่ ง รัั ฐ และ
แห่่งรััฐไม่่เกิิน1 ล้้านบาท) ประชาชนผู้้�มีี ร ายได้้ น้้ อ ย (รายได้้ ไ ม่่ เ กิิ น
25,000 บาทต่่อเดืือน) ได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็น
ของตนเอง

กำำ�หนดระยะเวลายื่่�น
คำำ�ขอกู้้�เงิินตั้้�งแต่่วัันที่่�
15 มกราคม 2561
และสิ้้�นสุุดระยะเวลา
ทำำ�นิิติิกรรม วัันที่่� 28
ธัันวาคม 2561 หรืือ
เมื่่�อธนาคารให้้สิินเชื่่�อ
เต็็ ม กรอบวงเงิิ น ของ
โครงการแล้้ว

85.65

88.29

สวััสดิิการแห่่งรััฐ
(รายได้้ น้้ อ ยกว่่ า 25,000
บาท/เดืื อ น หรืื อ มีี บัั ต ร
สวัั ส ดิิ ก ารแห่่ ง รัั ฐ ไม่่ เ กิิ น
2 ล้้านบาท)

กำำ�หนดระยะเวลายื่่�น
คำำ�ขอกู้้�เงิินตั้้�งแต่่วัันที่่�
15 มกราคม 2561
และสิ้้�นสุุดระยะเวลา
ทำำ�นิิติิกรรม วัันที่่� 28
ธัันวาคม 2561 หรืือ
เมื่่�อธนาคารให้้สิินเชื่่�อ
เต็็ ม กรอบวงเงิิ น ของ
โครงการแล้้ว

26,366.66

27,607.82

สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อ เพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนให้้กลุ่่�มบุุคลากร กำำ�หนดระยะเวลายื่่�น
สวััสดิิการแห่่งรััฐ (บุุคลากร ภาครััฐได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง
คำำ�ขอกู้้�เงิินตั้้�งแต่่วัันที่่�
ภาครััฐ)
15 มกราคม 2561
และสิ้้�นสุุดระยะเวลา
ทำำ�นิิติิกรรม วัันที่่� 28
ธัันวาคม 2561 หรืือ
เมื่่�อธนาคารให้้สิินเชื่่�อ
เต็็ ม กรอบวงเงิิ น ของ
โครงการแล้้ว

21,937.96

23,233.01

เพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนให้้ประชาชน
ผู้้�ได้้ รัั บ สิิ ท ธิิ ใ นบัั ต รสวัั ส ดิิ ก ารแห่่ ง รัั ฐ และ
ประชาชนผู้้�มีี ร ายได้้ น้้ อ ยรายได้้ (รายได้้
ไม่่เกิิน 25,000 บาทต่่อเดืือน) ได้้มีที่่�ี อยู่่�อาศััย
เป็็นของตนเอง
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8.30	ธุุรกรรมนโยบายรััฐ (ต่่อ)

		

8.30.2 เงิินให้้สิินเชื่่�อลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ (ต่่อ)
หน่่วย : ล้้านบาท
โครงการ

270

ลัักษณะโครงการโดยสัังเขป

ระยะเวลาโครงการ

สวััสดิิการแห่่งรััฐ
(จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ไม่่เกิิน 1 ล้้านบาท)

เพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนให้้ประชาชนผู้้�ได้้
รัับสิิทธิิในบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ ประชาชน
ผู้้�มีีรายได้้น้้อย (รายได้้ไม่่เกิิน 25,000 บาท
ต่่อเดืือน) และกลุ่่�มบุุคลากรภาครััฐ ได้้มีี
ที่่�อยู่่�อาศัั ย เป็็ น ของตนเอง โดยเป็็ น ผู้้�ที่่�มีี
ภูู มิิ ลำำ� เนาและมีี ค วามต้้ อ งการที่่�อยู่่�อาศัั ย
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ คืือ จัังหวััด
ยะลา นราธิิวาส และปััตตานีี

กำำ�หนดระยะเวลายื่่�น
คำำ�ขอกู้้�เงิินตั้้�งแต่่วัันที่่�
15 มกราคม 2561
และสิ้้�นสุุดระยะเวลา
ทำำ�นิิติิกรรม วัันที่่� 28
ธัันวาคม 2561 หรืือ
เมื่่�อธนาคารให้้สิินเชื่่�อ
เต็็ ม กรอบวงเงิิ น ของ
โครงการแล้้ว

9.90

11.25

สวััสดิิการแห่่งรััฐ
(จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ไม่่เกิิน 2 ล้้านบาท)

เพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนให้้ประชาชนผู้้�ได้้
รัับสิิทธิิในบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ ประชาชน
ผู้้�มีีรายได้้น้้อย (รายได้้ไม่่เกิิน 25,000 บาท
ต่่อเดืือน) และกลุ่่�มบุุคลากรภาครััฐ ได้้มีี
ที่่�อยู่่�อาศัั ย เป็็ น ของตนเอง โดยเป็็ น ผู้้�ที่่�มีี
ภูู มิิ ลำำ� เนาและมีี ค วามต้้ อ งการที่่�อยู่่�อาศัั ย
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ คืือ จัังหวััด
ยะลา นราธิิวาส และปััตตานีี

กำำ�หนดระยะเวลายื่่�น
คำำ�ขอกู้้�เงิินตั้้�งแต่่วัันที่่�
15 มกราคม 2561
และสิ้้�นสุุดระยะเวลา
ทำำ�นิิติิกรรม วัันที่่� 28
ธัันวาคม 2561 หรืือ
เมื่่�อธนาคารให้้สิินเชื่่�อ
เต็็ ม กรอบวงเงิิ น ของ
โครงการแล้้ว

415.14

438.56

บ้้านล้้านหลัังแบบที่่� 1
เพื่่�อสนัับสนุุนประชาชนให้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็น
(รายได้้ไม่่เกิิน 25,000 บาท ของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย
ต่่อเดืือน)
กลุ่่�มคนวััยทำำ�งานหรืือประชาชนที่่�กำำ�ลัังเริ่่�ม
ต้้นสร้้างครอบครััว รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ โดย
ธอส. สนัับสนุุนสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยในเงื่่�อนไข
ผ่่อนปรน ราคาไม่่เกิิน 1.2 ล้้านบาท (รายได้้
ไม่่เกิิน 25,000 บาทต่่อเดืือน)

กำำ�หนดระยะเวลายื่่�น
คำำ�ขอกู้้�เงิินตั้้�งแต่่วัันที่่�
2 มกราคม 2562 และ
สิ้้�นสุุ ด ระยะเวลาทำำ�
นิิติิกรรมเมื่่�อธนาคาร
ให้้ สิิ น เชื่่�อเต็็ ม กรอบ
วงเงิิ น ของโครงการ
ทั้้�งนี้้�ไม่่ เ กิิ น วัั น ที่่� 30
ธัันวาคม 2564

21,910.38

10,324.60

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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31 ธัันวาคม 2563

31 ธัันวาคม 2562

8.30	ธุุรกรรมนโยบายรััฐ (ต่่อ)

		

8.30.2 เงิินให้้สิินเชื่่�อลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ (ต่่อ)
หน่่วย : ล้้านบาท
โครงการ

ลัักษณะโครงการโดยสัังเขป

ระยะเวลาโครงการ

31 ธัันวาคม 2563

31 ธัันวาคม 2562

บ้้านล้้านหลัังแบบที่่� 2
เพื่่�อสนัั บ สนุุ น ประชาชนให้้ มีี ที่่� อยู่่�อาศัั ย
(รายได้้เกิิน 25,000 บาท เป็็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้อ้ ย
ต่่อเดืือน)
กลุ่่�มคนวัั ย ทำำ�งานหรืื อ ประชาชนที่่�กำำ�ลัั ง
เริ่่�มต้้นสร้้างครอบครััว รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
โดย ธอส. สนัับสนุุนสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ใน
เงื่่�อนไขผ่่อนปรน ราคาไม่่เกิิน 1.2 ล้้านบาท
(รายได้้เกิิน 25,000 บาทต่่อเดืือน)

กำำ�หนดระยะเวลายื่่�น
คำำ�ขอกู้้�เงิินตั้้�งแต่่วัันที่่�
2 มกราคม 2562 และ
สิ้้�นสุุ ด ระยะเวลาทำำ�
นิิติิกรรมเมื่่�อธนาคาร
ให้้ สิิ น เชื่่�อเต็็ ม กรอบ
วงเงิิ น ของโครงการ
ทั้้� ง นี้้� ไ ม่่ เ กิิ น วัั น ที่่�
30 ธัันวาคม 2564

4,310.32

2,064.25

ม า ต ร ก า ร สิิ น เชื่่� อ เ พื่่� อ เพื่่�อสนัับสนุุนประชาชนที่่�มีีความต้้องการ
ที่่�อยู่่�อาศัั ย ของธนาคาร ที่่�อยู่่�อาศัั ย เป็็ น ของตนเอง โดย ธอส.
อาคารสงเคราะห์์
สนัั บ สนุุ น สิิ น เชื่่�อที่่�อยู่่�อาศัั ย ราคาไม่่ เ กิิ น
3 ล้้านบาท

กำำ� ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า
ยื่่�นคำำ�ขอกู้้�ตั้้�งแต่่ วัั น ที่่�
22 ตุุ ล าคม 2562
และสิ้้�นสุุดระยะเวลา
ทำำ�นิิ ติิ ก รรมวัั น ที่่� 24
ธัันวาคม 2563 หรืือ
เมื่่�อธนาคารให้้สิินเชื่่�อ
เต็็ ม กรอบวงเงิิ น ของ
โครงการแล้้ว

47,358.85

12,504.39

138,451.34

95,065.06

รวม
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8.30	ธุุรกรรมนโยบายรััฐ (ต่่อ)

		

8.30.3 การจััดชั้้�นสิินทรััพย์์และการกัันเงิินสำำ�รองธุุรกรรมนโยบายรััฐ
หน่่วย : ล้้านบาท

จำำ�นวน (ราย)
1. เงิินสำำ�รองขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์ ธปท.
- จััดชั้้�นปกติิ
- จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ
- จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
- จััดชั้้�นสงสััย
- จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ
รวม
2. เงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
อััตราที่่�ใช้้
ยอดสิินเชื่่�อคงค้้าง มููลค่่าหลัักประกััน ในการตั้้�งค่่าเผื่่�อ
หนี้้�สงสััยจะสููญ (%)

117,428
8,341
970
701
1,764

129,270.62
8,446.11
962.82
731.48
2,060.79

159,726.93
10,261.89
1,111.01
876.93
2,353.91

129,204

141,471.82

174,330.67

1
2
100
100
100

ค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ
125.09
105.87
305.61
196.65
553.41
1,286.63
2,515.65
3,802.28

หน่่วย : ล้้านบาท

จำำ�นวน (ราย)
1. เงิินสำำ�รองขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์ ธปท.
- จััดชั้้�นปกติิ
- จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ
- จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
- จััดชั้้�นสงสััย
- จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ
รวม
2. เงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน
รวม

272
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งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2562
อััตราที่่�ใช้้
ยอดสิินเชื่่�อคงค้้าง มููลค่่าหลัักประกััน ในการตั้้�งค่่าเผื่่�อ
หนี้้�สงสััยจะสููญ (%)

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

1
2
100
100
100

ค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ
80.84
67.00
252.37
310.20
391.20
1,101.61
1,621.47
2,723.08

8.30	ธุุรกรรมนโยบายรััฐ (ต่่อ)

		
		

		
		

8.30.3 การจััดชั้้�นสิินทรััพย์์และการกัันเงิินสำำ�รองธุุรกรรมนโยบายรััฐ (ต่่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีีค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ ซึ่่�งตั้้�งขึ้้�นตามหลัักเกณฑ์์การจััดชั้้�นและ
การกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย จำำ�นวน 3,802.28 ล้้านบาท และ
2,723.08 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�นวนดัังกล่่าวได้้รวมเงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน จำำ�นวน 2,515.65 ล้้านบาท
และ 1,621.47 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยธนาคารกัันเงิินสำำ�รองเพิ่่�มตามเกณฑ์์คุุณภาพสำำ�หรัับลููกหนี้้�ด้้อยคุุณภาพรายย่่อย
เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถรองรัับผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต กรณีีต้้องกัันสำำ�รองเพิ่่�มตามเกณฑ์์คุุณภาพโดยพิิจารณา
เป็็นอััตราส่่วนต่่อเงิินให้้สิินเชื่่�อในอััตราที่่�เหมาะสมตามนโยบายของธนาคารซึ่่�งมีีการทบทวนทุุกปีี
เงิินให้้สิินเชื่่�อและดอกเบี้้�ยค้้างรัับที่่�จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน จััดชั้้�นสงสััย และจััดชั้้�นสงสััยจะสููญตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย ธนาคารระงัับการรัับรู้้�รายได้้ ซึ่่�งถืือเป็็นสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
จำำ�นวน 3,755.09 ล้้านบาท และ 3,432.43 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 2.65 และ 3.52 ตามลำำ�ดัับ
8.30.4	ลููกหนี้้�รอการชดเชยตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน

2563

โครงการบ้้านล้้านหลััง
โครงการมาตรการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของ ธอส.
รวม

		

2562
17.27
17.27

21.61
0.41
22.02

8.30.5 รายได้้จากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน

2563

รายได้้จากลููกหนี้้�ธุุรกรรมนโยบายรััฐ
- รายได้้ดอกเบี้้�ยจากลููกหนี้้�ธุุรกรรมนโยบายรััฐ
- รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ
จากลููกหนี้้�ธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รายได้้ชดเชยธุุรกรรมนโยบายรััฐจากรััฐบาล
- รายได้้ชดเชยดอกเบี้้�ยธุุรกรรมนโยบายรััฐจากรััฐบาล
รวม

		

2562
3,483.95
131.48

2,683.32
93.95

213.13
3,828.56

22.02
2,799.29

8.30.6	ค่่าใช้้จ่่ายจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยธุุรกรรมนโยบายรััฐ
ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงานธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รวม

8.31

		

2563

2562
2,347.40
820.34
3,167.74

1,727.57
652.14
2,379.71

การอนุุมัติ
ั ิงบการเงิิน

กรรมการผู้้�จััดการอนุุมััติิให้้ออกงบการเงิินนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2564
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ข้้อมููล

ธนาคาร
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ประวััติิความเป็็นมาของธนาคารและข้้อมููลทั่่�วไป
ข้้อมููลธนาคาร

ชื่่�อธนาคาร
ประเภทธุุรกิิจ
เลขประจำำ�ตััวผู้้�เสีียภาษีีอากร
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์

:
:
:
:
:
:
:

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ สัังกััดกระทรวงการคลััง
0994000164858
เลขที่่� 63 ถนนพระราม 9 เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
0-2645-9000
0-2645-9001
http://www.ghbank.co.th

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) มีีฐานะเป็็นรััฐวิิสาหกิิจ และเป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจในสัังกััดกระทรวงการคลััง จััดตั้้�งขึ้้�น
ตามพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 ให้้บริิการสิินเชื่่�อและเงิินฝาก โดยดำำ�เนิินธุุรกิิจตามพระราชบััญญััติิ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พระราชกฤษฎีีกา กฎกระทรวง และประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งออกโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย กระทรวงการคลััง
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ประวััติิความเป็็นมาและพัั ฒนาการที่่�สำำ�คััญ

• ประวััติิความเป็็นมา
วัันที่่� 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ทรงมีี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้้าฯ ให้้ตรา “พระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496” และประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา
เมื่่�อวัันที่่� 20 มกราคม พ.ศ. 2496 ให้้จััดตั้้�งธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ มีีฐานะเป็็นรััฐวิิสาหกิิจ
ในสัังกััดกระทรวงการคลััง เจตนารมณ์์สำำ�คััญ ในการจััดตั้้�ง “เพื่่�อช่่วยเหลืือทางการเงิินให้้ประชาชนได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยตามควรแก่่อััตภาพ”
ในการบริิหารงานธนาคารได้้รัับทุุนประเดิิมจากกระทรวงการคลัังเป็็นเงิิน 20 ล้้านบาท โดยเมื่่�อวัันที่่� 24 กัันยายน พ.ศ. 2496
จอมพล ป. พิิบููลสงคราม นายกรััฐมนตรีี ได้้เป็็นประธานประกอบพิิธีีเปิิดธนาคารอาคารสงเคราะห์์ จึึงได้้ถืือฤกษ์์วัันนี้้�เป็็นวัันเริ่่�ม
ดำำ�เนิินการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ โดยใช้้ตราสััญลัักษณ์์ “วิิมานเมฆ” ที่่�แสดงถึึงบ้้านที่่�ทำำ�ให้้ครอบครััวมีีความสุุข อบอุ่่�น ร่่มเย็็น
เปรีียบประดุุจพิิทย์์พิิมาน
ในยุุคเริ่่�มก่่อตั้้�ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์์มิิได้้เพีียงทำำ�หน้้าที่่�เป็็น “สถาบัันการเงิินที่่�ให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย” เท่่านั้้�น
หากยัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็น “ผู้้�จััดสรรบ้้านและที่่�ดิิน” โดยมุ่่�งจััดสรรที่่�ดิินและสร้้างบ้้านในลัักษณะโครงการอาคารสงเคราะห์์เป็็นหลััก
ให้้ความช่่วยเหลืือส่่งเสริิมและขยายกิิจการก่่อสร้้างอาคารสงเคราะห์์ประเภทเช่่าซื้้�อ โครงการเคหะสถานซึ่่�งธนาคารได้้จััดสร้้างขึ้้�น
เป็็นบ้้านแบบรวมกลุ่่�มมีีแบบบ้้านลัักษณะเดีียวกััน มีีการสร้้างถนนและสาธารณููปโภคที่่�ค่่อนข้้างสมบููรณ์์ การออกแบบเป็็น “สถาปััตยกรรม
แนวสภาวะแวดล้้อมสััมพัันธ์์” เป็็นเคหะชุุมชนที่่�อยู่่�อาศััยที่่�สมบููรณ์์แบบ (Complete Housing Community) และเป็็นต้้นแบบของโครงการ
บ้้านจััดสรรในช่่วงเวลาต่่อมา การดำำ�เนิินงานของธนาคาร ในช่่วง 20 ปีีแรก ดำำ�เนิินไปอย่่างช้้า ๆ เนื่่�องจากเงิินทุุนที่่�จำำ�กััด บทบาทของธนาคาร
ส่่วนใหญ่่จะเป็็นการจััดสรรที่่�ดิินและอาคารสงเคราะห์์เพื่่�อการเช่่าซื้้�อ รวมทั้้�งการให้้กู้้�เงิินเพื่่�อปลููกสร้้างบ้้านแก่่ประชาชน ส่่งผลให้้ประชาชน
มีีบ้้านเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของตนเองกว่่า 7,000 ครอบครััว
เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2515 ได้้มีีประกาศของคณะปฏิิวััติิ ฉบัับที่่� 316 จััดตั้้�ง “การเคหะแห่่งชาติิ” เพื่่�อจััดระบบงานเกี่่�ยวกัับ
การจััดให้้มีอี าคารสงเคราะห์์ รวมหน่่วยงานเกี่่�ยวกัับการเคหะหรืืออาคารสงเคราะห์์ที่่�กระจััดกระจายอยู่่�ในรููปต่่าง ๆ ให้้เป็็นหน่่วยงานเดีียวกััน
และได้้กำำ�หนดให้้โอนกิิจการทรััพย์์สิิน สิิทธิิ หนี้้� และความรัับผิิดชอบของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เฉพาะที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจตามมาตรา 27
(1) และ (3) แห่่งพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 ให้้แก่่การเคหะแห่่งชาติิ กัับได้้มีีการออกประกาศของคณะปฏิิวัติั ิ
ฉบัับที่่� 317 ลงวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2515 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 ปรัับปรุุงกิิจการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ให้้สอดคล้้องและประสานกัับกิิจการของการเคหะแห่่งชาติิ โดยกำำ�หนด “ให้้จััดตั้้�งธนาคารขึ้้�นเรีียกว่่า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เพื่่�อส่่งเสริิมการนำำ�เงิินไปลงทุุนเกี่่�ยวกัับการจััดให้้มีีอาคาร และหรืือที่่�ดิิน”
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สรุุปพััฒนาการที่่�สำ�คั
ำ ัญ
พ.ศ. 2516 - 2517

ในปีี 2516 ธนาคารมุ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ด้้านการเงิินการธนาคาร โดยให้้บริิการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ทั้้�งสิินเชื่่�อระยะสั้้�นแก่่ผู้้�ประกอบการ
จััดสรรเพื่่�อพััฒนาโครงการที่่�ดิินและที่่�อยู่่�อาศััย (Housing Project Development Loan หรืือ Pre-construction Financing) และสิินเชื่่�อ
ระยะยาวแก่่ประชาชนทั่่�วไปเพื่่�อการปลููกสร้้าง ซื้้�อ หรืือจััดหาที่่�อยู่่�อาศััย (Home Mortgage Loan หรืือ Post-construction Financing)
โดยในปีี 2517 ธนาคารได้้เปิิดดำำ�เนิินการธุุรกิิจ “รัับฝากเงิิน” (Deposit Taking) เป็็นครั้้�งแรก ประกอบด้้วยเงิินฝาก 3 ประเภท ได้้แก่่
1) เงิินฝากที่่�ต้้องจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม 2) เงิินฝากออมทรััพย์์ 3) เงิินฝากประจำำ� 3 เดืือน 6 เดืือน และ 12 เดืือนขึ้้�นไป
พ.ศ. 2522 - 2524

หลัังจากเกิิดวิิกฤตเศรษฐกิิจ ธนาคารได้้มีกี ารปรัับปรุุงโครงสร้้างองค์์กรและกลยุุทธ์์ด้า้ นการเงิินการธนาคาร อาทิิ การแยกส่่วนเงิินกู้้�
ที่่�มีีการปล่่อยสิินเชื่่�อ เป็็น 2 ส่่วน คืือ ส่่วนเงิินกู้้�ทั่่�วไป และส่่วนเงิินกู้้�โครงการ มีีการปรัับปรุุงกระบวนการให้้สิินเชื่่�อให้้คล่่องตััวและพััฒนา
ฝึึกอบรมบุุคลากร ริิเริ่่�มบััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์พิเิ ศษ (Super Savings Account) ซึ่่�งได้้รับั ความนิิยมและเป็็นแหล่่งทุุนที่่�สำำ�คััญของธนาคาร
ต่่อเนื่่�องมาหลายปีี และมีีการจััดตั้้�งศููนย์์สิินเชื่่�อ (ต่่อมายกระดัับเป็็นส่่วนพััฒนาสิินเชื่่�อโครงการ) เพื่่�อแก้้ปััญหาหนี้้�ค้้างโครงการที่่�อยู่่�อาศััย
โดยทำำ�หน้้าที่่�วิิเคราะห์์และพิิจารณาปล่่อยสิินเชื่่�อแก่่ผู้้�ประกอบการโครงการ
พ.ศ. 2529

ธนาคารย้้ายสำำ�นัักงานใหญ่่จากถนนราชดำำ�เนิินใน มาให้้บริิการ ณ สำำ�นัักงานเลขที่่� 63 ถนนพระรามที่่� 9 เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
เมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2529 โดยอาคารสำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งเดิิมที่่�ถนนราชดำำ�เนิินใน ใช้้เป็็นที่่�ทำำ�การของสาขาราชดำำ�เนิิน ซึ่่�งสาขาราชดำำ�เนิิน
นัับเป็็นสาขาแห่่งแรกของธนาคาร และธนาคารได้้เริ่่�มขยายการให้้บริิการด้้วยการเปิิดสาขา เปิิดให้้บริิการเคาน์์เตอร์์การเงิินนอกสถานที่่�
(Banking Counter) ตามห้้างสรรพสิินค้้า เปิิดให้้บริิการศููนย์์บริิการธนาคาร (One Stop Service) ณ ที่่�ว่่าการอำำ�เภอทั่่�วประเทศ
และเปิิดให้้บริิการหน่่วยบริิการสิินเชื่่�ออีีกหลายแห่่งเพิ่่�มมากขึ้้�น
พ.ศ. 2536 - 2539

ในโอกาสครบรอบการดำำ�เนิินการปีีที่่� 40 เมื่่�อปีี พ.ศ. 2536 ธนาคารได้้เปลี่่�ยนตราสััญลัักษณ์์ธนาคาร จาก “รููปวิิมานเมฆ”
เป็็น “รููปสองมืือโอบอุ้้�มบ้้าน” เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการได้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะรััฐมนตรีีให้้เป็็น “รััฐวิิสาหกิิจที่่�ดีี” ธนาคารได้้จัดั ทำำ�และเผยแพร่่
วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์์ และจััดทำำ� website เพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลด้้านที่่�อยู่่�อาศััยให้้กับั ผู้้�สนใจทั่่�วไป สำำ�หรัับบทบาทด้้านที่่�อยู่่�อาศััย
ระหว่่างประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ได้้รัับการยกย่่องจากศููนย์์กลางสหประชาชาติิว่่าด้้วยการตั้้�งถิ่่�นฐานมนุุษย์์ในปีี 2539 ให้้เป็็น
“สถาบัันการเงิินที่่�มีีผลการปฏิิบััติิงานดีีเยี่่�ยม” นัับเป็็นความภาคภููมิิใจของธนาคารอีีกวาระหนึ่่�ง
พ.ศ. 2540 - 2542

ในช่่วงปีี 2540 - 2542 ประเทศไทยประสบวิิกฤตเศรษฐกิิจอย่่างรุุนแรง ธนาคารได้้มีีบทบาทในการช่่วยฟื้้�นฟููธุุรกิิจที่่�อยู่่�อาศััย
และอสัังหาริิมทรััพย์์ตามนโยบายของรััฐบาล อาทิิ ในช่่วงที่่�สถานการณ์์หนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (Non Performing Loan : NPL) ขยายตััว
ลุุกลามไปทุุกสถาบัันการเงิิน รวมทั้้�งธนาคารอาคารสงเคราะห์์ด้ว้ ย แต่่ธนาคารก็็ได้้แสดงบทบาทนำำ�ในเรื่่�องการประนอมหนี้้�และการปรัับปรุุง
โครงสร้้างหนี้้�กัับลููกค้้าผู้้�กู้้�เงิินซื้้�อบ้้าน โดยมีีมาตรการที่่�ชััดเจน 14 มาตรการ ในการประนอมหนี้้� ช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนของลููกค้้า
ได้้อย่่างมาก หรืือการร่่วมมืือกัับธนาคารออมสิิน ให้้สินิ เชื่่�ออััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ�� คงที่่� 30 ปีี การจััดตั้้�งสำำ�นัักงานตลาดรองสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
โครงการสิินเชื่่�อเคหะรวมใจ การจััดทำำ� website : www.ghbhomecenter.com ที่่�มีีข้้อมููลบ้้านและที่่�ดิินเพื่่�อใช้้เป็็นช่่องทางอำำ�นวย
ความสะดวก สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ประสงค์์จะซื้้�อบ้้านโดยเฉพาะ
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พ.ศ. 2548 - 2550

ธนาคารมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา
เมื่่�อวัันที่่� 17 มกราคม 2549 อัันมีีผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารครั้้�งสำำ�คััญ เอื้้�ออำำ�นวยให้้ธนาคารสามารถ
ขยายขอบเขตการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับที่่�อยู่่�อาศััยได้้อย่่างครบวงจร และให้้ลูกู ค้้าซื้้�ออุุปกรณ์์ หรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
อาทิิ เฟอร์์นิิเจอร์์ เครื่่�องครััว เครื่่�องสุุขภััณฑ์์ เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า และอื่่�น ๆ ตามหมวดรายการที่่�คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด และในปีี 2550
ธนาคารได้้ประกาศภาพลัักษณ์์ใหม่่ ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ “ธนาคารทัันสมััย เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยครบวงจร” ใช้้ชื่่�อภาษาอัังกฤษ “G H Bank” และ
ได้้นำำ�เทคโนโลยีีสมััยใหม่่มาใช้้ในการดำำ�เนิินงานโดยเปลี่่�ยนระบบคอมพิิวเตอร์์หลััก Core Banking มาใช้้ทดแทนระบบคอมพิิวเตอร์์เดิิม
พร้้อมปรัับโครงสร้้างการบริิหารงานในรููปแบบ Hub & Spokes มีีการรวมศููนย์์การวิิเคราะห์์และอนุุมััติิสิินเชื่่�อไว้้ที่่� Credit Processing
Center (CPC) เพื่่�อให้้การพิิจารณาสิินเชื่่�อเป็็นมาตรฐานเดีียวกัันทั้้�งธนาคาร สามารถให้้บริิการประชาชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
ในระหว่่างช่่วงปีี 2548 - 2550 ธนาคารได้้รัับรางวััล “รััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น” ติิดต่่อกััน 3 ปีี โดยในปีี 2548 ถืือเป็็นรััฐวิิสาหกิิจ
แห่่งแรกและแห่่งเดีียวที่่�ได้้รับั รางวััลรััฐวิิสากิิจดีีเด่่นครบทั้้�ง 3 ประเภทในปีีเดีียวกััน ได้้แก่่ รางวััลผลการดำำ�เนิินงานดีีเด่่น รางวััลคณะกรรมการ
รััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น และรางวััลการบริิหารจััดการองค์์กรดีีเด่่น รวมทั้้�งยัังได้้รับั รางวััล Best Practice Certificate รางวััล The Best Marketing
Campaign และรางวััล Boss of The Year 2007 (มอบให้้กัับ นายขรรค์์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้้�จััดการธนาคารอาคารสงเคราะห์์)
พ.ศ. 2559 - 2561

ธนาคารได้้ประกาศพัันธกิิจใหม่่ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” เพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายภายใต้้วิิสััยทััศน์์ “ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุด สำำ�หรัับการมีีบ้้าน”
โดยนำำ� Digital Technology มาปรัับใช้้ในทุุกส่่วนของธุุรกิิจ รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการยกระดัับการให้้บริิการตามแผน Transformation
to Digital Services เพื่่�อตอบสนองความต้้องการและความคาดหวัังของลููกค้้าในยุุค 4.0 อาทิิ 1) Mobile Application : GHB ALL 2)
เครื่่�องชำำ�ระเงิินกู้้�ไร้้เงิินสด : QR Non Cash Payment 3) เครื่่�องรัับชำำ�ระเงิินกู้้� LRM (Loan Repayment Machine) เป็็นต้้น
ในช่่วงปีี 2559 - 2561 ธนาคารได้้รัับรางวััลเกีียรติิยศจากองค์์กรต่่าง ๆ อาทิิ
1. รางวััลสำำ�นัักงานสีีเขีียวที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม (Green Office) ระดัับดีีมาก (ปีี 2559)
2. รางวััลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA Awards) ที่่�มีีผลคะแนนสููงสุุด
เป็็นอัันดัับที่่� 1 ติิดต่่อกััน 2 ปีี (ปีี 2560 ที่่� 97.97 คะแนน และปีี 2561 ที่่� 99.55 คะแนน)
3. รางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น (SOE Award)
ประจำำ�ปีี 2560 : - รางวััลนวััตกรรมดีีเด่่น ประเภทชมเชย
ประจำำ�ปีี 2561 : - รางวััลบริิหารจััดการองค์์กรดีีเด่่น กลุ่่�มรััฐวิิสาหกิิจขนาดใหญ่่
			 - รางวััลความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาดีีเด่่น ด้้านการยกระดัับการบริิหารจััดการองค์์กร หรืือโครงการพี่่�เลี้้�ยง
			 - รางวััลความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนา ด้้านความร่่วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์ ประเภทเชิิดชููเกีียรติิ
4. รางวััล “การบริิหารสู่่�ความเป็็นเลิิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำำ�ปีี 2561
พ.ศ. 2562

ธนาคารได้้ยกระดัับการให้้บริิการโดยเปลี่่�ยนระบบงานหลััก “GHB System” เพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอนาคตและ
เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของธนาคารให้้มีีประสิิทธิิภาพดีียิ่่�งขึ้้�น ประกอบกัับธนาคารมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติิ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2562 และประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 17 เมษายน 2562 ส่่งผลให้้ในปีี 2562
ธนาคารสามารถขยายกรอบการดำำ�เนิินการในเรื่่�องการจััดทำำ�สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ Reverse Mortgage การจำำ�หน่่าย
สลากออมทรััพย์์ ธอส. โดยในปีี 2562 ธนาคารได้้ออกสลากออมทรััพย์์แล้้ว จำำ�นวน 2 ชุุด ได้้แก่่ สลากออมทรััพย์์ ธอส. Premium
ชุุดวิิมานเมฆ หน่่วยละ 1 ล้้านบาท และชุุดพราวพิิมาน หน่่วยละ 10 ล้้านบาท รวมถึึงคณะรััฐมนตรีีได้้อนุุมััติิให้้ธนาคารได้้รัับการยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดาจากดอกเบี้้�ยเงิินฝากออมทรััพย์์ ดอกเบี้้�ยและรางวััลสลากออมทรััพย์์ ธอส. อีีกด้้วย
ธนาคารได้้รัับรางวััลเกีียรติิยศจากองค์์กรต่่าง ๆ อาทิิ
1. รางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น (SOE Award) ประจำำ�ปีี 2562 จำำ�นวน 3 รางวััล ได้้แก่่
- รางวััลรััฐวิิสาหกิิจยอดเยี่่�ยม ประจำำ�ปีี 2562
- รางวััลผู้้�นำำ�องค์์กรดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2562 ซึ่่�งมอบให้้แก่่นายฉััตรชััย ศิิริิไล กรรมการผู้้�จััดการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
- รางวััลชมเชย ประเภทรางวััลความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาดีีเด่่น ด้้านการยกระดัับการบริิหารจััดการองค์์กร
2. รางวััล Thailand Quality Award (TQA) ประจำำ�ปีี 2562
3. รางวััลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ITA Awards) ในฐานะหน่่วยงานที่่�ได้้รัับคะแนนสููงสุุด เป็็นอัันดัับ 1 จำำ�นวน 3 ปีี ติิดต่่อกััน (ปีี 2560 - 2562)
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พ.ศ. 2563

ธนาคารยัังมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” และรัักษาความเป็็นผู้้�นำำ�ในตลาดสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
พร้้อมยกระดัับการให้้บริิการลููกค้้าให้้สามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์และบริิการของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ได้้ง่่าย สะดวก รวดเร็็ว สอดคล้้อง
กัับพฤติิกรรมลููกค้้าในยุุค New Normal เพื่่�อรองรัับการเป็็น Digital Bank ในอนาคต โดยมีีแผนงาน/โครงการสำำ�คััญที่่�สนัับสนุุนการเป็็น
Digital Bank อาทิิ
1. โครงการ GH Bank New Normal Services (Phase 1) พััฒนาฟัังก์์ชั่่�นบริิการเพิ่่�มเติิมของธนาคารบน Mobile Application :
GHB ALL ด้้วย 6 บริิการใหม่่ ได้้แก่่ 1) ซื้้�อสลากออมทรััพย์์ ธอส. 2) ขอ Statement บััญชีีเงิินฝาก 3) จองคิิวใช้้บริิการล่่วงหน้้า
4) ใบเสร็็จชำำ�ระเงิินกู้้�รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 5) ชำำ�ระเงิินดาวน์์ทรััพย์์ NPA และ 6) แก้้ไขข้้อมููลส่่วนบุุคคล
2. โครงการ Tollway Loan Plus เป็็นการยกระดัับความร่่วมมืือกัับฝ่่าย HR ของบริิษััท หรืือหน่่วยงานที่่�มีีสวััสดิิการเงิินกู้้�กัับ
ธนาคาร โดยการส่่งเอกสารการขอกู้้�ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และการสััมภาษณ์์รายละเอีียดประกอบการพิิจารณาให้้สินิ เชื่่�อผ่่านทางโทรศััพท์์
ทำำ�ให้้ผู้้�กู้้�เดิินทางมาทำำ�สััญญาที่่�ธนาคารเพีียงครั้้�งเดีียวหลัังจากได้้รัับแจ้้งอนุุมััติิเท่่านั้้�น
ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ธนาคารให้้การสนัับสนุุนโครงการตามนโยบาย
รััฐบาลเพื่่�อช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครอบคลุุมทั้้�งการพัักชำำ�ระเงิินต้้น
และดอกเบี้้�ย พัักชำำ�ระเงิินต้้น หรืือ ลดอััตราดอกเบี้้�ย อาทิิ “มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)” “โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ”
ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการตามนโยบายของรััฐบาล โดยให้้โอนกิิจการและภาระผููกพัันต่่างๆ ของบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
ไปยัังธนาคารอาคารสงเคราะห์์ตามพระราชบััญญััติยุิ บุ เลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย พ.ศ. 2563 โดยเชื่่�อว่่าการที่่�บรรษััทตลาดรอง
สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ในครั้้�งนี้้� จะเกิิดประโยชน์์ต่่อลููกค้้า ประชาชน ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์
เศรษฐกิิจโดยรวมของประเทศ
ธนาคารได้้รัับรางวััลเกีียรติิยศจากองค์์กรต่่าง ๆ อาทิิ
1. รางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น (SOE Award) ประจำำ�ปีี 2563 จำำ�นวน 3 รางวััล ได้้แก่่
- รางวััลการเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใสดีีเด่่น
- รางวััลความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาดีีเด่่น ด้้านการยกระดัับการบริิหารจััดการองค์์กร ประเภทดีีเด่่น (โครงการพี่่�เลี้้�ยง)
- รางวััลการพััฒนาสู่่�รััฐวิิสาหกิิจดิิจิิทััล (Digital Transformation Initiative) ประเภทเชิิดชููเกีียรติิ รางวััลชมเชย
2. รางวััลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ITA Awards) ที่่�มีีผลคะแนนสููงสุุด เป็็นอัันดัับ 1 ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่�สี่่� (ปีี 2560 - 2563) ที่่� 99.60 คะแนน
3. รางวััล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020” จำำ�นวน 2 รางวััล ได้้แก่่
- รางวััลประเภทความเป็็นเลิิศด้้าน “BEST DIGITAL BANKER OF THE YEAR AWARD” สํําหรัับสุุดยอดผู้้�นำำ�องค์์กร
		ด้้านบริิการทางการเงิินดิิจิิทััลแห่่งปีี
- รางวััลประเภทความเป็็นเลิิศด้้าน “CSR OF THE YEAR AWARD” สํําหรัับสุุดยอดองค์์กรที่่�ให้้ความสํําคััญในความรัับผิิดชอบ
		ต่่อสัังคมแห่่งปีี
4. รางวััล Global Performance Excellence Award 2020 : GPEA ระดัับ Best in Class เป็็นรางวััลอัันทรงเกีียรติิด้้าน
การบริิหารจััดการที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากลในระดัับภููมิิภาค Asia Pacific ที่่�มอบให้้แก่่องค์์กรที่่�มีีความเป็็นเลิิศด้้าน
การบริิหารจััดการที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความก้้าวหน้้าในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�การบรรลุุวิิสััยทััศน์์ รวมถึึงมีีผลการดำำ�เนิินงาน
	ที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งเป็็นรางวััลที่่�องค์์กรในประเทศไทยได้้รัับหลัังจากเว้้นว่่างมาถึึง 18 ปีี
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ทำำ�เนีียบผู้้�บริิหาร

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ - สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

หมายเลขโทรศััพท์์

e-mail

1

นายฉััตรชััย ศิิริิไล

กรรมการผู้้�จััดการ

0-2202-1780

chatchai.s@ghb.co.th

2

นายกมลภพ วีีระพละ

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานการเงิินและบััญชีี

0-2202-1965

kamonpop@ghb.co.th

3

นายวิิทยา แสนภัักดีี

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานการตลาด

0-2202-2526

witthaya@ghb.co.th

4

นางฉััตร์์รวีี จิิรกุุลเมธาพััฒน์์

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสาขา

0-2202-1092

chatravee@ghb.co.th

5

นางสมจิิตต์์ รถทอง

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

0-2202-1656

somjit@ghb.co.th

6

นางสาวอรฑา เจริิญศิิลป์์

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

0-2202-2053

orada@ghb.co.th

7

นายวิิชััย วิิรััตกพัันธ์์

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

0-2202-1898

vichai.v@ghb.co.th

8

นายพงษ์์ศัักดิ์์� คำำ�นวนศิิริิ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ
รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ

0-2202-1179

pongsak.k@ghb.co.th

9

นางสาวธิิดาพร มีีกิ่่�งทอง

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสนัับสนุุน
รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปฏิิบัติั ิการ

0-2202-2448
0-2202-2255

thidaporn@ghb.co.th

10

นายศัักดิ์์�สิิทธิ์์� จิิตตนููนท์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบัังคัับคดีี
รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปรัับโครงสร้้างหนี้้�

0-2202-6381

saksit@ghb.co.th

11

นายทวนทอง ตรีีนุุภาพ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานพััฒนาระบบดิิจิิทััล

0-2202-1778

tuantong@ghb.co.th

12

นายทรงเดช ดารามาศ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบัติั กิ ารลููกค้้ารายย่่อย

0-2202-1147

songdet@ghb.co.th

13

นายภพกร เจริิญลาภ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารความเสี่่�ยง

0-2202-1619

popkorn@ghb.co.th

14

นายอภิิรััตน์์ อรุุณวิิไลรััตน์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบัติั ิการเทคโนโลยีี
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบัติั กิ ารเทคโนโลยีีสารสนเทศ

0-2202-1514

apirat@ghb.co.th

15

นายชััยพร จุุฬามณีี

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกฎหมาย

0-2202-2024

chaiyaporn@ghb.co.th

16

นายดนััย แสงศรีีจัันทร์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 3

0-2202-1618

danai@ghb.co.th

17

นายณรงค์์พล ประภานิิริินธน์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกลยุุทธ์์

0-2202-1967

narongpol@ghb.co.th

18

นายวรณััฐ สุุโฆษสมิิต

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานตรวจสอบ

0-2202-2061

woranat@ghb.co.th

19

นางพอตา ยิ้้�มไตรพร

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขานครหลวง

0-2202-1446

porta@ghb.co.th

20

นางภานิิณีี มโนสัันติ์์�

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานกิิจการนโยบายสิินเชื่่�อและภาครััฐ

0-2202-2343

paninee@ghb.co.th

21

นางกรุุณา เหมืือนเตย

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล

0-2202-1911

karuna@ghb.co.th

22

นางสุุดจิิตตรา คำำ�ดีี

ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ สายงานสื่่�อสารและภาพลัักษณ์์องค์์กร
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร

0-2202-2181-2

sudjittra.k@ghb.co.th

23

นางสาวอรนุุช พงษ์์ประยููร

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารหนี้้�

0-2202-1558

oranuch.p@ghb.co.th

24

นายชนะ จิิระรััตนรัังษีี

ผู้้�ตรวจการธนาคาร
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิภิ าค 2

0-2202-1535

chana@ghb.co.th
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25

นางสาวกััญจนิิกา ศรีีรััตนตรััย

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจเงิินฝาก
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการตลาด
และพััฒนาธุุรกิิจ 2

0-2202-1123

kanjanika@ghb.co.th

26

นางราณีี เพชรสงค์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการบััญชีี
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัดั การ สายงานการเงิินและบััญชีี

0-2202-1713

ranee@ghb.co.th

27

นางเสาวคนธ์์ ชููศรีี

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคเหนืือตอนบน
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิภิ าค 1

0-5330-4948

saowakon@ghb.co.th

28

นายศรพงศ์์ ดุุรงคเวโรจน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรรมการผู้้�จััดการ
สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 1

02-202-1747

sonpong@ghb.co.th

29

นางขวััญใจ ศัักดามิินทร์์

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ

0-2202-1313

khwanjai@ghb.co.th

30

นายเจษดา มีีสุุวรรณ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

0-2202-1798

jedsada@ghb.co.th

31

นางสาวระแวว เอกสุุวรรณ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบสำำ�นัักงานใหญ่่
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบสำำ�นัักงานใหญ่่

0-202-2165

rawaeo.e@ghb.co.th

32

นางอัังคณา จัันทรศิิริิ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบสาขา

0-2202-1108

angkana.c@ghb.co.th

33

นางสาวหทััยทิิพย์์ เหลืืองธนพลกุุล ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์และวางแผนกลยุุทธ์์

0-2202-1301

hathaitip.l@ghb.co.th        

34

นางสุุวััฒนา ทิิมมาศย์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประเมิินผลองค์์กร

0-2202-1898
0-2202-2130

suwatana@ghb.co.th

35

นายนิิธิิชััย สููงตรง

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิชาการ

02-202-2110

nitichai@ghb.co.th

36

นายนิิสิิต อุ่่�นวิิจิิตร

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

0-2202-2146

nisit@ghb.co.th

37

นางสาวสายพิิน สัันติิพัันธุ์์�

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาและบริิหารการเรีียนรู้้�

0-2202-1051

saipin@ghb.co.th

38

นางสาวสุุภารััตน์์ สอดส่่อง

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม

0-2202-2524

suparat@ghb.co.th

39

นายคณิินรััส ทััพพะรัังสีี

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง

0-2202-2038

kninruch@ghb.co.th

40

นายชิิตพล ศรีีธีีระวิิโรจน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสอบทานสิินเชื่่�อ

0-2202-1262

chitpol@ghb.co.th

41

นางสาวนฤมล รุ่่�งเรืือง

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนสาขานครหลวง
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนสาขานครหลวง

02-202-2667

narumon.r@ghb.co.th

42

นายวัันชััย พงศ์์บุุญชูู

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 1

0-2202-2212

wanchai.p@ghb.co.th

43

นางชนากานต์์ จิิตบริิบููรณ์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 2
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 2

0-2202-2039

chanakarn.c@ghb.co.th

44

นายพงศกร ตุุลานนท์์

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคเหนืือตอนล่่าง

0-55301-716
ต่่อ 111

pongsakorn@ghb.co.th

45

นายสััญญา ศรีีรััตน์์

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน

0-2645-9000
ต่่อ 6740

sanya.r@ghb.co.th

46

นายอิิสระ เนาวศิิริิ

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่าง

0-2202-1627

isara.n@ghb.co.th

47

นายมานพ จัันทร์์ชอุ่่�ม

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคตะวัันออก

0-3806-9286

manop@ghb.co.th

48

นางสาวสุุภรณ์์ภััทร แสงอร่่าม

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคกลางและภาคใต้้ตอนบน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำำ�แหน่่ง

หมายเลขโทรศััพท์์

0-3442-9353-60

e-mail

supornpat.s@ghb.co.th

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ - สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

หมายเลขโทรศััพท์์
0-7421-1237-42

e-mail

49

นางฐานิิฎฐา สัังข์์ถาวร

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคตะวัันตกและภาคใต้้ตอนล่่าง

tanitta@ghb.co.th

50

นายสมพงษ์์ นาคซื่่�อตรง

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

02-202-1415

sompong.n@ghb.co.th

51

นางสาวลัักขณา ศุุภศิิริิสัันต์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาระบบสารสนเทศ

0-2202-1659

luckana@ghb.co.th

52

นายอภิิรััตน์์ วงศ์์มณีีโรจน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาระบบบริิการดิิจิิทััล

0-2202-2646

apirat.w@ghb.co.th

53

นายศิิรพงศ์์ สุุวรรณศรีี

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจสิินเชื่่�อ

0-2202-1624

sirapong@ghb.co.th

54

นางสาววณิิฐารััตน์์ บุุญศุุภนิิตย์์ ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์

0-2202-1982

vanitharat.b@ghb.co.th

55

นางจิินตนา ส่่งศิิริิ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเงิินฝากและพัันธมิิตร

0-2202-1756

jintana.s@ghb.co.th

56

นายเสน่่ห์์ ขำำ�สง่่า

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อรายย่่อย

0-202-1177

sanea@ghb.co.th

57

นางสาวอุุษณีี บุุษยโกมุุท

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อโครงการ

0-2202-1842

usanee@ghb.co.th

58

นางวราภรณ์์ ภููษณรััตน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนโยบายสิินเชื่่�อธุุรกิิจและภาครััฐ

0-2202-1616

warapron@ghb.co.th

59

นางสาวอััจฉรา หมั่่�นอุุตส่่าห์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนสิินเชื่่�อ

0-2202-1614

atchara@ghb.co.th

60

นางลาวััลย์์ วงศ์์วิวัิ ัฒน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารหนี้้� กทม. และปริิมณฑล

0-2202-1739

lavan@ghb.co.th

61

ว่่าที่่�ร้้อยตรีี เอกสิิทธิ์์� เจริิญรื่่�น

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารหนี้้�ภููมิิภาค
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารหนี้้�ภููมิิภาค

0-2202-2955

eakasit.c@ghb.co.th

62

นายธวััช บุุณยะผลึึก

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารคดีี

02-202-1326

thawat.b@ghb.co.th

63

นายอำำ�นาจ ผลศิิริิ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร NPA

0-2202-2220

amnat@ghb.co.th

64

นายอััครพล หริ่่�งรอด

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบัังคัับคดีีและหนี้้�ส่่วนขาด

0-2202-1299

akarapol.r@ghb.co.th

65

นายกฤษดา ปััทมะผลิิน

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน

0-2202-1251

krisda@ghb.co.th

66

นายนัันทวุุฒิิ สุุขสว่่าง

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกฎหมาย

0-2202-1235

nuntawut@ghb.co.th

67

นายชััยณรงค์์ สวััสดีีวงษา

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา

0-2202-1479

chainarong.s@ghb.co.th

68

นายพิิศััลย์์ กองทรััพย์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดหาและการพััสดุุ

0-2202-1434

pisan.k@ghb.co.th

69

นางสาวปิิยวรรณ อนงค์์จรรยา ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายธุุรกรรมการเงิิน

02-202-1503

piyawan@ghb.co.th

70

นางสาวแพรวรััตน์์ รััตนมงคลเกษม ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารการเงิิน

02-202-2180

prawrat@ghb.co.th

71

นายนิิวััติิ สว่่างวรรณ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประเมิินราคาหลัักทรััพย์์
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประเมิินราคาหลัักทรััพย์์

02-202-1323

niwat@ghb.co.th

72

นายมนต์์ชััย ธีีระวรกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ

0-2202-1148

monchai@ghb.co.th

73

นายกรพล ชิินพััฒน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายติิดตามหนี้้�และบริิหารสิินเชื่่�อ

02-018-6505

korapol.c@ghb.co.th

74

นายปีียุุษ เตชะตระการธรรม

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนบริิหารตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย

02-018-6517

peeyus.t@ghb.co.th

75

นายนิิกร อาชานกุุล

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

0-2202-1520

nigorn@ghb.co.th

76

นายโชคชััย จุุลสิินธนาภรณ์์

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

0-2202-2373

chokchai@ghb.co.th

77

นางสาวประทานพร สำำ�เภาเงิิน ผู้้�ตรวจการธนาคาร

02-645-9000
ต่่อ 6670

pratanporn.s@ghb.co.th

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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เครืือข่่ายบริิการ
ส�ำนักงานใหญ่

63 ถ. พระราม 9 ห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001
website : www.ghbank.co.th
ฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 1

ลำำ�ดัับ

282

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

ดอนเมืือง

174/9-11 ซ.วิิภาวดีี 78 ถ.วิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงสนามบิิน เขตดอนเมืือง กรุุงเทพฯ 10210

02-533-6341-2,
02-996-6961

02-533-6343

2

สุุขาภิิบาล 1

30/435 ถนนนวมิินทร์์ 82 แขวงนวมิินทร์์
เขตบึึงกุ่่�ม กรุุงเทพฯ 10230

0-2510-3617-8,
0-2519-5000,
0-2947-8005-7

สิินเชื่่�อ 0-2510-3617-8
กด 118
การเงิิน 0-2509-3830

3

แฟชั่่�นไอส์์แลนด์์

ศููนย์์การค้้าแฟชั่่�นไอส์์แลนด์์ เลขที่่� 587-589/7-9 0-2947-5554,
ห้้อง ED047 ชั้้�นB ถนนรามอิินทรา แขวงคัันนายาว 0-2508-7133,
เขตคัันนายาว กทม. 10230
0-2508-7158,
0-2508-7160,
0-2508-7172

0-2508-7305

4

บางเขน

251/20-23 ถ.พหลโยธิิน แขวงอนุุสาวรีีย์์
เขตบางเขน กรุุงเทพฯ 10220

0-2972-8580,
0-2972-8581

5

เพลิินนารี่่�มอลล์์

ศููนย์์การค้้าเพลิินนารี่่�มอลล์์ ชั้้�น 2 244 ห้้อง บีี 211 0-2136-8026-9
ถ.วััชรพล แขวงท่่าแร้้ง เขตบางเขน กทม. 10230

0-2136-8026-9
ต่่อ 105

6

รัังสิิต

821 ถ.รัังสิิต-นครนายก ต.ประชาธิิปััตย์์
อ.ธััญบุุรีี จ.ปทุุมธานีี 12130

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

สิินเชื่่�อ 0-2996-1356
การเงิิน 0-2996-1353-8
กด 111

7

ปทุุมธานีี

34/1,34/3 ถ.กรุุงเทพฯ-ปทุุมธานีี ต.บางปรอก
อ.เมืือง จ.ปทุุมธานีี 12000

0-2593-6044-50

0-2593-6051

8

บิ๊๊�กซีี รัังสิิต คลอง 6

ศููนย์์การค้้าบิ๊๊�กซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์ สาขารัังสิิต คลอง 6 0-2577-0556-8,
158/17 หมู่่� 4 ถ.รัังสิิต-นครนายก ต.รัังสิิต อ.ธััญบุุรีี 0-2577-0576
จ.ปทุุมธานีี 12110

0-2577-0556-8
ต่่อ 302
0-2577-0576 ต่่อ 302

9

ลำำ�ลููกกา

11/5-6 ถ.ลำำ�ลููกกา (คลองสอง) ต.คููคต อ.ลำำ�ลููกกา 0-2531-1289,
จ.ปทุุมธานีี 12130
0-2531-1319,
0-2531-5114,
0-2531-4843

-

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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โทรศััพท์์

โทรสาร

10

บิ๊๊�กซีี นวนคร

ศููนย์์การค้้าบิ๊๊�กซีี สาขานวนคร ห้้อง GCR119
0-2520-4117-19
ชั้้�น 1 98/196 หมู่่� 13 ถนนพหลโยธิิน ต.คลองหนึ่่�ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุุมธานีี 12120

11

ลาดพร้้าว

2326 ถนนลาดพร้้าว ซอย 114 แขวงพลัับพลา
เขตวัังทองหลาง กรุุงเทพฯ 10310

12

พหลโยธิิน

1291/1 อาคาร เอไอเอส ทาวเวอร์์ ชั้้�น G Shop 4 0-2357-1126-9
ถนนพหลโยธิิน ซอย 9 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุุงเทพฯ 10400

0-2357-1126-9
ต่่อ 108

13

อาคารชิินวััตร 3

อาคารชิินวััตร 3 ห้้อง L004 ชั้้�น Lobby
0-2512-2147-50
(ติิดกัับบริิษัทั อีีซูซุู ุ ตรีีเพชร ใกล้้อาคารฐานเศรษฐกิิจ
และเซ็็นทรััลลาดพร้้าว) 1010 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจตุุจััตร เขตจตุุจัักร กทม. 10900

0-2512-2147-50
กด 106

14

อาคารเพิิร์์ล แบงก์์ค็็อก

เลขที่่� 1177 ชั้้�น 3 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400

0-2023-7556-9
กด 110

15

ฟิิวเจอร์์พาร์์ค รัังสิิต

ศููนย์์การค้้าฟิิวเจอร์์พาร์์ครัังสิิตชั้้�น 2 94 ถ.พหลโยธิิน 0-2567-4104 ,
ต.ประชาธิิปััตย์์ อ.ธััญบุุรีี จ.ปทุุมธานีี 12130
0-2958-5062-4,
0-2557-8062,
0-2533-0846

-

ศููนย์์การค้้าวงศ์์สว่่าง ทาวน์์ เซ็็นเตอร์์
(บิ๊๊�กซีีวงศ์์สว่่าง) ห้้อง D204-205 ชั้้�น 2 อาคาร D
(บริิเวณแยกวงศ์์สว่่าง) 888 ถนนวงศ์์สว่่าง
แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ กทม.10800

0-2587-6247-8
-

16

วงศ์์สว่่าง ทาวน์์ เซ็็นเตอร์์

0-2934-1070-6

0-2023-7556-8

0-2934-3344

17

พระราม 6

1557 ถ.พิิบููลสงคราม แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ
กรุุงเทพฯ 10800

0-2585-9295,
0-2587-0474-6,
0-2913-2261-3,
0-2585-9141

0-2913-2260

18

คอนแวนต์์

38 อาคารชลัันต์์ทิิพย์์ ชั้้�น 1 ถนนคอนแวนต์์
แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500

0-2237-8997-9
0-2632-0592-4
0-2632-1138,
0-2632-1140

0-2632-1137

19

เทสโก้้ โลตััส พระราม 4

ศููนย์์การค้้าเทสโก้้ โลตััส พระราม 4 ห้้อง 2003
ชั้้�น 2 3300 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตััน
เขตคลองเตย กทม. 10110

0-2249-3852-3,
0-2249-4365,
0-2249-3852-3,
0-2249-3940

0-2249-3941

20

บางใหญ่่

52/63-64 ศููนย์์การค้้าบางใหญ่่ซิิตี้้� ซอย 7
ถ.กาญจนาภิิเษก ต.เสาธงหิิน อ.บางใหญ่่
จ.นนทบุุรีี 11140

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

สิินเชื่่�อ 0-2595-0333
การเงิิน 0-2595-0330
กด 20

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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โทรสาร

21

เซ็็นทรััลพลาซา เวสต์์เกต

ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา เวสต์์เกต ห้้อง 228
02-1942837-8,
ชั้้�น 2 เลขที่่� 199, 199/1, 199/2 หมู่่� 6
02-1942753,
ตำำ�บลเสาธงหิิน อำำ�เภอบางใหญ่่ จัังหวััดนนทบุุรีี 11140 02-1942919-20,
02-1942996

02-1942837-8,
02-1942753,
02-1942919-20,
02-1942996 กด 105

22

ห้้าแยกปากเกร็็ด

99/169 ถ.ติิวานนท์์ ต.ปากเกร็็ด อ.ปากเกร็็ด
จ.นนทบุุรีี 11120

สิินเชื่่�อ 0-2584-0321
การเงิิน 0-2964-2204

23

เพีียวเพลส ราชพฤกษ์์

ศููนย์์การค้้าสััมมากร เพลส 62/32 หมู่่� 1 ถ.ราชพฤกษ์์ 0-2194-8490-3
ต.อ้้อมเกร็็ด อ.ปากเกร็็ด จ.นนทบุุรีี 11120

0-2194-8490-3
กด 107

24

แจ้้งวััฒนะ

431 ถนนเมืืองทองธานีี (บอนด์์สตรีีท)
ตำำ�บลบางพููด อำำ�เภอปากเกร็็ด
จัังหวััดนนทบุุรีี 11120

0-2961-0023-4,
0-2961-0063-4,
0-2961-0045,
0-2961-0059,
0-2961-0079

สิินเชื่่�อ
0-2961-0023 กด 40
การเงิิน
0-2961-0023 กด 41

25

ศููนย์์ราชการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ

ศููนย์์ราชการเฉลิิมพระเกีียรติิ เลขที่่� 120 ชั้้�น 1
อาคาร B ถ.แจ้้งวััฒนะ เขตหลัักสี่่� กรุุงเทฯ 10210

0-2143-8971-3

0-2143-8974

26

พุุทธมณฑล

9 หมู่่� 6 ซ.พงษ์์ศิริิ ิชััย ถ.บรมราชชนนีี
0-2889-7070-6,
แขวงศาลาธรรมสพน์์ เขตทวีีวัฒ
ั นา กรุุงเทพฯ 10170 0-2889-6635-6

0-2889-7077,
0-2889-7075

27

สุุพรีีม คอมเพล็็กซ์์

ศููนย์์การค้้าสุุพรีีม คอมเพล็็กซ์์ ชั้้�น 2 1024
ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรีี เขตดุุสิิต
กรุุงเทพฯ 10300

0-2241-9261-4

0-2241-9261-4
ต่่อ 301

28

เซ็็นต์์หลุุยส์์ 3

26 ถนนสาทรใต้้ ซอย 11 (ซอยเซ็็นต์์หลุุยส์์ 3)
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120

0-2212-6127,
0-2212-6678-9,
0-2212-6991

สิินเชื่่�อ 0-2212-6126
การเงิิน 0-2211-0641

29

เจริิญนคร

257/6 ศููนย์์การค้้าริิเวอร์์ไซด์์ พลาซ่่า ชั้้�น 3
ถนนเจริิญนคร แขวงสำำ�เหร่่ เขตธนบุุรีี
กรุุงเทพฯ 10600

02 4698190-5
การเงิิน ต่่อ 101-103
สิินเชื่่�อ ต่่อ 202-204

โทรสาร ต่่อ 105

30

เดอะมอลล์์ บางกะปิิ

3522 ชั้้�นที่่� 1 ศููนย์์การค้้าเดอะมอลล์์ บางกะปิิ
ถ.ลาดพร้้าว แขวงคลองจั่่�น เขตบางกะปิิ
กรุุงเทพฯ 10240

02-375-8365,
02-734-4296

02-734-4296 ต่่อ 105

31

เดอะมอลล์์ งามวงศ์์วาน

ศููนย์์การค้้าเดอะมอลล์์ งามวงศ์์วาน ชั้้�น 5
เลขที่่� 430 ตำำ�บลบางเขน อำำ�เมืืองนนทบุุรีี
จ.นนทบุุรีี 11110

0-21214588-9,
0-21214628,
0-21214784-5

0-21214588-9
ต่่อ 105
0-21214628
ต่่อ 105
0-21214784-5
ต่่อ 105

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0-2584-0322-3,
0-2964-2201-3

ฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 2

ลำำ�ดัับ

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์
0-2282-9821-5,
0-2282-9842

โทรสาร

1

ราชดำำ�เนิิน

97 อาคารเทเวศประกัันภััย อาคาร 2 ชั้้�น 1
ถนนราชดำำ�เนิินกลาง แขวงบวรนิิเวศ เขตพระนคร
กรุุงเทพฯ 10200

2

แม็็คโคร จรััญสนิิทวงศ์์

ศููนย์์การค้้าแม็็คโคร คอมมููนิตี้้�ิ เซ็็นเตอร์์ จรััญสนิิทวงศ์์ 0-2412-5650-3
ชั้้�น 2 521/27 ถนนจรััญสนิิทวงศ์์ 37 แขวงบางขุุนศรีี
เขตบางกอกน้้อย กรุุงเทพฯ 10700

0-2412-5650-3
กด 106

3

หนองแขม

1085, 1087 หมู่่� 2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้้างพลูู 0-2420-5793,
เขตหนองแขม กรุุงเทพฯ 10160
0-2420-6009,
0-2420-6583,
0-2420-7475-7

0-2431-1340

4

เดอะมอลล์์ บางแค

ศููนย์์การค้้าเดอะมอลล์์บางแค ชั้้�น 3 ฝั่่�งพลาซ่่า 518 0-2454-9430,
หมู่่� 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนืือ เขตบางแค 0-2454-7152,
กรุุงเทพฯ 10160
0-2454-2680,
0-2454-2706

0-2454-9430 กด 3

5

สำำ�โรง

2222/2-3 หมู่่� 4 ถนนสุุขุุมวิิท ตำำ�บลเทพารัักษ์์
อำำ�เภอเมืือง (สามแยกปู่่�เจ้้าสมิิงพราย)
จัังหวััดสมุุทรปราการ 10270

สิินเชื่่�อ 0-2384-2579
การเงิิน 0-2384-7637

6

สยามสแควร์์

388 อาคารสยามสแควร์์วััน ชั้้�น 6 ถนนพระราม 1 0-2115-1322-27,
แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
0-2252-3647-49

สิินเชื่่�อ
0-2115-1322-27
กด 302
การเงิิน
0-2115-1322-27
กด 301

7

สุุขุุมวิิท

1 อาคารวสุุ ชั้้�น 2 ถนนสุุขุุมวิิท ซอย 25
แขวงคลองเตย เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110

0-2260-6345-7,
0-2661-6120-2

0-2260-6348

8

เซ็็นทรััลพลาซา พระราม 9 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา แกรนด์์ พระราม 9
ชั้้�น 5 9/9 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงหััวยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310

0-2160-3426-9

0-2160-3426-9
กด 104
0-2160-3482-3

9

เพชรบุุรีีตััดใหม่่

2445/2 อาคารธารารมณ์์บิิสซิิเนสทาวเวอร์์ชั้้�น 1
ถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่ แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพฯ 10310

0-2318-1051,
0-2318-9956,
0-2319-7310-1,
0-2718-2247-8

0-2718-2249

10

หััวหมาก ทาวน์์ เซ็็นเตอร์์

อาคารหััวหมาก ทาวน์์ เซ็็นเตอร์์ ชั้้�น G 177
0-2314-0334-6
ถนนรามคำำ�แหง ซอย 29 แขวงหััวหมาก เขตบางกะปิิ
กรุุงเทพฯ 10240

0-2314-0337

0-2384-3483-5,
0-2384-7636,
0-2757-7429-31

สิินเชื่่�อ 0-2282-9840
การเงิิน 0-2282-9841

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

285

ลำำ�ดัับ

286

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

11

พาราไดซ์์ พาร์์ค

ศููนย์์การค้้าพาราไดซ์์ พาร์์ค ชั้้�น 2 61 ถนนศรีีนคริินทร์์ 0-2780-2271-6
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุุงเทพฯ 10250

0-2780-2271-6

12

สุุขาภิิบาล 3

58/75 หมู่่� 4 รามคำำ�แหง ซอย 146 แขวงสะพานสููง 0-2372-0551-2,
เขตสะพานสููง กรุุงเทพฯ 10240
0-2373-0518-9,
0-2373-3348,
0-2728-0794-5

0-2728-0796

13

มีีนบุุรีี

ศููนย์์การค้้าเสีียงสมบููรณ์์ 10/1 หมู่่� 13
ถนนสีีหบุุรานุุกิิจ แขวงมีีนบุุรีี เขตมีีนบุุรีี
กรุุงเทพฯ 10510

0-2517-9001-3

0-2517-9004

14

สััมมากร เพลส
รามคำำ�แหง 110

ศููนย์์การค้้าสััมมากร เพลส รามคำำ�แหง ชั้้�น 2
86 ถนนรามคำำ�แหง ซอย 110 แขวงสะพานสููง
เขตสะพานสููง กรุุงเทพฯ 10240

0-2372-3531-2,
0-2372-3522

0-2372-3515

15

ลาดกระบััง

125 ถนนร่่มเกล้้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบััง กรุุงเทพฯ 10520

0-2915-2631-5,
0-2915-2651-2

0-2915-2653

16

พระราม 2

96/10-12 โครงการชััยกููลทาวเวอร์์ ถนนพระราม 2 0-2867-1350-6
ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุุงเทพฯ 10150

0-2867-1355

17

เทพารัักษ์์

44/4 หมู่่� 9 ถนนเทพารัักษ์์
(หน้้าหมู่่�บ้้านสวนเก้้าแสน) ตำำ�บลบางปลา
อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540

0-2706-6119

18

บิ๊๊�กซีี สมุุทรปราการ

ศููนย์์การค้้าบิ๊๊�กซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์ (สาขาสมุุทรปราการ) 0-2389-1602-4
ชั้้�น 3 498/1 ถนนสุุขุุมวิิท ตำำ�บลปากน้ำำ�� อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดสมุุทรปราการ 10270

0-2389-1605

19

สี่่�แยกบ้้านแขก

121 ถ.อิิสรภาพ แขวงสมเด็็จเจ้้าพระยา
เขตคลองสาน กรุุงเทพฯ 10600

0-2861-4910-9

20

ซีีคอน บางแค

ศููนย์์การค้้าซีีคอนบางแค ชั้้�น 3 607 ถนนเพชรเกษม 0-2458-2960-3
แขวงบางหว้้า เขตภาษีีเจริิญ กรุุงเทพฯ 10160

0-2458-2963

21

บุุญศิิริิ

10/1-3 ถนนบุุญศิิริิ แขวงศาลเจ้้าพ่่อเสืือ
(สำำ�ราญราษฎร์์) เขตพระนคร กรุุงเทพฯ 10200

0-2622-1241-6

สิินเชื่่�อ 0-2622-1840
การเงิิน 0-622-1247

22

เซ็็นทรััลพลาซา ปิ่่�นเกล้้า

ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา ปิ่่�นเกล้้า ชั้้�น 4
7/222 ถ.บรมราชชนนีี แขวงอรุุณอมริินทร์์
เขตบางกอกน้้อย กรุุงเทพฯ 10700

0-2433-7834-7

0-2433-7834-7
ต่่อ 105

23

ไมตรีีจิิต

60,62,64 ซอยพระแก้้ว ถนนมิิตรพัันธ์์
แขวงป้้อมปราบ เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
กรุุงเทพฯ 10100

0-2623-3034-,8
0-2623-3043-6

0-2623-3039

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0-2706-6112-21

0-2861-4917-8

ลำำ�ดัับ

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

24

บิ๊๊�กซีี ราชดำำ�ริิ

ศููนย์์การค้้าบิ๊๊�กซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์ (สาขาราชดำำ�ริิ) ชั้้�น 4 0-2250-4790-3
97/11 ถนนราชดำำ�ริิ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพฯ 10330

0-2250-4790-3
กด 108

25

สุุขสวััสดิ์์�

ศููนย์์การค้้าบิ๊๊�กซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์ (สาขาสุุขสวััสดิ์์�)
ชั้้�น 2 94 ม.18 ถนนสุุขสวััสดิ์์� แขวงบางพึ่่�ง
เขตพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130

0-2463-7322-6

0-2463-7322-5
กด 107

26

เซ็็นทรััลพลาซา พระราม 3 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา พระราม 3 ชั้้�น 4
79 ถ.สาธุุประดิิษฐ์์ แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา
กรุุงเทพฯ 10120

0-2164-0089-92

0-2164-0089-92
ต่่อ 120

27

กิ่่�งแก้้ว

12/18 ถนนกิ่่�งแก้้ว ซอย 44 ตำำ�บลราชาเทวะ
อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540

0-2175-2029-33,
0-2738-8706

สิินเชื่่�อ
0-2175-2029-33 กด 4
การเงิิน
0-2175-2029-33 กด 5

28

เมกาบางนา

ศููนย์์การค้้าเมกาบางนา ชั้้�น 1 39 ถนนบางนา-ตราด 0-2105-1167-70
กม.9 ตััด ถนนวงแหวนฝั่่�งตะวัันออก ตำำ�บลบางแก้้ว
อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540

0-2105-1167-70
กด 107

29

บิ๊๊�กซีี บางปะกอก

ศููนย์์การค้้าบิ๊๊�กซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์
(สาขาบางปะกอก) ชั้้�น 3
หมู่่�ที่่� 1 ถนนสุุขสวััสดิ์์� แขวงบางปะกอก
เขต ราษฎร์์บููรณะ กรุุงเทพฯ 10140

0-2428-1424

0-2428-1425

30

บิ๊๊�กซีี บางนา

ศููนย์์การค้้าบิ๊๊�กซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์ (สาขาบางนา)
611 ถนนเทพรััตน แขวงบางนาเหนืือ เขตบางนา
กรุุงเทพฯ 10260

0-2744-3493

0-2744-3493

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

287

ภาคเหนืือตอนบน

ลำำ�ดัับ

288

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

เชีียงใหม่่

260 ถ.ซุุปเปอร์์ไฮเวย์์ ต.วััดเกต อ.เมืือง
จ.เชีียงใหม่่ 50000

0-5324-5276-78,
0-5324-6469-71

0-5330-4927

2

สัันกำำ�แพง

72/2 ม.7 ต.สัันกำำ�แพง อ.สัันกำำ�แพง
จ.เชีียงใหม่่ 50130

0 5333-0102-5

0-5333-0102-5
ต่่อ 106

3

เซ็็นทรััลพลาซา เชีียงใหม่่
แอร์์พอร์์ต

380 - 381 ชั้้�น 3 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา เชีียงใหม่่ 0-5390-3767-68
ถ.มหิิดล ต.หายยา อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50100

0-5390-3768

4

สุุเทพ

120/70 หมู่่� 10 ถ.เลีียบคลองชลประทาน ต.สุุเทพ 0-5328-3701-06
อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50200

0-5328-3706

5

สัันทราย

399 หมู่่�ที่่� 5 ต.หนองหาร อ.สัันทราย
จ.เชีียงใหม่่ 50290

0-5335-4264-69

0-5335-4264-69

6

แม่่ฮ่่องสอน

2 ซอย 5 ถ.ขุุนลุุมประพาส ต.จองคำำ� อ.เมืือง
จ.แม่่ฮ่่องสอน 58000

0-5361-1843-6

0-5361-1845

7

เชีียงราย

881/1 - 3 ถ.อุุตรกิิจ ต.เวีียง อ.เมืือง
จ.เชีียงราย 57000

0-5360-0746-51

0-5360-0746-51

8

แม่่สาย

130 หมู่่� 3 ถ.พหลโยธิิน ต.เวีียงพางคำำ�
อ.แม่่สาย จ.เชีียงราย 57130

0-5373-4357-60

0-5373-4357-60
ต่่อ 102

9

เซ็็นทรััลพลาซา เชีียงราย

229/1 ชั้้�น 2 เลขที่่� 99/9 ม.13 ถ.พหลโยธิิน
ต.รอบเวีียง อ.เมืืองเชีียงราย จ.เชีียงราย 57000

0-5317-9731-5

0-5317-9730

10

พะเยา

963,963/2 ถ.พหลโยธิิน ต.เวีียง อ.เมืือง
จ.พะเยา 56000

0-5441-0261-9

0-5441-0272

11

น่่าน

179-180 หมู่่�ที่่� 6 ถ.ยัันตรกิิจโกศล ต.ดู่่�ใต้้
อ.เมืือง จ.น่่าน 55000

0-5477-1362-3,
0-5477-2804-7

0-5477-1362-3
ต่่อ 108

12

ลำำ�ปาง

435 ถ.ไฮเวย์์ ลำำ�ปาง - งาว ต.หััวเวีียง อ.เมืือง
จ.ลำำ�ปาง 52000

0-5423-0035-42

0-5422-5150

13

ลำำ�พููน

23/9 ถ.ลำำ�พููน - ป่่าซาง ต.ในเมืือง อ.เมืือง
จ.ลำำ�พููน 51000

0-5353-5178-83

0-5353-5178 ต่่อ 103

14

แพร่่

164/3 - 5 ถ.ยัันตรกิิจโกศล ต.ในเวีียง อ.เมืือง
จ.แพร่่ 54000

0-5462-1490-5

0-5462-1490 ต่่อ 105

15

ตาก

4/9 ถ.พหลโยธิิน ต.ระแหง อ.เมืือง จ.ตาก 63000

0-5552-1046

0-5552-1046 ต่่อ 102

16

แม่่สอด

31/38-40 ถ.อิินทรคีีรีี ต.แม่่สอด อ.แม่่สอด
จ.ตาก 63110

0-5553-5612-5

0-5553-5612-5
ต่่อ 104

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

พิิษณุุโลก

839,839/1-2 ถ.มิิตรภาพ ต.ในเมืือง อ.เมืือง
จ.พิิษณุุโลก 65000

0-55378-100-5

0-55378-100-5
กด 116

2

อุุตรดิิถต์์

294/5, 294/6 ถ.บรมอาสน์์ ต.ท่่าอิิฐ อ.เมืือง
จ.อุุตรดิิตถ์์ 53000

0-55440-435-8

0-55440-435-8
กด 107

3

สุุโขทััย

109/4 ถ.สิิงหวััฒน์์ ต.ธานีี อ.เมืือง จ.สุุโขทััย 64000 0-55622-008-11
0-55610-495-6

0-55622-008-11
กด 105

4

พิิจิิตร

31/79-81 ถนนสระหลวง ตำำ�บลในเมืือง
อ.เมืืองพิิจิิตร จ.พิิจิิตร 66000

0-56616-185-90

0-56616-185-90
กด 105

5

เพชรบููรณ์์

9/14 ถ.สระบุุรีี - หล่่มสััก ต.สะเดีียง อ.เมืือง
จ.เพชรบููรณ์์ 67000

0-56711-655-9

0-56711-655-9
กด 119

6

บึึงสามพััน

18 หมู่่� 10 ถ.สระบุุรีี - หล่่มสััก ต.บึึงสามพััน
อ.บึึงสามพััน จ.เพชรบููรณ์์ 67160

0-56731 - 844-6

0-56731-844-6
กด 300

7

นครสวรรค์์

867/125 หมู่่� 9 ถ.สวรรค์์วิิถีี ต.นครสวรรค์์ตก
อ.เมืือง จ.นครสวรรค์์ 60000

0-56372-183,
0-56228-040,
0-56229-501,
0-56226-182

0-56226-182 กด 128
0-56221-415,
0-56224-637

8

กำำ�แพงเพชร

610,612 ถ.เจริิญสุุข ต.ในเมืือง อ.เมืือง
จ.กำำ�แพงเพชร 62000

0-55773-151-6

0-55773-151-6
กด 105

9

ชััยนาท

302 ถ.พหลโยธิิน ต.บ้้านกล้้วย อ.เมืือง
จ.ชััยนาท 17000

0-56411-370-1

0-56413-038

10

อุุทััยธานีี

90/19 ถ.เติิบศิิริิ ต.อุุทััยใหม่่ อ.เมืือง
จ.อุุทััยธานีี 61000

0-5652-4445 - 8

0-5652-4445-8
กด 102

11

ลพบุุรีี

99/5 หมู่่� 1 ถนนพหลโยธิิน ต.ท่่าศาลา อ.เมืือง
จ.ลพบุุรีี 15000

0-36784-455-7

0-36784-455-7
กด 101 (งานบััญชีี)
กด 102 (งานการเงิิน)
กด 201-203 (สิินเชื่่�อ)

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน

ลำำ�ดัับ

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

ขอนแก่่น

632 ถ.ศรีีจัันทร์์ ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.ขอนแก่่น 0-4327-0400-10
40000

0-4327-0401-10
กด 123

2

ชุุมแพ

2/8-9 ถ.ชุุมแพ - ภููเขีียว ต.ไชยสอ อ.ชุุมแพ
จ.ขอนแก่่น 40130

0-4331-3461-4

0-4331-3461-4
กด 201

3

พล

121/14-15 ถ.มิิตรภาพ ต.เมืืองพล อ.พล
จ.ขอนแก่่น 40120

0-4341-8702-5

0-4341-8702-5
กด 105
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

4

ถนนมิิตรภาพขอนแก่่น

433/20-21 หมู่่� 2 ถนนมิิตรภาพ ต.ศิิลา อ.เมืือง
จ.ขอนแก่่น 40000

5

เซ็็นทรััลพลาซา ขอนแก่่น

เลขที่่� 99,99 /1 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา ขอนแก่่น 0-4328-8236,
0-4328-8378,
ห้้อง 351 ชั้้�น 3 ถนนศรีีจัันทร์์ ตำำ�บลในเมืือง
อำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น จ.ขอนแก่่น 40000
0-4328-8424,
0-4328-8393

0-4328-8236 กด 105

6

มหาสารคาม

51, 51/1,53/1 ถ.ริิมคลองสมถวิิล ต.ตลาด อ.เมืือง 0-4371-1206-9,
จ.มหาสารคาม 44000
0-4371-1396-9

0-4371-1206-9
กด 105

7

ร้้อยเอ็็ด

389, 391 ถ.แจ้้งสนิิท ต.ในเมืือง อ.เมืือง
จ.ร้้อยเอ็็ด 45000

0-4351-2715-9,
0-43515-3615

0-4351-2715-9
กด 106

8

อุุดรธานีี

596/7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้้ง อ.เมืือง
จ.อุุดรธานีี 41000

0-4212-2331-9

0-4212-2331-9
กด 208

9

เซ็็นทรััลพลาซา อุุดรธานีี

277/1-3, 271/5 ห้้อง 321 ชั้้�น 3 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล 0-4292-1496-7,
พลาซ่่า อุุดรธานีี ถ.ประจัักษ์์ศิิลปาคม ต.หมากแข้้ง 0-42921-3712
อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี 41000

0-4292-1496-7
กด 111

10

เลย

18/10-11 ถ.มลิิวรรณ ต.กุุดป่่อง อ.เมืือง
จ.เลย 42000

0-4283-3573-6

0-4283-3573-5
กด 206

11

หนองบััวลำำ�ภูู

264/4-5 ถ.วิิไสยอุุดรกิิจ ต.หนองบััว อ.เมืือง
จ.หนองบััวลำำ�ภูู 39000

0-4231-2951-3

0-4231-2977

12

หนองคาย

644 หมู่่� 4 ถ.เสด็็จ ต.โพธิ์์�ชััย อ.เมืือง
จ.หนองคาย 43000

0-4242-1670-7

0-4242-1670-7
กด 105

13

สกลนคร

389 ถ. ไอทีียูู - สี่่�แยกคููเมืือง ต.ธาตุุเชิิงชุุม
อ.เมืือง จ.สกลนคร 47000

0-4271-4766-73

0-4271-4766-73
กด 114

14

สว่่างแดนดิิน

903/5-6 ถ.นิิตโย ต.สว่่างแดนดิิน อ.สว่่างแดนดิิน
จ.สกลนคร 47110

0-4272-1837-8,
0-4272-2461-2

0-4272-1837-8
กด 105

15

กาฬสิินธุ์์�

20/10-11 ถ.ประดิิษฐ์์ ต.กาฬสิินธุ์์� อ.เมืือง
จ.กาฬสิินธุ์์� 46000

0-4381-2729-34

0-4381-2729-34
กด 106

16

มุุกดาหาร

44/32 ถ.พิิทัักษ์์พนมเขต ต.มุุกดาหาร อ.เมืือง
จ.มุุกดาหาร 49000

0-4261-5411-4

0-4261-5411-4
กด 114

17

นครพนม

381/17-18 ถ.มหาสิิทธิิโชค ต.ในเมืือง อ.เมืือง
จ.นครพนม 48000

0-4251-2590-5

0-4512-5905
ต่่อ 105

18

บึึงกาฬ

405/4 ถ.บึึงกาฬ - พรเจริิญ ต.บึึงกาฬ อ.เมืือง
จ.บึึงกาฬ 38000

0-4243-2424

0-4240-3245

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

นครราชสีีมา

517/143-145 ถ.มิิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมืือง
อ.เมืือง จ.นครราชสีีมา 30000

0-4424-8201-7

0-4424-8208

2

บััวใหญ่่

154 ถ.นิิเวศรััตน์์ ต. บััวใหญ่่ อ. บััวใหญ่่
จ. นครราชสีีมา 30120

0-44913-921-2,
0-4491-3933-4

0-4491-3921-2
กด 107
0-4491-3933-4
กด 107

3

เซ็็นทรััลพลาซา
นครราชสีีมา

ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา นครราชสีีมา 990,998 0-4422-9457-62
ชั้้�นที่่� 3 ห้้องที่่� 338 ถ.มิิตรภาพ-หนองคาย
ต.ในเมืือง อ.เมืืองนครราชสีีมา จ.นครราชสีีมา

0-4422-9457-62
กด 105

4

ถนนจอมพล

704/14-17 ถ.จอมพล ต.ในเมืือง อ.เมืือง
จ.นครราชสีีมา 30000

0-4425-8151 กด 105

5

ปากช่่อง

199 ถนนมิิตรภาพ ตำำ�บลปากช่่อง อำำ�เภอปากช่่อง 0-4431-6395 - 8
จ.นครราชสีีมา 30130

0-4431-6395-8
กด 103

6

ชััยภููมิิ

171/8-12 ถ.สนามบิิน ต.ในเมืือง อ.เมืืองชััยภููมิิ
จ.ชััยภููมิิ 36000

0-4483-0959 - 64

0-4483-0959-64
กด 105

7

ภููเขีียว

83,83/1 ม.2 ถ.สายชััยภููมิิ-ภููเขีียว ต.ผัักปััง
อ.ภููเขีียว จ.ชััยภููมิิ 36110

0-4486-1845-6,
0-4486-1756-7

0-4486-1845-6
กด 100

8

บุุรีีรััมย์์

18/20 ถ.ธานีี ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.บุุรีีรััมย์์ 31000 0-4461-6972-5

0-4461-6972-5
กด 107

9

นางรอง

601,603 ถ.ประจัันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง
จ.บุุรีีรััมย์์ 31110

0-4462-4205-8

0-4462-4205-8
กด 104

10

อุุบลราชธานีี

263 ถ.อุุปลีีสาน ต.ในเมืือง อ.เมืือง
จ.อุุบลราชธานีี 34000

0-4526-5801-8

0-4526-5801-8
กด 114

11

เซ็็นทรััลพลาซา
อุุบลราชธานีี

ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา อุุบลราชธานีี ชั้้�น 3
ห้้อง 333 เลขที่่� 311 หมู่่� 7 ต.แจระแม
อ.เมืือง จ.อุุบลราชธานีี 34000

0-4542-2381-4

0-4542-2381-4
กด 104

12

ศรีีสะเกษ

983/48-49 ถนนกวงเฮง ต.เมืืองใต้้ อ.เมืือง
จ.ศรีีสะเกษ 33000

0-4561-7742,
744, 745, 747, 748

0-4561-7742,
744, 745, 747, 748
กด 111

13

อำำ�นาจเจริิญ

219-219/1 ถ.ชยางกููร ต.บุ่่�ง อ.เมืือง
จ.อำำ�นาจเจริิญ 37000

0-4551-1367-70

0-4551-1367-70
กด 104

14

สุุริินทร์์

233/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมืือง อ.เมืือง
จ.สุุริินทร์์ 32000

0-4451-1967-970

0-4451-1967-970
กด 110, 108

15

ยโสธร

55/3 ถ.รััตนเขต ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.ยโสธร 35000 0-4571-4592-3,
0-4571-4896-8

0-4426-9205 - 7

0-4571-4592-3
กด 212

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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โทรศััพท์์

โทรสาร

1

ฉะเชิิงเทรา

153 ถ.ฉะเชิิงเทรา-บางปะกง ต.หน้้าเมืือง อ.เมืือง
จ.ฉะเชิิงเทรา 24000

0-3881-2682-7

0-3881-2682-7
กด 199

2

พนมสารคาม

1319/1-2 หมู่่�1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิิงเทรา 24120

0-3855-2973-6

0-3855-2976

3

ปราจีีนบุุรีี

147/1 ถ.ราษฎรดำำ�ริิ ต.หน้้าเมืือง อ.เมืือง
จ.ปราจีีนบุุรีี 25000

0-3720-0343-5,
0-3721-4841-4

0-3720-0343

4

นิิคมอุุตสาหกรรม 304

525/18-19 หมู่่� 8 ตำำ�บลท่่าตููม อ.ศรีีมหาโพธิิ
จ.ปราจีีนบุุรีี 25140

0-3721-8883-6

0-3721-8886

5

สระแก้้ว

97/133-134 ซอยสมบููรณ์์โชคเมืืองแก้้ว ถ.สุุวรรณศร 0-3724-7215-8
ต.สระแก้้ว อ.เมืืองสระแก้้ว จ.สระแก้้ว 27000

0-3724-7215-8
กด 120

6

ชลบุุรีี

39/3 ม.4 ถ.สุุขุมุ วิิท ต.เสม็็ด อ.เมืือง จ.ชลบุุรีี 20000 0-3838-1824-7

0-3838-1824-7
กด 118

7

อมตะนคร

700/17 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ�บลคลองตำำ�หรุุ อ.เมืืองชลบุุรีี
จ.ชลบุุรีี 20000

0-3845-7569-72

0-3845-7569-72
กด 106

8

พนััสนิิคม

156/1-2 ถ.ศรีีกุุญชร ต.พนััสนิิคม อ.พนััสนิิคม
จ.ชลบุุรีี 20140

0-3846-2963-4,
0-3846-3189-90

0-3846-2963-4
กด 333

9

บ้้านบึึง

88/25-26 ต.บ้้านบึึง อ.บ้้านบึึง จ.ชลบุุรีี 20170

0-3844-5681-2,
0-3844-5685

0-3844-5685 กด 207

10

ศรีีราชา

126/1-3 ถ.สุุขุุมวิิท ต.ศรีีราชา อ.ศรีีราชา
จ.ชลบุุรีี 20110

0-3877-2032-42

0-3877-2038

11

พััทยา

8/51 ถ.พััทยาเหนืือ ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง
จ.ชลบุุรีี 20150

0-3837-0501-2,
0-3842-7671-3,
0-3837-0518-21

0-3837-0521

12

เซ็็นทรััลเฟสติิวััล พััทยา

ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเฟสติิวััล พััทยาบีีช
เลขที่่� 333/99 ชั้้�น 4 หมู่่� 9 ต.หนองปรืือ
อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี 20150

0-3804-3580-82

0-3804-3583

13

บุุญสััมพัันธ์์

78/164-5 หมู่่� 5 ซอยเขาน้้อย ตำำ�บลหนองปรืือ
อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี 20150

0-3818-6060-2

0-3818-6077-8

14

สััตหีีบ

507/30 ม.2 ถนนสุุขุมุ วิิท ตำำ�บลสััตหีีบ อำำ�เภอสััตหีีบ 0-3843-7586-7,
จ.ชลบุุรีี 20180
0-3843-7590

0-3843-7590

15

สวนอุุตสาหกรรม
สหพััฒน์์แหลมฉบััง

399/63-64 หมู่่� 11 ถนนทุ่่�งสุุขลา ตำำ�บลหนองขาม 0-3848-0585-7,
อำำ�เภอศรีีราชา จ.ชลบุุรีี 20230
0-3848-0858-63

0-3848-0588

16

บ่่อวิิน

128/415-6 หมู่่� 3 ถ.ปากร่่วม-ห้้วยปราบ ต.บ่่อวิิน
อ.ศรีีราชา จ.ชลบุุรีี 20230

0-3817-3049-54

0-3817-3049-54
กด 106

17

ระยอง

141/7-10 ถ.สุุขุุมวิิท ต.เชิิงเนิิน อ.เมืือง
จ.ระยอง 21000

0-3861-2603,
0-3880-0464-8

0-3880-0464 กด 109

18

นิิคมพััฒนา

239/23 ม.1 ต.นิิคมพััฒนา อ.นิิคมพััฒนา
จ.ระยอง 21180

0-3863-7086-9

0-3863-7086-9
กด 105

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ลำำ�ดัับ

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

19

เซ็็นทรััลพลาซา ระยอง

ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา ระยอง 99,99/1
ห้้อง 262 ชั้้�น2 ถ.บางนา - ตราด ต.เชิิงเนิิน
อ.เมืือง จ.ระยอง 21000

0-3894-2984-7

0-3894-2984 กด 105

20

ปลวกแดง

296/22 ถนนปลวกแดง-โรงน้ำำ��ตาล
ตำำ�บลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

0-3802-5916-8,
0-3802-5907

0-3802-5907 กด 106

21

บ้้านฉาง

67/40-41 หมู่่� 3 ถ.สุุขุุมวิิท ต.พลา อ.บ้้านฉาง
จ.ระยอง 21130

0-3860-5550-4,
0-3860-5565-7

0-3860-5567

22

จัันทบุุรีี

1/71 ถ.พระยาตรััง ต.วััดใหม่่ อ.เมืือง
จ.จัันทบุุรีี 22000

0-3931-3342-43,
0-3931-3362-63,
0-3931-3406-07,
0-3931-3430-31,
0-3931-3346-47

0-3931-3343 กด 5

23

ตราด

308/4-5 หมู่่�ที่่� 2 ถนนสุุขุุมวิิท ต.วัังกระแจะ
อ.เมืือง จ.ตราด 23000

0-3953-2712-5

0-3953-2715

ภาคกลางและภาคใต้้ตอนบน

ลำำ�ดัับ

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

สมุุทรสาคร

48 หมู่่� 8 ถ.เศรษฐกิิจ 1 ต.ท่่าทราย อ.เมืือง
จ.สมุุทรสาคร 74000

0-3481-5773-82

0-3481-5775 กด 107

2

สมุุทรสงคราม

13/94 ถ.เอกชััย ซ.2 ต.แม่่กลอง อ.เมืือง
จ.สมุุทรสงคราม 75000

0-3471-1308-10

0-3471-1313

3

นครปฐม

364/7 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมืือง
จ.นครปฐม 73000

0-3425-7951,
0-3425-7920,
0-3425-7292,
0-3425-7321,
0-3425-7655

0-3425-7971 กด 104

4

ศาลายา พุุทธมณฑล สาย 4 236-237 หมู่่� 9 ถ.พุุทธมณฑลสาย 4
0-2441-5201-4
ตำำ�บลกระทุ่่�มล้้ม อำำ�เภอสามพราน จ.นครปฐม 73220

0-2441-5201-4
กด 107

5

เซ็็นทรััลพลาซา ศาลายา

ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา ศาลายา
321 ชั้้�น 3 ถ.บรมราชชนนีี ต.บางเตย
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

0-2429-6874-7

0-2429-6874-77
กด 104

6

ราชบุุรีี

7 ถ.คฑาธร ต.หน้้าเมืือง อ.เมืือง
จ.ราชบุุรีี 70000

0-3231-5462-7

0-3231-5462-7
กด 106

7

บ้้านโป่่ง

37/127-128 ถ.ปากแรต ต.บ้้านโป่่ง
อ.บ้้านโป่่ง จ.ราชบุุรีี 70110

0-3220-0628-30

0-3220-0628-30
กด 112

8

กาญจนบุุรีี

20/26 - 29 ซ.โรงพยาบาลธนกาญจน์์ ถ.แสงชููโต
ต.บ้้านใต้้ อ.เมืือง จ.กาญจนบุุรีี 71000

0-3451-6758-64

0-3451-6758-64
กด 104

9

นครชััยศรีี

79/8 ตำำ�บลไทยาวาส อำำ�เภอ นครชััยศรีี
จ.นครปฐม 73120

0-3430-0716,
0-3430-0718-9,
0-3430-0755-7

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ลำำ�ดัับ

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

10

ประจวบคีีรีีขัันธ์์

49 ถ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ ต.ประจวบฯ อ.เมืือง
จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77000

0-3255-1115-20,
091-5416424

0-3255-1118
0-3255-1115-20 กด 5

11

หััวหิิน

เลขที่่�178/12-13 ถ.เพชรเกษม ต.หััวหิิน
อ.หััวหิิน จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77110

0-3253-2122,
0-3253-2075-6,
081-7538592

0-3253-3348 กด 111

12

ชุุมพร

7/2 หมู่่� 5 ถ.ชุุมพร - ระนอง ต.วัังไผ่่ อ.เมืือง
จ.ชุุมพร 86000

0-7757-6566-69,
087-0845311

0-7757-6566-69
กด 100

13

เพชรบุุรีี

2/85-7 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่่ส้้ม อ.เมืือง
จ.เพชรบุุรีี 76000

089-1348622,
0-3242-4255-8

0-3242-4225-8
กด 130,106

14

ระนอง

4/51 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้้�น อ.เมืือง
จ.ระนอง 85000

0-7782-1756-7,
0-7782-1718-9

0-7782-1719

15

สระบุุรีี

158/10 ถ. พิิชััยรณรงค์์สงคราม ต.ปากเพรีียว
อ.เมืือง จ.สระบุุรีี 18000

0-3622-0325-7,
0-8135-70338

0-3622-0325 กด 105

16

พระนครศรีีอยุุธยา

6/6-9 ถ.นเรศวร ต.ประตููชััย อ.พระนครศรีีอยุุธยา 0-3524-5167-72
จ.พระนครศรีีอยุุธยา 13000

0-3524-5167 กด 107

17

ถนนโรจนะ

481, 481/1-2 หมู่่� 2 ถ.วัังน้้อย-โรจนะ ต.สามเรืือน 0-3533-2271-6,
อ.บางปะอิิน จ.พระนครศรีีอยุุธยา 13160
0-8548-54047

0-3533-2271-6
กด 105

18

สิิงห์์บุรีุ ี

612-613 ถ.นายจัันหนวดเขี้้�ยว ต.บางพุุทรา
อ.เมืืองสิิงห์์บุุรีี จ.สิิงห์์บุุรีี 16000

0-81-375-6779,
0-3651-2762-3

0-3651-2762 กด 105

19

อ่่างทอง

54/83 ถ.เลี่่�ยงเมืือง ต.ศาลาแดง อ.เมืืองอ่่างทอง
จ.อ่่างทอง 14000

0-3561-3507-9,
0-3561-0038,
0-3561-1845

0-3561-1845,
0-3561-3507-9
กด 105, 302

20

สุุพรรณบุุรีี

38/10-12 ถ.เณรแก้้ว ต.ท่่าพี่่�เลี้้�ยง อ.เมืือง
จ.สุุพรรณบุุรีี 72000

0-3552-2512-5,
0-8548-54031

0-3550-1340 กด 122

ภาคตะวัันตกและภาคใต้้ตอนล่่าง

ลำำ�ดัับ

294

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

สุุราษฎร์์ธานีี

31/10 ถ.สุุราษฎร์์-พุุนพิิน ต.วััดประดู่่� อ.เมืือง
จ.สุุราษฎร์์ธานีี 84000

0-7720-0350,
0-7720-0917-8
0-7720-0412

0-7720-0412 กด 207

2

เซ็็นทรััลพลาซา
สุุราษฎร์์ธานีี

333 ชั้้�น 3 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา
ถ.เลีียงเมืืองท่่ากููบ-สนามบิิน ต.วััดประดู่่� อ.เมืือง
จ.สุุราษฏร์์ธานีี 84000

0-7760-2793-6

0-7760-2793

3

ภููเก็็ต

59/45-47 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนืือ อ.เมืือง
จ.ภููเก็็ต 83000

0-7621-8191-3,
0-7621-4532,
0-7622-3601-2

0-7621-8191-3

4

ถลาง

59/11-12 หมู่่� 5 ถ.เทพกระษััตรีี ต.ศรีีสุุนทร
อ.ถลาง จ.ภููเก็็ต 83110

0-7661-7018-21

0-7661-7019 กด 107

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ลำำ�ดัับ

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

5

ฉลอง

18/52-53 หมู่่� 8 ถนนเจ้้าฟ้้าตะวัันออก ตำำ�บลฉลอง 0-7638-4632-5
อ.เมืือง จ.ภููเก็็ต 83130

0-7638-4632-5
กด 105

6

พัังงา

17/30-31 ถ.ศิิริิราษฎร์์ ต.ท้้ายช้้าง อ.เมืือง
จ.พัังงา 82000

0-7641-4437

7

กระบี่่�

1/6-7 ถ.ร่่วมจิิต ต.ปากน้ำำ�� อ.เมืือง จ.กระบี่่� 81000 0-7563-0483-5

0-75630-483-5
กด 118

8

นครศรีีธรรมราช

543 ถ.ราชดำำ�เนิิน ต.ในเมืือง อ.เมืือง
จ.นครศรีีธรรมราช 80000

0-7534-2214,
0-7534-6950-1

0-7534-6950-1
กด 106

9

เซ็็นทรััลพลาซา
นครศรีีธรรมราช

327 ชั้้�น 3 หมู่่� 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีีธรรมราช 80000

0-7539-2862-5

0-7539-2862-5
กด 111

10

ทุ่่�งสง

6/1 ถ.ชััยชุุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่่�งสง
จ.นครศรีีธรรมราช 80110

0-7541-1363,
0-7541-2424,
0-7535-5319,
0-7541-2334,
0-7541-1579,
0-7535-5317

0-7541-2424

11

ตรััง

59/16-18 ถ.ห้้วยยอด ต.ทัับเที่่�ยง อ.เมืือง
จ.ตรััง 92000

0-7522-2868-9

0-7522-2868-9 กด 6

12

สตููล

24, 26 ถ.บุุรีีวานิิช ต.พิิมาน อ.เมืือง จ.สตููล 91000 0-7472-3894-5,
0-7472-3927-8

0-7472-3894-5 กด 5

13

พััทลุุง

4-6 ถ.เพีียรยิินดีี ต.คููหาสวรรค์์ อ.เมืือง
จ.พััทลุุง 93000

0-7461-2803-7

0-7461-2803-7 กด 6

14

สงขลา

9/71-72 ม.2 ถ.กาญจนวนิิช ต.เขารููปช้้าง อ.เมืือง
จ.สงขลา 90000

0-7433-3836-9,
0-7459-2655,
-07459-2657

0-7433-3836-9
กด 110

15

หาดใหญ่่

843 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่
จ.สงขลา 90110

0-7424-5161,
0-7424-5674,
0-7434-5526-30

0-7434-5526-30 กด
119 (การเงิิน)
126 (สิินเชื่่�อ)

16

ถนนราษฎร์์อุุทิิศ

61/5 ถ.ราษฎร์์อุุทิิศ ต.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่
จ.สงขลา 90110

0-7425-5937- 40

0-7425-5940

17

เซ็็นทรััลเฟสติิวััล หาดใหญ่่ ห้้างสรรพสิินค้้าเซ็็นทรััลหาดใหญ่่ เลขที่่� 334
ชั้้�น 3 ถ.กาญจนวณิิชย์์ ต.คอหงส์์ อ.หาดใหญ่่
จ.สงขลา 90110

0-7433-9690-3

0-7433-9690-3

18

สะเดา

198/10-11 ถ.กาญจนวณิิชย์์ ต.สะเดา อ.สะเดา 0-7455-7015-6,
จ.สงขลา 90120
0-7455-7020

0-7455-7021

19

ยะลา

215/3-4 ถ.สิิโรรส ต.สะเตง อ.เมืืองยะลา
จ.ยะลา 95000

0-7322-3551-5

0-7322-3551-5
กด 108

20

เบตง

42,46 ถ.สฤษดิ์์�เดช ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 0-7323-5303-8

0-7323-5303-7
กด 105

21

ปััตตานีี

60/1-2 ถ.ยะรััง ต. อาเนาะรูู อ.เมืือง
จ.ปััตตานีี 94000

0-7333-4095-6,
0-7333-4531

0-7333-4532 กด 115

22

นราธิิวาส

57/3-4 ถ.สุุริิยประดิิษฐ์์ ต.บางนาค อ.เมืือง
จ.นราธิิวาส 96000

0-7351-6101-4

0-7351-6104 กด 200

0-7641-4434-6

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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ศููนย์์บริิการธนาคาร

ลำำ�ดัับ

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

1

OSS บางละมุุง

ที่่�ว่่าการอำำ�เภอบางละมุุง ต.นาเกลืือ
อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี 20150

0-3822-3556-7

2

OSS กบิินทร์์บุุรีี

ที่่�ว่่าการอำำ�เภอกบิินทร์์บุุรีี อ.กบิินทร์์บุุรีี
จ.ปราจีีนบุุรีี 25240

0-3728-0242

3

OSS ฝาง

ที่่�ว่่าการอำำ�เภอฝาง ถ.โชตนา ต.เวีียง อ.ฝาง
จ.เชีียงใหม่่ 50110

0-5338-2832

4

OSS นครนายก

74/143-144 หมู่่� 7 ถ.สุุวรรณ ต.บ้้านใหญ่่ อ.เมืือง 0-3732-0915-7,
จ.นครนายก 26000
089-832-0535

โทรสาร
0-3822-3557
0-53382-833
0-3732-0915-7
กด 106

หมายเหตุุ : เปิิดทำำ�การทุุกวัันจัันทร์์ - วัันศุุกร์์

เคาน์์เตอร์์การเงิิน

ลำำ�ดัับ

296

สาขา

สถานที่่�ทำำ�การ

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

เดอะมอลล์์ ท่่าพระ

ชั้้�น 2 ศููนย์์การค้้าเดอะมอลล์์ (สาขาท่่าพระ)

0-2477-7238

0-2477-7238

2

บิ๊๊�กซีี แจ้้งวััฒนะ

ชั้้�น 1 ฝั่่�งพลาซ่่า ตรงข้้ามร้้านเทเลวิิช

0-2575-2259

0-2982-5894

3

บิ๊๊�กซีี อ่่อนนุุช

ชั้้�น 2 IN ศููนย์์การค้้าบิ๊๊�กซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์
(สาขาอ่่อนนุุช)

0-2311-3960

0-2311-3961

4

บิ๊๊�กซีี เคหะร่่มเกล้้า

ชั้้�น 1 ศููนย์์การค้้าบิ๊๊�กซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์
(สาขาเคหะร่่มเกล้้า)

0-2329-9201-6

0-2329-9206

5

อิิมพีีเรีียล สำำ�โรง

ชั้้�น G ศููนย์์การค้้าอิิมพีีเรีียล เวิิลด์์ สำำ�โรง

0-2394-0374-5

0-2394-0374

6

ไอทีีสแควร์์

ชั้้�น 1 ศููนย์์การค้้าไอทีี สแควร์์ แยกหลัักสี่่�-แจ้้งวััฒนะ 0-2576-0590-1

0-2576-0592

7

อััมพวา

2/1 อาคารอเนกประสงค์์เทศบาลตำำ�บลอััมพวา
ถนนพวงสมบููรณ์์ ตำำ�บลอััมพวา อำำ�เภออััมพวา
จัังหวััดสมุุทรสงคราม 75110

0-3475-1734

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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0-3475-1734-5

หมึกพิ มพ์ ถ่ว
ั เหลือง (Soy Ink) หรือ “หมึกพิ มพ์ รักษ์โลก”
หมึกพิ มพ์ ท่ม
ี ีฐานจากนํ้ามันถั่วเหลืองแทนนํ้ามันปิโตรเลียม
กระดาษกรีนออฟเซ็ต ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็นมิตรต่อสิง
่ แวดล้อม ผลิตจากวัสดุทางการเกษตร
ที่ใช้แล้วผสมเยี่อหมุนเวียนทําใหม่ 100% (EcoFiber) โดยไม่ใช้ต้นไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว

สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนยลูกคาสัมพันธ โทรศัพท : 0-2645-9000 โทรสาร : 0-2645-9001

www.ghbank.co.th

