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วิสัยทัศน์

VISION
ธนาคารที�ดีที�สุด สําหรับการมี “บ้าน”
The Best Housing Solution Bank

พั นธกิจ

MISSION

ทําให้คนไทยมี
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บ้าน

ค่านิยม

1 TEAM GIVE + CAPS

GIVE + 4

CORE VALUE

Innovative Thoughts
สร้างสรรค์สิ�งใหม่

Excellent Services
บริการเป�นเลิศ

Achievement Oriented
มุ่งมัน
� ความสําเร็จ

Speed

เสร็จก่อน ตรงเวลา

G

Good Governance

V

Value Teamwork

C

(en) Courage to Change

P

Professional

ยึดมัน
� ธรรมาภิบาล

I
ร่วมใจทํางาน

E
กล้าเปลี�ยนแปลง

A
เชี�ยวชาญในงาน

S
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รางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ 2564

ปีี 2564 นอกจากธนาคารอาคารสงเคราะห์์ จ ะสามารถปรัั บ ตัั ว จากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนสามารถมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีและบรรลุุเป้้าหมาย ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นได้้จากความเชื่่�อที่่�ว่่า
“Good Result comes from Good Process” หรืือกระบวนการที่่�ดีี ทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�ดีี ด้้วยความร่่วมแรงร่่วมใจ
ของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงานของธนาคารกว่่า 5,000 ชีีวิิต และจากผลลััพธ์์ที่่�ดีียัังได้้ส่่งผลให้้ธนาคารได้้รัับ
การยอมรัับจากหน่่วยงานภายนอกต่่าง ๆ และนำำ�มาสู่่�รางวััลที่่�การัันตีีความสำำ�เร็็จของธนาคารตลอดปีี 2564 ดัังนี้้�
รางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น (SOE Award) ประจำำ�ปีี 2564
(ประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565)
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้มอบรางวัลให้กับ ธอส. จำ�นวน 6 รางวัล
สะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพสงู ในการดำ�เนินงานของ ธอส. ทีม่ งุ่ มัน่ ในการดำ�เนินงานตามพันธกิจ “ทำ�ให้คนไทยมีบา้ น”
ประกอบด้วย
1. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ดีเด่น) เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่รฐั วิสาหกิจทีใ่ ห้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการ
องค์กรในเรื่อง การกำ�กับดูแลที่ดีและการนำ�องค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และ
การตรวจสอบภายใน รวมทั้งนำ�นโยบาย Thailand 4.0 มาเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
2. 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
ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยพิจารณาจากรายงานความยั่งยืน รายงานประจำ�ปี และรายงานผลการดำ�เนินงาน
ทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินของธนาคาร
3. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประเภทดีเด่น มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจ
ทีม่ ผี ลงานความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ทัง้ ลกู ค้าและผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำ�คัญ
โดย ธอส. ได้รบั รางวัลจาก “โครงการ GHB Appraisal Valued Model by AI” ซึ่งเป็นการยกระดับกระบวนการประเมินราคา
หลักประกันในการขอสินเชื่อของธนาคาร โดยการพัฒนาแบบจำ�ลอง (Model) ในการประเมินราคาหลักประกัน ซึ่งนำ�เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หรือระบบประมวลผลที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกมาใช้ในการสร้างแบบจำ�ลอง
การวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ
4. รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทเชิดชูเกียรติ เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจ
ทีม่ คี วามร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์รว่ มกันตามพันธกิจของรัฐวิสาหกิจ โดย ธอส. และองค์การสะพานปลา (อสป.) ได้จบั มือกันจัดทำ�
“โครงการโรงเรียนการเงิน ธอส. - อสป. เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” โดยมีกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ กลุม่ ผปู้ ระกอบการธุรกิจประมง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
5. รางวัลบริการดีเด่น โดย ธอส. มีนโยบายที่ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ด้วยการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมายกระดับการให้บริการกับลูกค้าและประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
6. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทชมเชย มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีผลงาน
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการดำ�เนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและใช้ประโยชน์ในองค์กรได้จริง
โดย ธอส. ได้รับรางวัลจาก “โครงการ G H Bank Smart NPA Mobile Application” ซึ่งเป็นการพัฒนา Application
สำ�หรับการประมลู บ้านทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่การแสดงทรัพย์ทจี่ ะมีการประมลู เสนอราคาและแสดงผลการประมลู และสามารถบันทึก
ทรัพย์ที่สนใจ โดยได้นำ�มาใช้ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) ของประชาชน
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รางวััล ITA Awards ประจำำ�ปีี 2564
(ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564)
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำ�นักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ธอส. ได้รับผลการประเมินที่
99.81 คะแนน เป็นหน่วยงานทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ในประเภท
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันและยังเป็นคะแนนสูงสุด
ของ ธอส. นับตั้งแต่เข้าร่วมประเมิน ITA เมื่อปี 2557 เป็นต้นมา
โดยสำ�นักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ได้รบั รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจำ�ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
(ITA Awards 2021) จำ�นวน 2 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย
1) รางวัลโล่เกียรติยศสำ�หรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงสุด ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และ 2) รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับ AA
(มีคะแนนมากกว่า 95 คะแนน ขึ้นไป)
รางวััลนวััตกรรมแห่่งชาติิ
ด้้านองค์์กรนวััตกรรมดีีเด่่นประเภท
รางวััลเกีียรติิคุุณในกลุ่่�มองค์์กรรััฐวิิสาหกิิจ
ประจำำ�ปีี 2564
(รับรางวัลเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564)
ธอส. ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National
Innovation Awards) “ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท
รางวัลเกียรติคณ
ุ ในกลุม่ องค์กรรัฐวิสาหกิจ” ประจำ�ปี 2564
จากสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
รางวั ล นวั ต กรรมอั น ทรงเกี ย รติ สู ง สุ ด ของประเทศไทย
ที่ ม อบให้ กั บ องค์ ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การโดยใช้ ค วามรู้
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
คุณค่าทั้งในเชิงธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
องค์กร ซึ่ง ธอส. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้
ตั้งแต่มีการมอบรางวัลมาเมื่อปี 2548 จนถึงปัจจุบัน
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รางวัล BUSINESS + PRODUCT OF THE YEARS AWARD 2021
(รับรางวัลเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ได้รบั การสำ�รวจให้เป็นผลิตภัณฑ์
และบริการยอดเยีย่ มแห่งปี ในกลุม่ การเงินการธนาคารและการลงทุน โดยนับเป็น
1 ใน 39 รางวัล ของ “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEARS AWARDS 2021”
รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564 ซึ่งนิตยสาร Business+ ร่วมกับ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันวิจัยตลาดเพื่อคัดเลือกสินค้า
และบริการทีอ่ ยูใ่ นใจผูบ้ ริโภค และให้ผบู้ ริโภคได้มสี ว่ นร่วมในการลงคะแนนโหวต
สุดยอดสินค้าหรือบริการแห่งปี เพื่อเชิดชูองค์กรธุรกิจและเป็นแบบอย่างแก่
ผปู้ ระกอบการรายอนื่ ๆ และก่อให้เกิดการยกระดับสินค้าและบริการทีส่ ร้างสรรค์
และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นต่อไป

รางวัล Thailand’s TOP CEO AWARD 2021
(รับรางวัลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564)
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) เข้ า รั บ รางวั ล “Thailand’s Top CEO Awards 2021”
ในงาน “2021 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY : Asia’s
Champions of Excellence” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำ�กัด และ
บริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยลแบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการสร้างแบรนด์ในเอเชียมายาวนานกว่า 20 ปี เพื่อมอบรางวัลให้แก่
ผู้นำ�ธุรกิจที่โดดเด่น ซึ่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ประสบความสำ�เร็จและ
ได้รบั การยอมรับในฐานะผนู้ ำ�องค์กรทีม่ คี วามสามารถและความมุง่ มัน่ ในการ
“ทำ�ให้คนไทยมีบา้ น” ตามพันธกิจของ ธอส. พร้อมกับพัฒนาบริการด้านดิจทิ ลั
ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ ธอส. ได้รับผลการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอกดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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รางวััลเกีียรติิคุุณ Sustainability Disclosure Award
ประจำำ�ปีี 2564
(รับรางวัลเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564)
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure
Award ให้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2564 โดยพิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ อาทิ รายงาน
แห่งความยั่งยืน หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำ�ปี
หรอื รายงานในรปู แบบอนื่ โดยใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา
ด้านความเชื่อถอื ได้ของเนอื้ หา และด้านการสอื่ สารและนำ�เสนอเนอื้ หา ซึ่ง ธอส. ได้จดั ทำ�
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative : GRI
และได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ทั้งนี้ รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
จั ด ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การเผยแพร่ ข้ อ มู ล การดำ�เนิ น งาน
ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม
หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance)
นอกเหนื อ จากข้ อ มู ล ทางการเงิ น อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กลุ่ ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
ต่อไป

นัักการเงิินแห่่งปีี
Financier of the Year 2021
(ประกาศเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564)
วารสารการเงินธนาคาร ได้มอบรางวัลเกียรติยศ นักการเงินแห่งปี
Financier of the Year ให้แก่ นายฉัตรชัย ศิรไิ ล กรรมการผจู้ ดั การ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อยกย่องผู้บริหารระดับสูง
ของสถาบันการเงิน บริษทห
ั ลักทรัพย์ บริษทห
ั ลักทรัพย์จดั การกองทุน รวมทัง้
สถาบันการเงินประเภทอื่นที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย
สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าและยั่งยืนในทุกสถานการณ์
เศรษฐกิจ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใช้หลักเกณฑ์วัดใน 4 ด้าน คือ
1. เป็นนักการเงินทีม่ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกลและทันสมัย 2. เป็นนักการเงินมืออาชีพ
ที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 3. เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตและ
ยั่งยืนให้กับองค์กร 4. เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ทำ�คุณประโยชน์ต่อส่วนรวม
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7

สารบััญ
วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยม

2

การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

164

รางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ

4

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

166

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

9

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

168

สารจากประธานกรรมการ

10

สารจากกรรมการผู้้�จััดการ

12

คณะกรรมการธนาคารและผู้้� บริิหาร

รายงานคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

172

การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน

174
184

โครงสร้้างองค์์กร

14

คณะกรรมการธนาคาร

18

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

คณะผู้้�บริิหาร

42

การบริิหารทรััพยากรบุุคคล

185

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

190

การตรวจสอบภายใน

192

รายงานคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม

194

การบริิการแบบ “Digital Service” ของธนาคาร

196

รายงานของฝ่่ า ยจัั ด การ

ภาวะแวดล้้อมการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และแนวโน้้มในอนาคต

63

นโยบายภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
และยุุทธศาสตร์์องค์์กร

74

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

78

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564

86

การดำำ�เนิินงานโครงการที่่�สำำ�คััญ
ตามนโยบายรััฐบาล

91

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

93

การกำำ �กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ

8

การบริิ ห ารจัั ด การองค์์ ก ร

รายงานทางการเงิิ น

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ต่่อรายงานทางการเงิิน

199

รายงานของผู้้�สอบบััญชีี

200

งบแสดงฐานะทางการเงิิน
และหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

204

รายงานคณะกรรมการบริิหาร

104

ข้้อมูู ล ธนาคาร

รายงานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
(CG & CSR)

106

ประวััติิความเป็็นมาของธนาคารและข้้อมููลทั่่�วไป

264

ทำำ�เนีียบผู้้�บริิหาร

269

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

107

เครืือข่่ายบริิการ

272
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ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
รายการ
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมหนี้สิน
เงินรับฝาก
รวมส่วนของเจ้าของ
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมรายได้จากการดำ�เนินงานสุทธิ
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรสุทธิ
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
อัตราส่วนที่สำ�คัญทางการเงิน (ร้อยละ)
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (Loan to Deposit)
ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอนื่ ต่อรายได้จากการดำ�เนินงานสุทธิ
(Cost to Income)**
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ
อัตราส่วนเงินสำ�รองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Provision to NPL)
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)

2564*

2563*

1,506,337
56,190
62,088
1,458,659
111,827
1,404,912
1,274,849
101,425

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

51,742
16,719
35,023
1,989
9,066
15,595
37,012
24,661
12,351

2562*
(ปรับปรุงใหม่)

2561

2560

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

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

31,508
(9,893)
(21,547)

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

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

31,919
(891)
5,145

(14,167)
(935)
7,233

114.42
22.93

114.78
26.87

123.22
28.10

118.29
24.42

119.27
23.77

2.40
0.85
12.57
4.00
191.55
15.30

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

หมายเหตุ: * งบการเงินปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 เป็นงบการเงินที่รวมงบการเงินของบริษัทย่อยและงบการเงินของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีการควบรวมกิจการของ
			 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเข้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563
		
** ไม่นับรวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
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9

สารจากประธานกรรมการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้ปฏิบัติตามพันธกิจในการส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อ “ทำ�ให้คนไทยมีบ้าน” ตลอดระยะเวลากว่า 68 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าในช่วงปี 2563 - 2564 ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการของ ธอส.
ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือคนไทยโดยได้เดินหน้าให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่คนไทยที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีโครงการสำ�คัญที่มีการผลักดันในปี 2564 คือ “โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2”
สำ�หรั บ กลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย และยั ง มี โ ครงการสิ น เชื่อที่ อ ยู่ อ าศั ย ต่ า ง ๆ สำ�หรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยและปานกลางอี ก หลายโครงการ
ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2564 ธอส. มีบทบาทและเป็นกลไกสำ�คัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยการปล่อยสินเชื่อใหม่
ให้แก่ผู้ต้องการมีบ้านได้ถึงจำ�นวน 181,843 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 246,875 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 40.3
ของสินเชื่อปล่อยใหม่ทงั้ หมดทัว่ ประเทศ ซึ่งทำ�ให้ ธอส. มีสนิ เชื่อคงค้างเป็นจำ�นวนเงินถึง 1,458,659 ล้านบาท และมีสว่ นแบ่งการตลาดถงึ
ร้อยละ 32.4 ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดทั่วประเทศ รวมถึงได้ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ผ่าน “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ ปี 2563”
และ “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564” รวมแล้ว 22 มาตรการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้ทำ�หน้าทีก่ ำ�กับดแู ลให้ธนาคารมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำ�เนินงาน
ของธนาคารอย่างต่อเนอื่ ง เพอื่ ให้ธนาคารดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
มีการกำ�กับดูแลความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และสร้างคุณค่าให้ธนาคารอย่างเหมาะสมในระยะยาวและยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2564
ธอส. ได้รับการประเมินจากสถาบันการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล 2 แห่ง จาก TRIS Ratings
ที่ระดับ AAA (Stable) และ Moody’s ที่ระดับ Baa1 (Stable Outlook) รวมถึงได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards 2021) ด้วยคะแนนสูงสุดในกลุม่ รัฐวิสาหกิจ เป็นเวลา 5 ปีตดิ ต่อกัน รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
จำ�นวน 6 รางวัล และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ “ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทรางวัลเกียรติคุณ ในกลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจ”
จากความสำ�เร็จทั้งด้านการดำ�เนินการตามนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติตามพันธกิจ รวมถึงการมีผลการดำ�เนินงานที่บรรลุ
เป้าหมายที่กำ�หนด ล้วนเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีของคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
ธอส. ทุกคน ที่ได้ทำ�หน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันนำ�ประโยชน์ไปสู่ประชาชนคนไทย
ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้เป็นอย่างดี
ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และลกู ค้า
ของ ธอส. ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำ�เนินงานของ ธอส. และให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการใช้บริการ ธอส.
ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน ธอส. ทุกคน ทีม่ งุ่ มัน่ ตัง้ ใจทำ�งานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ “ทำ�ให้คนไทยมีบา้ น”
และการเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดสำ�หรับการมีบ้าน”

(นายยุทธนา หยิมการุณ)
ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ธอส.

ทำำ�หน้้าที่่�ของตนเองอย่่างเต็็มความสามารถ
มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล
อัันนำำ�ประโยชน์์ไปสู่่�ประชาชนคนไทย
ให้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเองได้้เป็็นอย่่างดีี
เป็็นไปตามเจตนารมณ์์

“ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน”
และการเป็็น

“ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการมีีบ้้าน”
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สารจากกรรมการผู้้�จััดการ

ธอส.
จะดำำ�เนิินการเพิ่่� มประสิิทธิิภาพ Technology
ยกระดัับ Operation การทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับลููกค้้า
และพัั ฒนาผู้้�ปฏิิบััติิงานสู่่� People Excellence
เพื่่� อทำำ�ให้้ ธอส. เป็็น

“ธนาคารที่่�ดีที่่
ี �สุุดสำำ�หรัับการมีีบ้้าน”
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ผลการดำ�เนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในปี 2564 ทีผ่ า่ นมา เป็นอีกปีหนึ่งทีย่ นื ยันได้ถงึ การเป็นธนาคารอันดับหนงึ่ ด้านสินเชื่อ
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย และยังได้แสดงให้เห็นถึงความสำ�เร็จในการดำ�เนินการตามพันธกิจ “ทำ�ให้คนไทยมีบา้ น” ด้วยการปล่อยสินเชื่อปล่อยใหม่ได้สงู ทีส่ ดุ
ในรอบ 68 ปี เป็นจำ�นวนเงิน 246,875 ล้านบาท หรือเพิม่ ขนึ้ ร้อยละ 9.65 เมอื่ เทียบกับปีกอ่ น และสงู กว่าเป้าหมายทีว่ างไว้ 21,724 ล้านบาท ส่งผลให้
มีสนิ เชื่อคงค้างเป็นจำ�นวนเงิน 1,458,659 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 9.40 ทำ�ให้ภาพรวมของสินทรัพย์ของ ธอส. เพิม่ สงู ขนึ้ จำ�นวน 1,506,337 ล้านบาท
หรอื ขยายตัวขนึ้ ร้อยละ 7.04 เมื่อเทียบกับปีกอ่ น กอปรกับ ธอส. มีการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยในปี 2564
ธอส. มีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 12,351 ล้านบาท และสามารถนำ�ส่งรายได้แผ่นดินในปีงบประมาณ 2564 ได้จำ�นวน 5,617 ล้านบาท
แม้วา่ ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
ระดับหนี้ทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPLs) และการตัง้ สำ�รองของสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก แต่ ธอส. ยังสามารถบริหารจัดการ NPLs ได้อย่างเหมาะสม
ไม่ให้เพิม่ สงู ขนึ้ มาก โดยในช่วงสิน้ ปี 2564 ธอส. มี NPLs จำ�นวน 58,381 ล้านบาท หรอื ประมาณร้อยละ 4.00 ของสินเชื่อรวมทัง้ หมด ทัง้ นีเ้ ป็นผลจาก
การที่ ธอส. ได้ออกมาตรการช่วยเหลอื ลกู ค้าของธนาคารมาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2563 จำ�นวนรวมทัง้ สิน้ 22 มาตรการ โดยมีลกู ค้าทีเ่ ข้าร่วมมาตรการ
สูงสุด 973,227 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 847,218 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำ�นวนลูกค้าที่ยังคงอยู่ในมาตรการเพียง 111,765 บัญชี
เป็นจำ�นวนเงิน 115,992 ล้านบาท และเพื่อเป็นการบริหารความเสีย่ งและเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบของ COVID-19 ในอนาคต ธอส.
ได้มกี ารตัง้ สำ�รองเผอื่ หนีส้ งสัยจะสญ
ู รองรับไว้เป็นจำ�นวน 111,827 ล้านบาท เพิม่ ขนึ้ กว่าปีกอ่ นร้อยละ 14.93 ซึ่งเป็นสัดส่วนต่อ NPLs ถงึ ร้อยละ 191.55
พร้อมทั้งมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 15.30 ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินที่เข้มแข็งของ ธอส.
ด้วยการนำ�องค์กรและการบริหารจัดการของคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหารที่มุ่งเน้นให้ ธอส. เป็น Resilient Organization
ที่สามารถอยู่รอดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ความสำ�คัญกับการปรับตัวให้เร็วที่สุด
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ลูกค้า คู่แข่ง และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการยึดหลักมีธรรมาภิบาลที่ดี เตรียมพร้อมการปรับเปลี่ยน
องค์กรให้เป็น Digital Bank เต็มรูปแบบ (Fully Digitized) ทั้งด้าน Digital Services และ Digital Operation จากผลสำ�เร็จของการบริหารจัดการ
องค์กรในทุกด้าน ทำ�ให้ในปี 2564 ธอส. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จำ�นวน 6 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ดีเด่น)
รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประเภทดีเด่น รางวัลความร่วมมอื
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทเชิดชูเกียรติ รางวัลบริการดีเด่น และรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม
ประเภทชมเชย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ�ปีงบประมาณ 2564
(ITA Awards 2021) โดยมีผลการประเมินที่ 99.81 คะแนน เป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงที่สุดอันดับ 1 ในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นปีที่ 5
ติดต่อกัน ตัง้ แต่ปี 2560 เป็นต้นมา รวมถงึ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ “ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทรางวัลเกียรติคณ
ุ ในกลุม่ องค์กรรัฐวิสาหกิจ”
ซึ่ง ธอส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ นอกจากการได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสำ�เร็จขององค์กรแล้ว ผู้บริหารสูงสุด
ยังได้รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand Top CEO Awards 2021” และ “นักการเงินแห่งปี 2564” อีกด้วย
ความสำ�เร็จในปี 2564 ของ ธอส. นีจ้ ะเป็นแรงขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของ ธอส. ให้กา้ วสู่ การเป็นธนาคารทีม่ คี วามยัง่ ยืน (Sustainable Bank)
อย่างเต็มที่ และ ธอส. จะดำ�เนินการเพิ่มประสิทธิภาพ Technology ยกระดับ Operation การทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานสู่
People Excellence เพื่อทำ�ให้ ธอส. เป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดสำ�หรับการมีบ้าน” และเป็นองค์กรหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่นคง และ
ยั่งยืนในการ “ทำ�ให้คนไทยมีบ้าน” ตามพันธกิจของธนาคารสืบไป

นายฉัตรชัย ศิริไล
กรรมการผู้จัดการ
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โครงสร้้างองค์์กร ปีี 2564
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
คณะกรรมการดําเนินการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
(นายวิชัย วิรัตกพันธ) รษก.

คณะกรรมการตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(วาง)

ฝายตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายเจษดา มีสุวรรณ)

ฝายตรวจสอบสาขา

(นางอังคณา จันทรศิริ)

สายงานบริหารตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยูอาศัย

ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 16

กรรมการผูจัดการ
(นายฉัตรชัย ศิริไล)

(นางสาวอรฑา เจริญศิลป)
(นายวิชัย วิรัตกพันธ)

ฝายตรวจสอบสํานักงานใหญ
(นางสาวระแวว เอกสุวรรณ)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(วาง)

ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 14
(นายนิกร อาชานกุล)
(นางสาวประทานพร สําเภาเงิน)
(นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ)
(นายอํานาจ ผลศิริ)

ฝายติดตามหนี้
และบริหารสินเชื่อ

(นายกรพล ชินพัฒน)

ฝายสนับสนุนบริหาร
ตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย

(นายปยุษ เตชะตระการธรรม)

ฝายสนับสนุนสาขานครหลวง

สายงานสาขานครหลวง
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นางพอตา ยิ้มไตรพร)

(นางสาวนฤมล รุงเรือง)

กลุมงานสาขา
รองกรรมการผูจัดการ
(นางฉัตรรวี จิรกุลเมธาพัฒน)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายชนะ จิระรัตนรังษี)

กลุมงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมงานการตลาด

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

ฝายสาขา กทม. และปริมณฑล 2

ภาคเหนือตอนบน

(นายพงศกร ตุลานนท)

ภาคเหนือตอนลาง

(นางสาวสมทรง สุขมะโน)
รษก.

สายงานสาขาภูมิภาค 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

(นายสัญญา ศรีรัตน)
(นายอิสระ เนาวศิริ)

ภาคตะวันออก

สายงานสาขาภูมิภาค 3
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายดนัย แสงศรีจันทร)

(นายมานพ จันทรชอุม)

ภาคกลางและภาคใตตอนบน
(นางสาวสุภรณภัทร แสงอราม)

ภาคตะวันตกและภาคใตตอนลาง
(นางฐานิฏฐา สังขถาวร)
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(นายวิทยา แสนภักดี)

(นายวันชัย พงศบุญชู)

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี

สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล

สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 1

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(วาง)

ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ

(วาง)

(นายทวนทอง ตรีนุภาพ)

(นางสาวลักขณา ศุภศิริสันต)

ฝายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

(นางเสาวคนธ ชูศรี)
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(นางขวัญใจ ศักดามินทร)

(นายอภิรัตน อรุณวิไลรัตน)

ฝายสาขา กทม. และปริมณฑล 1

(นางชนากานต จิตบริบูรณ)

สายงานสาขาภูมิภาค 1

สํานักกรรมการผูจัดการ

ฝายเทคโนโลยีดิจิทัล
(นายสมพงษ นาคซื่อตรง)

(นายศรพงศ ดุรงคเวโรจน)

ฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
(นายศิรพงศ สุวรรณศรี)

ฝายลูกคาสัมพันธ

(นายอภิรัตน วงศมณีโรจน)

(นางสาววณิฐารัตน บุญศุภนิตย)
รษก.

ศูนยวางแผนและบริหาร
โครงการสารสนเทศ

ฝายปฏิบัติการบริการ
อิเล็กทรอนิกส

(นางดาริน แกวงาม)

(นายศรพงศ ดุรงคเวโรจน)
รษก.

สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 2
(นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย)

ฝายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก

(นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย)
รษก.

ฝายเงินฝากและพันธมิตร
(นางจินตนา สงศิริ)

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธและนโยบายทางดาน IT และนวัตกรรม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห

สายงานกลยุทธ

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สายงานสื่อสาร
และภาพลักษณองคกร

สายงานบริหารความเสี่ยง

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายวิเคราะห
และวางแผนกลยุทธ

ฝายทรัพยากรบุคคล
(นายนิสิต อุนวิจิตร)

(นางสาวสุรีพันธ สิริอาภรณสกุล)
รษก.

(นายคณินรัส ทัพพะรังสี)

ฝายประเมินผลองคกร

ฝายพัฒนา
และบริหารการเรียนรู

ฝายกิจกรรมเพื่อสังคม

(นายชิตพล ศรีธีระวิโรจน)

(นายณรงคพล ประภานิรินธน)

(นางสาวหทัยทิพย เหลืองธนพลกุล)
(นายวันชาติ จิตรเจริญวรกิจ)
รษก.

(นางกรุณา เหมือนเตย)

(นางสุดจิตตรา คําดี)

(นายภพกร เจริญลาภ)

ฝายบริหารความเสี่ยง

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายสอบทานสินเชื่อ

(นางสาวสุภารัตน สอดสอง)

(นางสาวสายพิน สันติพันธุ)

ศูนยความมั่นคงปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายวิชาการ

(นางศรีสุดา ชัยจรีนนท)

(นายนิธิชัย สูงตรง)

ศูนยปองกันการทุจริต
(นายอัครเดช ภาพนํ้า)

กลุมงานสินเชื่อ
รองกรรมการผูจัดการ
(นายพงษศักดิ์ คํานวนศิริ)

กลุมงานปรับโครงสรางหนี้

กลุมงานปฏิบัติการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท) รษก.

สายงานวิเคราะหสินเชื่อ

สายงานกิจการนโยบาย
สินเชื่อและภาครัฐ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นางสาวอุษณี บุษยโกมุท)

สายงานบริหารหนี้

สายงานบังคับคดี

(นางสาวอรนุช พงษประยูร)

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
รายยอย

ฝายนโยบายสินเชื่อธุรกิจ
และภาครัฐ

(นายธวัช บุณยะผลึก)

(นางวราภรณ ภูษณรัตน)

ฝายบริหารหนี้ กทม.
และปริมณฑล

(นางลาวัณย วงศวิวัฒน)

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
โครงการ

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

(นางสาวณิฐิการณ ราษฎรอนุกุล)
รษก.

(นางสาวกาญจนา แกวแหยม)
รษก.

(นางสาวอัจฉรา หมั่นอุตสาห)

(นายฐิตพล ภูสุศิลปธร) รษก.

สายงานกฎหมาย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นางภานิณี มโนสันติ์)

(นางหนึ่งฤทัย ศริ) รษก.

(นางสาวธิดาพร มีกงิ่ ทอง)

สายงานสนับสนุน

(นายกมลภพ วีระพละ)

สายงานการเงิน
และบัญชี

สายงานปฏิบัติการ
ลูกคารายยอย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท)

(นางสาวธิดาพร มีกงิ่ ทอง) รษก.

(นายชัยณรงค สวัสดีวงษา) รษก.

(นางราณี เพชรสงค)

ฝายบริหารคดี

ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

ฝายบริหารสํานักงาน
และกิจการสาขา

(นางสาวรัฐสชนม กิตติเศวตพงศ)
รษก.

ฝายจัดหาและการพัสดุ

(นางสาวปยวรรณ อนงคจรรยา)

ฝายบริหาร NPA
ฝายบังคับคดี
และหนี้สวนขาด

(นายอัครพล หริ่งรอด)

(นายกฤษดา ปทมะผลิน)

ฝายกฎหมาย

(นายนันทวุฒิ สุขสวาง)

(นายชัยณรงค สวัสดีวงษา)
(นายพิศัลย กองทรัพย)

ฝายการบัญชี

ฝายธุรกรรมการเงิน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายมนตชัย ธีระวรกุล) รษก.

ฝายประเมินราคา
หลักทรัพย

(นายนิวัต สวางวรรณ)

ฝายพิธีการสินเชื่อ

(นายมนตชัย ธีระวรกุล)

ฝายบริหารการเงิน

(นางสาวแพรวรัตน รัตนมงคลเกษม)

ขอมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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โครงสร้้างองค์์กร ปีี 2565
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
คณะกรรมการดําเนินการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
(นายวิชัย วิรัตกพันธ) รษก.

คณะกรรมการตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(วาง)

ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 16

กรรมการผูจัดการ
(นายฉัตรชัย ศิริไล)

(นางสาวอรฑา เจริญศิลป)
(นายวิชัย วิรัตกพันธ)

ฝายตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายเจษดา มีสุวรรณ)

ฝายตรวจสอบสาขา

(นางอังคณา จันทรศิริ)

ฝายตรวจสอบสํานักงานใหญ
(นางสาวระแวว เอกสุวรรณ)

ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 15
(นายมานพ จันทรชอุม)

ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 14
(นายนิกร อาชานกุล)
(นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ)
(นายอํานาจ ผลศิริ)
(นายปยุษ เตชะตระการธรรม)

สํานักกรรมการผูจัดการ
(นางขวัญใจ ศักดามินทร)

ฝายสนับสนุนสาขานครหลวง

สายงานสาขานครหลวง
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นางพอตา ยิ้มไตรพร)

(นางสาวนฤมล รุงเรือง)

ฝายสาขา กทม. และปริมณฑล 1

รองกรรมการผูจัดการ
(นางฉัตรรวี จิรกุลเมธาพัฒน)

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

(นายอภิรัตน อรุณวิไลรัตน)

(นายวิทยา แสนภักดี)

ฝายสาขา กทม. และปริมณฑล 2

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี

สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล

สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 1

ภาคเหนือตอนบน

(นางสาวลักขณา ศุภศิริสันต) รษก.

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ภาคเหนือตอนลาง

ฝายปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายเกรียงศักดิ์ มหิวรรณ) รษก.

ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ

สายงานสาขาภูมิภาค 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายวางแผนกลยุทธ
และสนับสนุนงานสารสนเทศ
(นางสาวประทานพร สําเภาเงิน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

สายงานสาขาภูมิภาค 1

(นายพงศกร ตุลานนท)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นางสาวสมทรง สุขมะโน)

(นายชนะ จิระรัตนรังษี)

(นางเสาวคนธ ชูศรี)

(นายสัญญา ศรีรัตน)
(นายอิสระ เนาวศิริ)

ภาคตะวันออก

สายงานสาขาภูมิภาค 3
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายดนัย แสงศรีจันทร)

(นายมานพ จันทรชอุม)
รษก.

ภาคกลางและภาคใตตอนบน
(นางสาวสุภรณภัทร แสงอราม)

ภาคตะวันตกและภาคใตตอนลาง
(นางฐานิฏฐา สังขถาวร)
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กลุมงานการตลาด

(นายวันชัย พงศบุญชู)

(นางชนากานต จิตบริบูรณ)

กลุมงานสาขา

กลุมงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

(นายทวนทอง ตรีนุภาพ)

(นางสาวลักขณา ศุภศิริสันต)

ฝายพัฒนาระบบธุรกิจหลัก

(นายศรพงศ ดุรงคเวโรจน)

(นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย)

ฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

ฝายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก

(นายศิรพงศ สุวรรณศรี)

ฝายลูกคาสัมพันธ

(นายอภิรัตน วงศมณีโรจน)

(นางสาววณิฐารัตน บุญศุภนิตย)

ฝายพัฒนาระบบดิจิทัลเซอรวิส

ฝายปฏิบัติการบริการ
อิเล็กทรอนิกส

(นายสมพงษ นาคซื่อตรง)

สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 2

(นางดาริน แกวงาม) รษก.

(นางจินตนา สงศิริ)

ฝายเงินฝากและพันธมิตร

(นายปยุษ เตชะตระการธรรม)
รษก.

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธและนโยบายทางดาน IT และนวัตกรรม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห

สายงานกลยุทธ

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สายงานสื่อสาร
และภาพลักษณองคกร

สายงานบริหารความเสี่ยง

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายวิเคราะห
และวางแผนกลยุทธ

ฝายทรัพยากรบุคคล
(นายนิสิต อุนวิจิตร)

(นางสาวสุรีพันธ สิริอาภรณสกุล)
รษก.

(นายคณินรัส ทัพพะรังสี)

ฝายประเมินผลองคกร

ฝายพัฒนา
และบริหารการเรียนรู

ฝายกิจกรรมเพื่อสังคม

(นายชิตพล ศรีธีระวิโรจน)

(นายณรงคพล ประภานิรินธน)

(นางสาวหทัยทิพย เหลืองธนพลกุล)
(นายวันชาติ จิตรเจริญวรกิจ)
รษก.

(นางกรุณา เหมือนเตย)

(นางสุดจิตตรา คําดี)

(นายภพกร เจริญลาภ)

ฝายบริหารความเสี่ยง

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายสอบทานสินเชื่อ

(นางสาวสุภารัตน สอดสอง)

(นางสาวสายพิน สันติพันธุ)

ศูนยความมั่นคงปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายวิชาการ

(นางศรีสุดา ชัยจรีนนท)

(นายนิธิชัย สูงตรง)

ศูนยปองกันการทุจริต
(นายอัครเดช ภาพนํ้า)

กลุมงานสินเชื่อ

กลุมงานปรับโครงสรางหนี้

กลุมงานปฏิบัติการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

(นายพงษศักดิ์ คํานวนศิริ)

(นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท)

สายงานวิเคราะหสินเชื่อ

สายงานกิจการนโยบาย
สินเชื่อและภาครัฐ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นางสาวอุษณี บุษยโกมุท)

สายงานบริหารหนี้

สายงานบังคับคดี

(นางสาวอรนุช พงษประยูร)

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
รายยอย

ฝายนโยบายสินเชื่อธุรกิจ
และภาครัฐ

(นายธวัช บุณยะผลึก)

(นางวราภรณ ภูษณรัตน)

ฝายบริหารหนี้ กทม.
และปริมณฑล

(นางลาวัณย วงศวิวัฒน)

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
โครงการ

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

(นางสาวณิฐิการณ ราษฎรอนุกุล)

(นางสาวกาญจนา แกวแหยม)

(นางสาวอัจฉรา หมั่นอุตสาห)

สายงานกํากับกฎเกณฑ
และกฎหมาย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นางภานิณี มโนสันติ์)

(นางหนึ่งฤทัย ศริ)

(นางสาวธิดาพร มีกงิ่ ทอง)

(นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท) รษก.

(นางสาวธิดาพร มีกงิ่ ทอง) รษก.

ฝายบริหารคดี

ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

ฝายบริหาร NPA

(นายฐิตพล ภูสุศิลปธร)

ฝายบังคับคดี
และหนี้สวนขาด

(นายอัครพล หริ่งรอด)

(นายกฤษดา ปทมะผลิน)

ฝายกฎหมาย

(นายนันทวุฒิ สุขสวาง)

สายงานสนับสนุน

(นายกมลภพ วีระพละ)

สายงานการเงิน
และบัญชี

สายงานปฏิบัติการ
ลูกคารายยอย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายชัยณรงค สวัสดีวงษา)

(นางราณี เพชรสงค)

ฝายบริหารสํานักงาน
และกิจการสาขา

(นางสาวรัฐสชนม กิตติเศวตพงศ)

ฝายจัดหาและการพัสดุ

(นางสาวปยวรรณ อนงคจรรยา)

(นายฉัตรชัย โชติทิฆัมพร)
รษก.
(นายพิศัลย กองทรัพย)

ฝายการบัญชี

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายมนตชัย ธีระวรกุล)

ฝายประเมินราคา
หลักทรัพย

(นายนิวัต สวางวรรณ)

ฝายธุรกรรมการเงิน
ฝายบริหารการเงิน

ฝายพิธีการสินเชื่อ
(นายธวัช สระอุบล)
รษก.

(นางสาวแพรวรัตน รัตนมงคลเกษม)

ฝายธุรกรรมตลาด
รองสินเชื่อที่อยูอาศัย
(นายกรพล ชินพัฒน)

ขอมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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คณะกรรมการธนาคาร ปีี 2564

นายยุุทธนา หยิิมการุุณ1
ประธานกรรมการ
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี2
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

นายกฤษณ์์ เสสะเวช
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)

นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)

นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช4
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

หมายเหตุุ : 1 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ ถึึงวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2564
2
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2564
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4

นายฉััตรชััย ศิิริิไล
กรรมการผู้้�จััดการ
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ถึึงวัันที่�่ 16 มกราคม 2565
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564

นางพัั ชรีี อาระยะกุุล
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

ดร.กิิริิฎา เภาพิิ จิิตร
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)

รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย3
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่� อง
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

นายพชร อนัันตศิิลป์์5
ประธานกรรมการ
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

นายบุุญชััย จรััสแสงสมบููรณ์์6
กรรมการธนาคาร
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

5
6

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 มกราคม 2565
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 มกราคม 2565
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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ประวััติิคณะกรรมการธนาคาร ปีี 2564
นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
ประธานกรรมการ
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

อายุุ : 60 ปีี
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 - 31 ตุุลาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท :	รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิติ สถาบัันบััณฑิตพั
ิ ฒ
ั นบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี :	นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ประกาศนีียบััตรกฎหมายมหาชน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่่�นที่่� 10
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยสำำ�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

• 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. 2564 - ปััจจุุบััน สภากรรมการ มหาวิิทยาลััยราชภััฏเพชรบุุรีี
• พ.ศ. 2564 - ปััจจุุบััน สภากรรมการ สมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทย
			
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบันั
ประธานกรรมการ บริิษัทั ธนารัักษ์์พัฒ
ั นาสิินทรััพย์์ จำำ�กััด
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน อธิิบดีีกรมธนารัักษ์์
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
			
การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2563 - 2564	อุุปนายก สมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทย
			
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• พ.ศ. 2562 - 2564
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
			
ในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2562 - 2563
สภากรรมการ สมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทย
			
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• พ.ศ. 2561 - 2562
รองปลััดกระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2560 - 2562
กรรมการ บริิษัทั ทางด่่วนและรถไฟฟ้้ากรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2560 - 2561	หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2558 - 2560	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2558 - 2558
ที่�ป่ รึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร
• พ.ศ. 2554 - 2558
รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร
• พ.ศ. 2553 - 2554	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานศุุลกากรท่่าเรืือแหลมฉบััง
• พ.ศ. 2552 - 2553	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานศุุลกากรภาคที่�่ 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 2564”
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นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�บริิหารส่่วนราชการ (นบส. 2) รุ่่�นที่่� 9
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และคุุณธรรม (นบส. 1) รุ่่�นที่่� 77
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 9 สถาบัันพััฒนากรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน ที่�ป่ รึึกษาด้้านการประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
			สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการในคณะกรรมการสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน กรรมการในคณะกรรมการบริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด

อายุุ : 58 ปีี
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 - 27 ตุุลาคม 2564
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง : วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท : บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (สาขาวิิชาบริิหารจััดการทั่่�วไป)
		
คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ปริิญญาตรีี : บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (สาขาวิิชาการบััญชีี)
		
คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2560 - 2564
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจ
			
ขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2559 - 2562
รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
			
กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2558 - 2559
กรรมการองค์์การส่่งเสริิมกิิจการโคนมแห่่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2553 - 2559	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักนโยบายและแผนรััฐวิิสาหกิิจ
			สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
กรรมการบริิษััท เอ็็นอีีพีี อสัังหาริิมทรััพย์์และอุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2553 - 2559
• พ.ศ. 2552 - 2553	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารหลัักทรััพย์์ของรััฐ
			สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

การอบรม
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 312/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 48/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 61 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 10
สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรการบริิหารราชการแผ่่นดิินตามกรอบการปฏิิรููปประเทศ ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
และการสร้้างความสามััคคีีปรองดอง (ป.ย.ป.)
หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่อ่� รััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2564”
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นางพัั ชรีี อาระยะกุุล
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการพัั ฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
				
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
				
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน
				

อายุุ : 59 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2562
การศึึกษา
• ปริิญญาตรีี :	ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ศึึกษาศาสตร์์ - พลศึึกษา)
			
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 305/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรผู้้�ตรวจราชการระดัับกระทรวง สำำ�นัักงานปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิสัิ ัยทััศน์์และคุุณธรรม (นบส.1) รุ่่�นที่่� 83
		สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรการบริิหารงานภาครััฐและกฎหมายมหาชน รุ่่�นที่่� 14
สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้บ� ริิหารระดัับสููง ภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรภาษาอัังกฤษพื้้�นฐานสำำ�หรัับการสื่่�อสารเพื่่�อประชาคมอาเซีียน
(The Basic English for ASEAN Community : BEAC)
สถาบัันการต่่างประเทศเทวะวงศ์์วโรปกรณ์์ กระทรวงการต่่างประเทศ
• หลัักสููตรนัักบริิหารการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ รุ่่�นที่�่ 5
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• หลัักสููตรผู้้�เชี่่�ยวชาญในงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (ทุุน World Bank)

ปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่น� คงของมนุุษย์์
กรรมการการเคหะแห่่งชาติิ
ประธานกรรมการอำำ�นวยการสำำ�นัักงานธนานุุเคราะห์์
กรรมการ คณะกรรมการประสานและกำำ�กัับการดำำ�เนิินงานป้้องกััน
และปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
เลขานุุการคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
รองประธานคณะอนุุกรรมการกำำ�กัับติิดตาม
การดำำ�เนิินงานป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
ประธานคณะกรรมการบริิหารกองทุุนเพื่่�อการป้้องกััน
และปราบปรามการค้้ามนุุษย์์

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2562 - 2563
รองปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• พ.ศ. 2562 - 2563
กรรมการ คณะกรรมการสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน
• พ.ศ. 2562 - 2563
กรรมการและเลขานุุการคณะกรรมการติิดตามและประเมิินผล
				
การดำำ�เนิินงานกองทุุนเพื่่�อการป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
• พ.ศ. 2562 - 2563	ผู้้�แทนคณะกรรมการผลัักดัันยุุทธศาสตร์์ชาติิ
				ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต ระยะที่่� 3
				
(พ.ศ. 2560-2564) คณะที่�่ 1 คณะกรรมการผลัักดััน
				ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 สร้้างสัังคมที่�ไ่ ม่่ทนต่่อการทุุจริิต
• พ.ศ. 2561 - 2562	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• พ.ศ. 2560 - 2561
รองอธิิบดีีกรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว
• พ.ศ. 2557 - 2560	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักส่่งเสริิมความเสมอภาคหญิิงชาย
				สำำ�นัักงานกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว
• พ.ศ. 2555 - 2557	พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ จัังหวััดนนทบุุรีี
• พ.ศ. 2555 - 2555	พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
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 2564”
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ดร.กิิริิฎา เภาพิิ จิิตร
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

• หลัักสููตร Site Visit : Making Innovation Happen :
เจาะกระบวนการสร้้างไอเดีียนวััตกรรม HUAWEI
สถาบัันเพิ่่�มผลผลิิตแห่่งชาติิ (FTPI)
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม (นมธ.) รุ่่�นที่่� 12/2018
สมาคมธรรมศาสตร์์ ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง อนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง รุ่่�นที่่� 3/2560
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารการสื่่�อสารมวลชนระดัับสููง รุ่่�นที่่� 6/2015 สถาบัันอิิศรา
	มููลนิิธิิพััฒนาสื่่�อมวลชนแห่่งประเทศไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 16/2556 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)

อายุุ : 51 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาเอก : Doctor of Philosophy in Economics,
			
Cornell University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท : Master of Economics, Cornell University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี : เศรษฐศาสตรบััณฑิติ คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 48/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
	รุ่่�นที่่� 18/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่่�นที่่� 42/2020
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน
	รุ่่�นที่่� 20/2019 สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI)
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 274/2019
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
	รุ่่�นที่่� 8/2019 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สภามหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
				
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน	ผู้้�อำำ�นวยการโครงการวิิเคราะห์์เศรษฐกิิจเชิิงลึึก TDRI
				
(Thailand Development Research Institute)
				
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (TDRI)
• พ.ศ. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประจำำ�วิิทยาลััยนานาชาติิ
				
ปรีีดีี พนมยงค์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• พ.ศ. 2557 - ปััจจุุบััน กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์์ธรรมศาสตร์์
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2556 - 2559
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะเศรษฐศาสตร์์
				
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• พ.ศ. 2556 - 2557
คณะอนุุกรรมการพััฒนาทุุนรััฐบาล
				
คณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.)
• พ.ศ. 2556 - 2557
คณะอนุุกรรมาธิิการการคลัังของวุุฒิิสภา
• พ.ศ. 2554 - 2558	นัักเศรษฐศาสตร์์อาวุุโสประจำำ�ประเทศไทย
				
ธนาคารโลก สำำ�นัักงานประเทศไทย
• พ.ศ. 2554 - 2557
คณะอนุุกรรมการ ลดและปรัับปรุุงขั้้�นตอนทางธุุรกิิจ
				
คณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
• 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 บริิษัทั บอสตัันคอนเซ้้าท์์ติ้้�งกรุ๊๊�ป
				
(The Boston Consulting Group)
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่อ่� รััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2564”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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นายกฤษณ์์ เสสะเวช
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ และกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
				
บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กััด (มหาชน)

อายุุ : 59 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท : Master of Business Administration in Management,
			
Catholic University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี : เศรษฐศาสตรบััณฑิิต (สาขาการตลาด) คณะเศรษฐศาสตร์์
			
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2555 - 2561
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
				
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2555 - 2561
กรรมการ และกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
				
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - 2555
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
				
สายพััฒนาสิินทรััพย์์สำำ�นัักงานใหญ่่
				
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549 - 2551	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายพััฒนาสิินทรััพย์์
				
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543 - 2549	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
				
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*

การอบรม
• หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
	รุ่่�นที่่� 23/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 305/2021
		สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 48/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 19 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 118/2015
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2564”
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นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2560 - ปััจจุุบััน	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน บริิษัทั ไมเนอร์์ แดรี่่� จำำ�กััด
ประสบการณ์์ทำำ�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) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

อายุุ : 43 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท : การจััดการมหาบััณฑิิต วิิทยาลััยการจััดการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• ปริิญญาตรีี : บััญชีีบััณฑิิต คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
			
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 306/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 41/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง (บงส.) รุ่่�นที่�่ 7
สถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้านการคลัังและบััญชีีภาครััฐ กรมบััญชีีกลาง
• หลัักสููตร Finance Academy - Chulalongkorn Business School

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่อ่� รััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์” ประจำำ�ปีี 2564“
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

อายุุ : 57 ปีี
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 - 16 มกราคม 2565
การศึึกษา
• ปริิญญาเอก : Doctor of Philosophy in Applied Statistics
			
and Research Methods,
			
University of Northern Colorado, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท :	พััฒนบริิหารศาสตรมหาบััณฑิติ (พััฒนาการเศรษฐกิิจ-วางแผนเศรษฐกิิจ)
			
คณะพััฒนาการเศรษฐกิิจ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี : เศรษฐศาสตรบััณฑิิต (เศรษฐศาสตร์์การเงิิน) คณะเศรษฐศาสตร์์
			
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรม
• หลัักสููตร Role of the Chaiman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 48/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• 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 อธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• พ.ศ. 2557 - ปััจจุุบััน กรรมการในคณะกรรมการสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการบริิษััท และกรรมการอิิสระ
			
บริิษััท โรงพยาบาลอิินเตอร์์เมดิิคััล
			
แคร์์ แอนด์์ แล็็บ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิษัทั เมืืองไทยประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ บริิษัทั สิิงห์์ เอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2555 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ บริิษััท นครหลวง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2559 - 2562
รองอธิิการบดีีอาวุุโสวิิชาการและงานวิิจััย
			
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• พ.ศ. 2559 - 2562	ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์พยากรณ์์เศรษฐกิิจและธุุรกิิจ
			
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• พ.ศ. 2559 - 2562
กรรมการสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
			ตามคำำ�สั่่�งรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่�่ 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�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการนโยบายการท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2552 - 2554
กรรมการในคณะอนุุกรรมการนโยบายข้้าวแห่่งชาติิด้้านการตลาด
• 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)
• พ.ศ. 2552 - 2554
กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิิจและวิิชาการ หอการค้้าไทย
• 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
• พ.ศ. 2549 - 2551
กรรมการจััดทำำ�และกำำ�กัับโครงการ CFO กระทรวงการคลััง
• 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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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

อายุุ : 48 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา 
• ปริิญญาเอก : Doctor of Juridical Science in The Intellectual Property
			
and International Trade Law, 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 :	นิิติิศาสตรมหาบััณฑิิต (สาขากฎหมายธุุรกิิจ) คณะนิิติิศาสตร์์
			จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี :	นิิติิศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2) คณะนิิติิศาสตร์์
			
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 48/2021
		สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
	รุ่่�นที่่� 18/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 27 สถาบัันวิิทยาลััยตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชนรุ่่�นที่่� 13 สถาบัันพััฒนากรรมการ
และผู้้�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
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
	รุ่่�นที่่� 5/2013 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่่�นที่่� 3/2014
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (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
				
การบริิหารจััดการทรััพย์์สิินทางปััญญาและนวััตกรรม
				
การบริิหารจััดการทรััพยากรชีีวภาพ
				
ในสถาบัันการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาต่่าง ๆ เช่่น
				
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
				
มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง วิิทยาลััยนวััตกรรม
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
				
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2558 - 2561	ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มกิิจการพััฒนากฎหมาย
				
และบริิหารจััดการทรััพย์์สิินทางปััญญา
				สำำ�นัักงานพััฒนาเศรษฐกิิจจากฐานชีีวภาพ
				
(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
				
บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้ำำ��
				
ภาคตะวัันออก จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - 2553	ช่่วยราชการสำำ�นัักงานรััฐมนตรีีว่่าการ
				
กระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
				
(ดร.วีีระชััย วีีระเมธีีกุุล)
• พ.ศ. 2550 - 2551
ที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมายทรััพย์์สิินทางปััญญา
				สำำ�นัักงานเทคโนโลยีี (CTECH)
				
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - 2558	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านทรััพย์์สิินทางปััญญา
				
และที่่�ปรึึกษาอาวุุโส สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์
				
และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : มีี *
• บริิษัทั ดิิ โกลด์์เด้้น แบมบูู จำำ�กััด
• บริิษัทั ดีี ตรีีลิิตเติ้้�ลพิิก จำำ�กััด
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่อ่� รััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2564”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

• หลัักสููตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
	รุ่่�นที่่� 4/2015 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 5/2005
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (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. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน
				สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน

อายุุ : 62 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท : Master of Business Administration in Finance,
			
University of Chicago, Chicago, IIIinois, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี : Bachelor of Science (B.S.), M.I.S & Managerial Statistics,
			
Syracuse University, New York, สหรััฐอเมริิกา
การอบรม
• หลัักสููตร Stanford Business Leadership Series, 2021,
		Graduate School of Business, Stanford University
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 308/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
	รุ่่�นที่่� 18/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• 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

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2557 - 2564
• พ.ศ. 2553 - 2564
• 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
				
				

กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย
กรรมการ บริิษัทั หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด
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
บริิษััทหลัักทรััพย์์ Asset Plus Securities Company Limited
Director & Co - Managing Director
บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ SCB Securities Company Limited
Vice President, Investment Banking Division
บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ CMIC Finance & Securities Company Limited
Second Vice President, Structure Finance Department
ธนาคาร Chase Manhattan Bank, New York,
USA & 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 ประจำำ�ปีี 2564”
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

อายุุ : 55 ปีี
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 - 27 ตุุลาคม 2564
การศึึกษา 
• ปริิญญาโท : Master of Business Administration (Finance),
			
University of Alabama at Birmingham, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท : บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (การตลาด)
			
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี : บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การเงิินการธนาคาร)
			
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2565 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ การยาสููบแห่่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2564 - ปััจจุุบััน รองปลััดกระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษัทั พีีทีีทีี แอลเอ็็นจีี จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการในคณะกรรมการลงทุุนกองทุุน
				
เพื่่อ� รัักษาสภาพคล่่องของการระดมทุุนตลาดตราสารหนี้้�
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2562 - 2565
กรรมการ การยาสููบแห่่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2559 - 2564
ที่่�ปรึึกษาด้้านตลาดตราสารหนี้้�
				สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2560 - 2561
ที่่�ปรึึกษา คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย
• พ.ศ. 2559 - 2562
กรรมการ คณะกรรมการจััดการกองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟูู
			
และพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน
• พ.ศ. 2558 - 2559
รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ
			สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2556 - 2564
ประธานกรรมการ/กรรมการ
			
บริิษัทั 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
ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้านบริิหารหนี้้�สาธารณะและภาระผููกพััน
• พ.ศ. 2549 - 2550
			
(เศรษฐกร 9 ชช.) สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ กระทรวงการคลััง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/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 Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 48/2004
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่อ่� รััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2564”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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นายฉััตรชััย ศิิริิไล
กรรมการผู้้�จััดการ
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

อายุุ : 50 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2563
การศึึกษา
• ปริิญญาโท : Master of Science (Computer Science), Syracuse University,
			
New York, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี : สถิิติิศาสตรบััณฑิิต คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
			จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บ.ย.ส.) รุ่่�นที่่� 23/2561
	วิิทยาลััยการยุุติิธรรม สถาบัันพััฒนา ข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม
	สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููงการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
	สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 19 สถาบัันพััฒนากรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 23 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) รุ่่�นที่่� 6
สถาบัันวิิทยาการการค้้า มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 7/2011
สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่่�นที่่� 3/2016
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (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. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษัทั เนชั่่�นแนลดิิจิิทััลไอดีี จำำ�กััด
• พ.ศ. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการฝ่่ายนายจ้้าง
				
คณะกรรมการแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ กระทรวงแรงงาน
• พ.ศ. 2560 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการสมาคมสถาบัันการเงิินของรััฐ
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการดำำ�เนิินการศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน รองประธานกรรมการ
				
บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน กรรมการและเลขานุุการ
				
คณะกรรมการศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2560 - 2563
กรรมการฝ่่ายนายจ้้าง
				
คณะกรรมการแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ กระทรวงแรงงาน
• พ.ศ. 2556 - 2563
Executive Committee of the International Union
				
for Housing Finance
• พ.ศ. 2556 - 2559
กรรมการ ประธานกรรมการบริิหาร และกรรมการกำำ�กัับดููแล
				ด้้านบริิหารความเสี่่�ยงบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
• พ.ศ. 2555 - 2559
รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ
				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2553 - 2555	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบัติั ิการสิินเชื่่�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
				
และรัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
				
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 2564”
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ประวััติิคณะกรรมการธนาคาร ปีี 2565
นายพชร อนัันตศิิลป์์
ประธานกรรมการธนาคาร
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

อายุุ : 50 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นประธานกรรมการ : วัันที่่� 18 มกราคม 2565
การศึึกษา
• ปริิญญาโท : Master of Business Administration (MBA),
			
Shenandoah University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี : บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การเงิิน) มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
การอบรม
• Director’s Briefing - Corporate Strategy Beyond The Crisis, a Chairman/Board
Perspective, Bain & Company, Incorporated.
• โครงการฝึึกอบรมการพััฒนาผู้้บ� ริิหารระดัับสููง สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ พ.ศ. 2563
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บ.ย.ส.) รุ่่�นที่่� 23/2561
	วิิทยาลััยการยุุติิธรรม สถาบัันพััฒนาข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม
	สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) รุ่่�นที่่� 11
สถาบัันวิิทยาการการค้้า มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• หลัักสููตร Super Series : Leadership & Effective Corporate Culture
	รุ่่�นที่่� 2 มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
	ร่่วมกัับ Judge Business School, University of Cambridge
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง อนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง รุ่่�นที่่� 24
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 221/2016
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

• หลัักสููตร Financial Analysis, Haas School of Business,
University of California at Berkeley สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรพััฒนาสััมพัันธ์์การบริิหารทรััพยากรเพื่่�อการป้้องกัันประเทศ รุ่่�นที่่� 7
	สำำ�นัักงานปลััดบััญชีีกองทััพบก
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง (ส.นบส.) รุ่่�นที่่� 3 สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และคุุณธรรม (นบส.1) รุ่่�นที่่� 46
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรนัักบริิหารการทููต (นบท.) รุ่่�นที่่� 3 กระทรวงการต่่างประเทศ
• หลัั ก สููตร Fundamentals of Public Procurement สถาบัั น United Nations
Development Programme : UNDP ประเทศเดนมาร์์ก
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 46 สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตร WTO Advanced Regional Workshop on Government
Procurement for Asia and Pacific Economies
สถาบััน World Trade Organization: WTO สาธารณรััฐประชาชนจีีน
• หลัักสููตรโครงการพััฒนาบุุคลากรให้้เป็็นนัักบริิหารมืืออาชีีพ สำำ�หรัับข้้าราชการ
ระดัับสููงกระทรวงการคลััง สถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง ร่่วมกัับ
Kellogg School of Management และ Maxwell School of Citizenship
and Public Affairs และ Schulich School of Business
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน อธิิบดีีกรมศุุลกากร กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิหารศาลยุุติิธรรม ประเภทผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
				ด้้านการพััฒนาองค์์กรสำำ�นัักคณะกรรมการบริิหาร
				
ศาลยุุติิธรรม (ก.บ.ศ.)
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
				
บริิษัทั ปตท. สำำ�รวจและผลิิต ปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบัันส่่งเสริิม
				
การบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่ดี� ี สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
				พััฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2563 - 2565
ประธานอนุุกรรมการกำำ�กัับ ดููแล ตรวจสอบ และติิดตาม
				
การดำำ�เนิินงานของกองทุุน เพื่่�อความปลอดภััยในการ
				
ใช้้รถใช้้ถนน กรมการขนส่่งทางบก
• พ.ศ. 2562 - 2565
ประธานกรรมการธนาคารออมสิิน
• พ.ศ. 2562 - 2564
ประธานกรรมการสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
• พ.ศ. 2562 - 2564
กรรมการข้้าราชการศาลยุุติิธรรม ประเภทผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
				ด้้านพััฒนาองค์์กร สำำ�นัักคณะกรรมการข้้าราชการศาลยุุติิธรรม (ก.ศ.)
• พ.ศ. 2561 - 2563
อธิิบดีีกรมสรรพสามิิต กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2561 - 2562
กรรมการ การรถไฟแห่่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2560 - 2561
อธิิบดีีกรมธนารัักษ์์ กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2559 - 2560
รองปลััดกระทรวงการคลััง
				หััวหน้้ากลุ่่�มภารกิิจด้้านรายจ่่ายและหนี้้�สิิน
• พ.ศ. 2558 - 2559
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบการเงิินการคลััง
				
กรมบััญชีีกลางกระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2558 - 2558
รองอธิิบดีีกรมบััญชีีกลาง กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2554 - 2558	ผู้้�อำำ�นวยการกองกำำ�กัับและพััฒนาระบบเงิินนอกงบประมาณ
				
กรมบััญชีีกลาง กระทรวงการคลััง
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” ณ วัันที่่� 18 มกราคม 2565
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นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�บริิหารส่่วนราชการ (นบส. 2) รุ่่�นที่่� 9
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และคุุณธรรม (นบส. 1) รุ่่�นที่่� 77
		สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 9 สถาบัันพััฒนากรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน ที่่�ปรึึกษาด้้านการประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
				สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการในคณะกรรมการสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน กรรมการในคณะกรรมการ
				
บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด

อายุุ : 58 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท : บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (สาขาวิิชาบริิหารจััดการทั่่�วไป)
			
คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ปริิญญาตรีี : บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (สาขาวิิชาการบััญชีี)
			
คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2560 - 2564
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจ
				
ขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2559 - 2562
รองผู้้�อำำ�นวยการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบาย
				รััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2558 - 2559
กรรมการองค์์การส่่งเสริิมกิิจการโคนมแห่่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2553 - 2559	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักนโยบายและแผนรััฐวิิสาหกิิจ
				สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจกระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2553 - 2559
กรรมการบริิษััท เอ็็นอีีพีี อสัังหาริิมทรััพย์์
				
และอุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - 2553	ผู้้�อำำ�นวยสำำ�นัักบริิหารหลัักทรััพย์์ของรััฐ
				สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

การอบรม
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 312/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 48/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 61 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 10
สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรการบริิหารราชการแผ่่นดิินตามกรอบการปฏิิรููปประเทศ
	ยุุทธศาสตร์์ชาติิ และการสร้้างความสามััคคีีปรองดอง (ป.ย.ป.)

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่อ่� รััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2564”
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นางพัั ชรีี อาระยะกุุล
กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการพัั ฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน ปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่น� คงของมนุุษย์์
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการการเคหะแห่่งชาติิ
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการอำำ�นวยการสำำ�นัักงานธนานุุเคราะห์์
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ คณะกรรมการประสานและกำำ�กัับการดำำ�เนิินงาน
				ป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน เลขานุุการคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน รองประธานคณะอนุุกรรมการกำำ�กัับติิดตาม
				
การดำำ�เนิินงานป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน ประธานคณะกรรมการบริิหารกองทุุนเพื่่�อการป้้องกััน
				
และปราบปรามการค้้ามนุุษย์์

อายุุ : 59 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2562
การศึึกษา
• ปริิญญาตรีี :	ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ศึึกษาศาสตร์์ - พลศึึกษา)
			
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 305/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรผู้้�ตรวจราชการระดัับกระทรวง สำำ�นัักงานปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิสัิ ัยทััศน์์และคุุณธรรม (นบส.1) รุ่่�นที่่� 83
		สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรการบริิหารงานภาครััฐและกฎหมายมหาชน รุ่่�นที่่� 14
สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง ภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรภาษาอัังกฤษพื้้�นฐานสำำ�หรัับการสื่่�อสารเพื่่�อประชาคมอาเซีียน
(The Basic English for ASEAN Community : BEAC)
สถาบัันการต่่างประเทศเทวะวงศ์์วโรปกรณ์์ กระทรวงการต่่างประเทศ
• หลัักสููตรนัักบริิหารการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ รุ่่�นที่�่ 5
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• หลัักสููตรผู้้�เชี่่�ยวชาญในงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (ทุุน World Bank)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2562 - 2563
รองปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• พ.ศ. 2562 - 2563
กรรมการ คณะกรรมการสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน
• พ.ศ. 2562 - 2563
กรรมการและเลขานุุการคณะกรรมการติิดตามและประเมิินผล
				
การดำำ�เนิินงานกองทุุนเพื่่�อการป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
• พ.ศ. 2562 - 2563	ผู้้�แทนคณะกรรมการผลัักดัันยุุทธศาสตร์์ชาติิ
				ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต ระยะที่่� 3
				
(พ.ศ. 2560-2564) คณะที่�่ 1 คณะกรรมการผลัักดััน
				ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 สร้้างสัังคมที่�ไ่ ม่่ทนต่่อการทุุจริิต
• พ.ศ. 2561 - 2562	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• พ.ศ. 2560 - 2561
รองอธิิบดีีกรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว
• พ.ศ. 2557 - 2560	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักส่่งเสริิมความเสมอภาคหญิิงชาย
				สำำ�นัักงานกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว
• พ.ศ. 2555 - 2557	พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ จัังหวััดนนทบุุรีี
• พ.ศ. 2555 - 2555	พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
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 2564”
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ดร.กิิริิฎา เภาพิิ จิิตร
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

• หลัักสููตร Site Visit : Making Innovation Happen :
เจาะกระบวนการสร้้างไอเดีียนวััตกรรม HUAWEI
สถาบัันเพิ่่�มผลผลิิตแห่่งชาติิ (FTPI)
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม (นมธ.) รุ่่�นที่่� 12/2018
สมาคมธรรมศาสตร์์ ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง อนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง รุ่่�นที่่� 3/2560
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารการสื่่�อสารมวลชนระดัับสููง รุ่่�นที่่� 6/2015 สถาบัันอิิศรา
	มููลนิิธิิพััฒนาสื่่�อมวลชนแห่่งประเทศไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 16/2556 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)

อายุุ : 51 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาเอก : Doctor of Philosophy in Economics,
			
Cornell University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท : Master of Economics, Cornell University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี : เศรษฐศาสตรบััณฑิติ คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 48/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
	รุ่่�นที่่� 18/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่่�นที่่� 42/2020
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน
	รุ่่�นที่่� 20/2019 สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI)
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 274/2019
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
	รุ่่�นที่่� 8/2019 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สภามหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
				
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบััน	ผู้้�อำำ�นวยการโครงการวิิเคราะห์์เศรษฐกิิจเชิิงลึึก TDRI
				
(Thailand Development Research Institute)
				
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (TDRI)
• พ.ศ. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประจำำ�วิิทยาลััยนานาชาติิ
				
ปรีีดีี พนมยงค์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• พ.ศ. 2557 - ปััจจุุบััน กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์์ธรรมศาสตร์์
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2556 - 2559
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะเศรษฐศาสตร์์
				
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• พ.ศ. 2556 - 2557
คณะอนุุกรรมการพััฒนาทุุนรััฐบาล
				
คณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.)
• พ.ศ. 2556 - 2557
คณะอนุุกรรมาธิิการการคลัังของวุุฒิิสภา
• พ.ศ. 2554 - 2558	นัักเศรษฐศาสตร์์อาวุุโสประจำำ�ประเทศไทย
				
ธนาคารโลก สำำ�นัักงานประเทศไทย
• พ.ศ. 2554 - 2557
คณะอนุุกรรมการ ลดและปรัับปรุุงขั้้�นตอนทางธุุรกิิจ
				
คณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
• 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 บริิษัทั บอสตัันคอนเซ้้าท์์ติ้้�งกรุ๊๊�ป
				
(The Boston Consulting Group)
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่อ่� รััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2564”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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นายกฤษณ์์ เสสะเวช
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ และกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
				
บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กััด (มหาชน)

อายุุ : 59 ปีี

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2555 - 2561
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
				
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2555 - 2561
กรรมการ และกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
				
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - 2555
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
				
สายพััฒนาสิินทรััพย์์สำำ�นัักงานใหญ่่
				
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549 - 2551	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายพััฒนาสิินทรััพย์์
				
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543 - 2549	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
				
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)

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564

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

การศึึกษา
• ปริิญญาโท : Master of Business Administration in Management,
			
Catholic University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี : เศรษฐศาสตรบััณฑิิต (สาขาการตลาด) คณะเศรษฐศาสตร์์
			
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

การอบรม
• หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
	รุ่่�นที่่� 23/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 305/2021
		สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 48/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 19 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 118/2015
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่่�อรััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2564”
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นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2560 - ปััจจุุบััน	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน บริิษัทั ไมเนอร์์ แดรี่่� จำำ�กััด
ประสบการณ์์ทำำ�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) ในนิิติบุิ ุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : ไม่่มีี*
การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ : ไม่่มีี*
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี*

อายุุ : 43 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท : การจััดการมหาบััณฑิิต วิิทยาลััยการจััดการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• ปริิญญาตรีี : บััญชีีบััณฑิิต คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
			
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 306/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 41/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง (บงส.) รุ่่�นที่�่ 7
สถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้านการคลัังและบััญชีีภาครััฐ กรมบััญชีีกลาง
• หลัักสููตร Finance Academy - Chulalongkorn Business School

หมายเหตุุ : * สอบถามข้้อมููลจากกรรมการ โดยตอบ “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่อ่� รััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์” ประจำำ�ปีี 2564“
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

อายุุ : 48 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา 
• ปริิญญาเอก : Doctor of Juridical Science in The Intellectual Property
			
and International Trade Law, 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 :	นิิติิศาสตรมหาบััณฑิิต (สาขากฎหมายธุุรกิิจ) คณะนิิติิศาสตร์์
			จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี :	นิิติิศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2) คณะนิิติิศาสตร์์
			
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 48/2021
		สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
	รุ่่�นที่่� 18/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 27 สถาบัันวิิทยาลััยตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชนรุ่่�นที่่� 13 สถาบัันพััฒนากรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า

• หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่่�นที่่� 9/2014
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 173/2013
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
	รุ่่�นที่่� 5/2013 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่่�นที่่� 3/2014
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (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
				
การบริิหารจััดการทรััพย์์สิินทางปััญญาและนวััตกรรม
				
การบริิหารจััดการทรััพยากรชีีวภาพ
				
ในสถาบัันการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาต่่าง ๆ เช่่น
				
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
				
มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง วิิทยาลััยนวััตกรรม
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
				
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2558 - 2561	ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มกิิจการพััฒนากฎหมาย
				
และบริิหารจััดการทรััพย์์สิินทางปััญญาสำำ�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
				
บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้ำำ��
				
ภาคตะวัันออก จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - 2553	ช่่วยราชการสำำ�นัักงานรััฐมนตรีีว่่าการ
				
กระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
				
(ดร.วีีระชััย วีีระเมธีีกุุล)
• พ.ศ. 2550 - 2551
ที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมายทรััพย์์สิินทางปััญญา
				สำำ�นัักงานเทคโนโลยีี (CTECH)
				
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - 2558	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านทรััพย์์สิินทางปััญญา
				
และที่่�ปรึึกษาอาวุุโส สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์
				
และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)
การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติิบุุคคล/บริิษััทใด ๆ เกิินร้้อยละ 10 : มีี *
• บริิษัทั ดิิ โกลด์์เด้้น แบมบูู จำำ�กััด
• บริิษัทั 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 ประจำำ�ปีี 2564”
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นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

• หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 5/2005
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 16/2004
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• โครงการฝึึกอบรมหลัักสููตร Advance Option and Derivative Instruments,
INSEAD Fontainebleau, France
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน
				สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน

อายุุ : 62 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
การศึึกษา
• ปริิญญาโท : Master of Business Administration in Finance,
			
University of Chicago, Chicago, IIIinois, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี : Bachelor of Science (B.S.), M.I.S & Managerial Statistics,
			
Syracuse University, New York, สหรััฐอเมริิกา
การอบรม
• หลัักสููตร Stanford Business Leadership Series, 2021,
		Graduate School of Business, Stanford University
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 308/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
	รุ่่�นที่่� 18/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• 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)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2557 - 2564
• พ.ศ. 2553 - 2564
• 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
				
				

กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย
กรรมการ บริิษัทั หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด
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
บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ Asset Plus Securities Company Limited
Director & Co - Managing Director
บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์ 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,
USA & 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 “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่อ่� รััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2564”
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นายบุุญชััย จรััสแสงสมบููรณ์์
กรรมการธนาคาร
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

อายุุ : 59 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 18 มกราคม 2565
การศึึกษา
• ปริิญญาโท : Master of Economics (Economics),
			
Macquarie University, ออสเตรเลีีย
• ปริิญญาโท :	พััฒนบริิหารศาสตรมหาบััณฑิิต (สาขาพััฒนาการเศรษฐกิิจ)
			
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี :	รััฐศาสตรบััณฑิิต (สัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา)
			จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรม
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 41/2021
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
	รุ่่�นที่่� 24/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
	รุ่่�นที่่� 16/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
	รุ่่�นที่่� 16/2016 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 75/2006
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 60
	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตร Advanced Management Program 183 (AMP 183),
Harvard Business School

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
• พ.ศ. 2561 - ปััจจุุบััน	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการ กองทุุนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญข้้าราชการ
• พ.ศ. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการ องค์์การเภสััชกรรม
• พ.ศ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ สำำ�นัักงานความร่่วมมืือพััฒนาเศรษฐกิิจ
				กัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน (องค์์การมหาชน)
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2563 - 2565
กรรมการ บริิษัทั ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จํํากััด
• พ.ศ. 2561 - 2565
กรรมการ ธนาคารออมสิิน
• พ.ศ. 2563 - 2563
กรรมการ องค์์การเภสััชกรรม
• พ.ศ. 2560 - 2563
กรรมการ บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์สุุขุุมวิิท จำำ�กััด
• พ.ศ. 2562 - 2562
กรรมการ บริิษัทหลั
ั ักทรััพย์์จััดการกองทุุนเอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2561 - 2561
กรรมการ บริิษัทั พีีทีีทีี ออยล์์ เมีียนมาร์์ จำำ�กััด
• พ.ศ. 2560 - 2561
ประธานกรรมการ บรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
• พ.ศ. 2559 - 2561
กรรมการ ธนาคารเพื่่�อการลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานในเอเชีีย
• พ.ศ. 2558 - 2561
ที่่�ปรึึกษาด้้านเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ
				สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
• พ.ศ. 2558 - 2561
กรรมการ สำำ�นัักงานความร่่วมมืือพััฒนาเศรษฐกิิจ
				กัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน (องค์์การมหาชน)
• พ.ศ. 2560 - 2560
กรรมการ ธนาคารออมสิิน
• พ.ศ. 2559 - 2560
กรรมการ บริิษััทหลัักทรััพย์์ เพื่่�อธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• พ.ศ. 2558 - 2558	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักนโยบายเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ
				สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
• พ.ศ. 2556 - 2558
กรรมการบริิหารสำำ�รอง (Alternate Executive Director)
				
ของกลุ่่�มธนาคารโลก
• พ.ศ. 2555 - 2556
กรรมการ บริิษััท อู่่�กรุุงเทพ จำำ�กััด
• พ.ศ. 2553 - 2556	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักนโยบายเศรษฐกิิจมหภาค
				สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
• พ.ศ. 2553 - 2554
กรรมการอำำ�นวยการ โรงงานยาสููบ กระทรวงการคลััง
• พ.ศ. 2549 - 2553	อััครราชทููต (ฝ่่ายเศรษฐกิิจการคลััง)
				สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาเศรษฐกิิจและการคลััง
				
ประจำำ�สหราชอาณาจัักรและยุุโรป กรุุงลอนดอน ประเทศอัังกฤษ
• พ.ศ. 2548 - 2549
กรรมการ บริิษัทั ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด
• พ.ศ. 2548 - 2549	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักนโยบายการเงิินและสถาบัันการเงิิน
				สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
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” ณ วัันที่่� 18 มกราคม 2565
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นายฉััตรชััย ศิิริิไล
กรรมการผู้้�จััดการ
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)

อายุุ : 50 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ : วัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2563
การศึึกษา
• ปริิญญาโท : Master of Science (Computer Science), Syracuse University,
			
New York, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี : สถิิติิศาสตรบััณฑิิต คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
			จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บ.ย.ส.) รุ่่�นที่่� 23/2561
	วิิทยาลััยการยุุติิธรรม สถาบัันพััฒนาข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม
	สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููงการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
	สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 19 สถาบัันพััฒนากรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI) สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 23 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) รุ่่�นที่่� 6
สถาบัันวิิทยาการการค้้า มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 7/2011
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. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษัทั เนชั่่�นแนลดิิจิิทััลไอดีี จำำ�กััด
• พ.ศ. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการฝ่่ายนายจ้้าง
				
คณะกรรมการแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ กระทรวงแรงงาน
• พ.ศ. 2560 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการสมาคมสถาบัันการเงิินของรััฐ
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการดำำ�เนิินการศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน รองประธานกรรมการ
				
บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน กรรมการและเลขานุุการ
				
คณะกรรมการศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
• พ.ศ. 2560 - 2563
กรรมการฝ่่ายนายจ้้าง
				
คณะกรรมการแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ กระทรวงแรงงาน
• พ.ศ. 2556 - 2563
Executive Committee of the International Union
				
for Housing Finance
• พ.ศ. 2556 - 2559
กรรมการ ประธานกรรมการบริิหาร และกรรมการกำำ�กัับดููแล
				ด้้านบริิหารความเสี่่�ยงบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
• พ.ศ. 2555 - 2559
รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ
				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2553 - 2555	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบัติั ิการสิินเชื่่�อ
				รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ
				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2551 - 2552	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารองค์์กร
				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• พ.ศ. 2547 - 2551	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
				รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
				
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 “แบบเปิิดเผยข้้อมููลรายชื่อ่� รััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทที่่�กรรมการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง / หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�กรรมการถืือครองฯ /
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประจำำ�ปีี 2564”
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ผู้้�บริิหารระดัับสููง

นายกมลภพ วีีระพละ

นายวิิทยา แสนภัักดีี

อายุุ 57 ปีี

อายุุ 57 ปีี

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานการเงิินและบััญชีี
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�หรัับกรรมการและผู้้บ� ริิหารระดัับสููงขององค์์กรกำำ�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
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานการตลาด
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
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

นางฉััตร์์รวีี จิิรกุุลเมธาพัั ฒน์์

นางสาวอรฑา เจริิญศิิลป์์

อายุุ

อายุุ 50 ปีี

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสาขา 
59 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
• 2553 - 2556 	ผู้้�จััดการเขต ฝ่่ายกิิจการสาขา กทม. และปริิมณฑล
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2543 - 2556 	ผู้้�จััดการสาขา ฝ่่ายสาขา กทม.และ ปริิมณฑล
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2540 - 2543 	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการสาขา ฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2536 - 2540 	ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าส่่วนรัับฝากเงิิน ฝ่่ายการเงิิน
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2534 - 2536 สมุุห์์บััญชีี สาขาบางเขน
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2528 - 2534 พนัักงานการเงิิน สาขาราชดำำ�เนิิน
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ผู้้�ตรวจการธนาคาร (เทีียบเท่่ารองกรรมการผู้้�จััดการ)
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 4 กัันยายน 2552
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, Foster 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
		รัักษาการรองกรรมผู้้�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
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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นายวิิชััย วิิรััตกพัั นธ์์

นายพงษ์์ศัักดิ์์� คำำ�นวนศิิริิ

อายุุ 57 ปีี

อายุุ 56 ปีี

ผู้้�ตรวจการธนาคาร (เทีียบเท่่ารองกรรมการผู้้�จััดการ)
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 4 มกราคม 2560
การศึึกษา

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

•	หลัักสููตร Certificate of Achievement, Pacific Rim Banker Program 2017,
Foster School of Business, University of Washington, USA
•	หลัักสููตร Thammasat Leadership Program (TLP Batch8th),
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 Managements 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
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ

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

• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิติ คณะวิิทยาการจััดการ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
การอบรม

•	หลัักสููตรวิิทยาการการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (วบส.)
	รุ่่�นที่่� 6 คณะรััฐประศาสนศาสตร์์ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
•	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)

• รองประธานกรรมการสมาคมสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2560 - 2564	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2554 - 2559 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อรายย่่อย
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

นางสาวธิิดาพร มีีกิ่่�งทอง

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกำำ�กัับกฎเกณฑ์์
และกฎหมาย
อายุุ

49 ปีี

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

• ปริิญญาโท นิิเทศศาสตรมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
การอบรม

•	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
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร)

• อนุุกรรมการ คณะอนุุกรรมการพิิจารณากฎหมายแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์
กระทรวงแรงงาน
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2564 - 25652 รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ
		รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกฎหมาย
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2564 - 25641 รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2563 - 2564	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสนัับสนุุน
		รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปฏิิบัติั ิการ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2561 - 2563	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการเงิินและบััญชีี
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2561	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสนัับสนุุนสำำ�นัักงานและสาขา
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2555 - 2560	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
หมายเหตุุ : 1	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ
			ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2564 ถึึง กัันยายน 2564
2
		
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ
			 และรัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกฎหมาย
			ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2564 ถึึง มกราคม 2565

นายอภิิรััตน์์ อรุุณวิิไลรััตน์์

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
อายุุ 59 ปีี
วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 14 มีีนาคม 2560
การศึึกษา

• ปริิญญาโท สาขาวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยอีีสเทิิร์์นเอเชีีย
• ปริิญญาตรีี สาขาไฟฟ้้าสื่่�อสาร สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล
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

• 2563 - 2564	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการเทคโนโลยีี
		รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2563 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2559 - 2560 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการสารสนเทศ
		รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายธนาคารอิิเล็็กทรอนิิกส์์
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2554 - 2559 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2554 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการสารสนเทศ
		รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารโครงการสารสนเทศ
		
และสนัับสนุุนระบบงานหลััก
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2553 - 2554 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวางแผนและปฏิิบััติิการสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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นายศัักดิ์์�สิิทธิ์์� จิิตตนููนท์์

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปรัับโครงสร้้างหนี้้�
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบัังคัับคดีี

นายทวนทอง ตรีีนุุภาพ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานพััฒนาระบบดิิจิิทััล
อายุุ 59 ปีี

อายุุ : 56 ปีี

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

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

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
•	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููงการบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
	รุ่่�นที่่� 19

•	หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�น 3 พ.ศ. 2556,
โครงการฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาผู้้�บริิหารขององค์์กรภาครััฐ รััฐวิิสาหกิิจฯ
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
•	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

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

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

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

ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
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นายภพกร เจริิญลาภ

นายดนััย แสงศรีีจัันทร์์

อายุุ 54 ปีี

อายุุ

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

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

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช

• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิติ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

การอบรม

การอบรม

•	หลัักสููตรการบริิหารความมั่่�นคงสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (สวปอ.มส. SML รุ่่�นที่่�2)
สมาคมวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักรในพระบรมราชููปถััมภ์์
•	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�นที่่� 4 พ.ศ. 2554
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)

•	หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 11 พ.ศ. 2563 (IRDP)
•	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)
•	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลของผู้้บ� ริิหารระดัับกลาง (ปธก.) รุ่่�นที่่� 14 พ.ศ. 2555
สถาบัันพระปกเกล้้า

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

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

• 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

ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารความเสี่่�ยง

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 3
57 ปีี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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นายณรงค์์พล ประภานิิริินธน์์

นางพอตา ยิ้้�มไตรพร

อายุุ

อายุุ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกลยุุทธ์์
55 ปีี

57 ปีี

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

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

การศึึกษา

การศึึกษา

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

• ปริิญญาโท พััฒนบริิหารศาสตรมหาบััณฑิติ สถาบัันบััณฑิตพั
ิ ัฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิติ (เกีียรติินิิยมอัันดัับสอง) มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ

การอบรม

การอบรม

•	หลัักสููตรนัักบริิหารยุุทธศาสตร์์ การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตระดัับสููง (นยปส.)
	รุ่่�นที่่� 11 พ.ศ. 2563 วิิทยาลััยนัักบริิหาร ป.ป.ช. สถาบัันการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ สััญญา ธรรมศัักดิ์์�
•	หลัักสููตร International Housing Finance Program 2014, The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
•	หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP) รุ่่�น 1 พ.ศ. 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
•	หลัักสููตรเศรษฐกิิจดิิจิิทััลสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
(Digital Economy for Management - DE4M) : รุ่่�น 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�น 4 พ.ศ. 2549
สถาบัันพระปกเกล้้า

•	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)

• สมาชิิกสามััญสมาคมสถาบัันการเงิินของรััฐ
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2552 - 2561	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
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ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขานครหลวง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร)

• กรรมการ คณะกรรมการบริิหารกองทุุนจััดรููปที่่�ดิินเพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่� กระทรวงมหาดไทย
• อนุุกรรมการ คณะอนุุกรรมการด้้านบริิหารกองทุุนและสำำ�นัักงานกองทุุน กระทรวงมหาดไทย
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2559 - 2561 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2559	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนสิินเชื่่�อ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

นางภานิิณีี มโนสัันติ์์�

นางกรุุณา เหมืือนเตย

อายุุ 54 ปีี

อายุุ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกิิจการนโยบายสิินเชื่่�อและภาครััฐ
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
•	หลัักสููตร GHB1TEAM สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง พ.ศ. 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร)

• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งชาติิ
กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• กรรมการ คณะกรรมการกำำ�หนดมาตรการ แนวทางแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินข้้าราชการครูู
และบุุคลากรทางการศึึกษา ตามนโยบายของรััฐบาล (เพิ่่�มเติิม)
	สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ
• อนุุกรรมการ คณะอนุุกรรมการด้้านนโยบายและแผนงานการพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย
กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
• อนุุกรรมการ คณะอนุุกรรมการสิินเชื่่�อ
สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน)
• อนุุกรรมการ คณะอนุุกรรมการแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิิน ปััญหาหนี้้�สิิน และการฟื้้�นฟููอาชีีพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
• คณะทำำ�งาน คณะทำำ�งานโครงการปรัับโครงสร้้างหนี้้�สิินเกษตรกร
	สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

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

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล
59 ปีี

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

• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตร์์ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรม

•	หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 12 พ.ศ. 2564
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
•	หลัักสููตร Digital Leadership for Executives รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2562
	ศููนย์์ให้้คำำ�ปรึึกษาพััฒนาผู้้�บริิหารทางธุุรกิิจแห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
•	หลัักสููตรมาตรฐานด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินและการต่่อต้้าน
การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย สำำ�หรัับผู้้�มีีหน้้าที่่�รายงาน ตามมาตรา 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
สมาคมส่่งเสริิม สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (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
•	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลของผู้้บ� ริิหารระดัับกลาง (ปธก.) รุ่่�นที่่� 11 พ.ศ. 2556
สถาบัันพระปกเกล้้า
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2562 - 2563	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2561 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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นางสุุดจิิตตรา คำำ�ดีี

นางสาวอรนุุช พงษ์์ประยููร

อายุุ 59 ปีี

อายุุ

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

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

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี วารสารศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

• ปริิญญาตรีี บััญชีี สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล วิิทยาเขตภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสื่่�อสารและภาพลัักษณ์์องค์์กร

การอบรม

50

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารหนี้้�
51 ปีี

การอบรม

•	หลัักสููตร “Leadership Succession Program” (LSP) รุ่่�นที่่� 12 พ.ศ. 2564
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
•	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลทางการแพทย์์สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (ปธพ.)
	รุ่่�นที่่� 8 พ.ศ. 2562 สถาบัันพระปกเกล้้าและแพทยสภา
•	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
•	หลัักสููตร “นัักบริิหารยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตระดัับสููง”
(นยปส.) รุ่่�นที่่� 12 พ.ศ. 2564 วิิทยาลััยนัักบริิหาร ป.ป.ช.
สถาบัันการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ สััญญา ธรรมศัักดิ์์�

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี

• กรรมการสมาคมวารสารศาสตร์์ ธรรมศาสตร์์

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2562 - 2564	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสื่่�อสารองค์์กร
		รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
• 2559 - 2561	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
		รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
• 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
		
บริิษัทั แคปปิิตอล โอเค จำำ�กััด
• 2542 - 2547 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์
		
สถานีีโทรทััศน์์ไอทีีวีี
• 2534 - 2542 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโฆษณาประชาสััมพัันธ์์
		
บริิษัทั จุุลดิิศ ดิิเวลลอป จำำ�กััด (มหาชน)

• 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

ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายชนะ จิิระรััตนรัังษีี

นางสาวกััญจนิิกา ศรีีรััตนตรััย

อายุุ 59 ปีี

อายุุ 49 ปีี

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

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาโท คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยภาคกลาง
• ปริิญญาตรีี คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยภาคกลาง

• ปริิญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบััณฑิติ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ

การอบรม

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

•	หลัักสููตร International Housing Finance Program 2019, The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
•	หลัักสููตร Executive Coaching พ.ศ. 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
•	หลัักสููตรเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั สำำ�หรัับผู้้บ� ริิหาร (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

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 1

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 25641	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 2
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2563 - 2564	ผู้้�ตรวจการธนาคาร
		รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 2
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2562 - 2563 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนสาขานครหลวง
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2562 	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักพระราม 9
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2560 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 1
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 2

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2563 - 2564	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจเงิินฝาก
		รัักษาการผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 2
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2556 - 2563 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจเงิินฝาก
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

หมายเหตุุ : 1	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 กรกฎาคม ถึึง วัันที่่� 3 ตุุลาคม 2564

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

51

นางราณีี เพชรสงค์์

นายศรพงศ์์ ดุุรงคเวโรจน์์

อายุุ 50 ปีี

อายุุ 53 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาโท บััญชีีมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

• ปริิญญาโท วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิติ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิติ วิิทยาลััยปทุุมธานีี

การอบรม

การอบรม

•	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรการบริิหารงานภาครััฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
	รุ่่�นที่�่ 21 พ.ศ. 2564 สถาบัันพระปกเกล้้า
•	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

•	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�มีศัี ักยภาพสููง (High Potential Management - HIP)
	รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2559 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการเงิินและบััญชีี

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2563 - 2564	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการบััญชีี
		รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการเงิินและบััญชีี
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2557 - 2563	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการบััญชีี
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

• 2563 - 2564	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์
		รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัดั การ สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 1
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2562 - 2563 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2562	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

52

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 1

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นางสาวอุุษณีี บุุษยโกมุุท

นางเสาวคนธ์์ ชููศรีี

อายุุ 59 ปีี

อายุุ 59 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 1 กัันยายน 2564

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ

การอบรม

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 2

การอบรม

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

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี

•	หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP) รุ่่�นที่่� 1 พ.ศ. 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
•	หลัักสููตร International Housing Finance Program 2017,
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
•	หลัักสููตร Global Bankers Program 2019, University of Washington, USA

• 2559 - 2564 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อโครงการ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2564	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 1
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2563 - 2564	ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคเหนืือตอนบน
		รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 1
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2562 - 2563 	ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคเหนืือตอนบน
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2562 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจสิินเชื่่�อ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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นายมานพ จัันทร์์ชอุ่่�ม

ผู้้�ตรวจการธนาคาร (เทีียบเท่่าผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ)
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคตะวัันออก

นายชััยณรงค์์ สวััสดีีวงษา
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสนัับสนุุน
อายุุ

56 ปีี

อายุุ 53 ปีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง :

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ การบััญชีี มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

• ปริิญญาโท รััฐประศาสตรมหาบััณฑิิต (การบริิหารทั่่�วไป) มหาวิิทยาลััยบููรพา
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต เศรษฐศาสตร์์สหกรณ์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏสงขลา

การอบรม

การอบรม

•	หลัักสููตรโครงการพััฒนาผู้้�บริิหารยุุคใหม่่
(Modern Banking Executive Development Program - Mobex)
•	หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม (นมธ.) รุ่่�นที่่� 18/2018
•	หลัักสููตรโครงการพััฒนาผู้้�มีศัี ักยภาพสููง (High Potential Management-HIP)
	รุ่่�น 1 พ.ศ. 2559 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
•	หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP)
	รุ่่�นที่่� 3 พ.ศ. 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2562 - 2564 	ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคตะวัันออก
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

วัันที่่� 18 เมษายน 2565

•	หลัักสููตรโครงการพััฒนาผู้้�บริิหารยุุคใหม่่รุ่่�นที่่� 20 พ.ศ. 2557
สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
•	หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP) รุ่่�นที่่� 2 พ.ศ. 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
•	หลัักสููตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่่�นที่่� 2 พ.ศ. 2562
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2564-25652 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา
		รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสนัับสนุุน
• 2562 - 25641	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2560 - 2562 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนสิินเชื่่�อ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

หมายเหตุุ : 1 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา
			ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 กรกฎาคม 2562 ถึึง วัันที่่� 30 สิิงหาคม 2564
2
		
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา
			รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสนัับสนุุน
			ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2564 ถึึงวัันที่่� 17 เมษายน 2565

54

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายมนต์์ชััย ธีีระวรกุุล

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการลููกค้้ารายย่่อย
อายุุ 54 ปีี

นางสาวลัักขณา ศุุภศิิริิสัันต์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาระบบสารสนเทศ
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการเทคโนโลยีี

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 18 เมษายน 2565

อายุุ 59 ปีี

การศึึกษา

วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง : วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565

• ปริิญญาโท สถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ประกาศนีียบััตรบััณฑิิตทางการประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิิน

การศึึกษา

การอบรม

•	หลัักสููตรการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี
สถาบัันสำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ
•	หลัักสููตรเศรษฐกิิจดิิจิิทััลสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
สถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ DE4M รุ่่�น 12
•	หลัักสููตรการประชุุมสภานัักประเมิินราคาแห่่งอาเซีียน (AVA)
สถาบัันนัักประเมิินราคาแห่่งอาเซีียน
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2564 - 25652	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ
		รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการลููกค้้ารายย่่อย
• 2563 - 25641 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• 2562 - 2563 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประเมิินราคาหลัักทรััพย์์
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

หมายเหตุุ : 1 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ
			ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 ถึึง วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
2
		
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ
			รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการลููกค้้ารายย่่อย
			ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 17 เมษายน 2565

• ปริิญญาโท วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต (สาขาเทคโนโลยีีสารสนเทศ)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิติ (สาขาการบริิหารทั่่�วไป)
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิติ (สาขาระบบสารสนเทศ)
	วิิทยาลััยเทคโนโลยีีและอาชีีวศึึกษา
การอบรม

•	หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP)
	รุ่่�นที่่� 3 พ.ศ. 2562 มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
•	หลัักสููตรโครงการพััฒนาผู้้�มีศัี ักยภาพสููง (High Potential Management - HIP)
	รุ่่�นที่่� 5 พ.ศ. 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
•	หลัักสููตร Marketing Transformation Program (MTP)
	รุ่่�นที่่� 3 พ.ศ. 2562 มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน (ภายนอกองค์์กร) : ไม่่มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 2563 - 25651	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาระบบสารสนเทศ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความสััมพัั นธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร : ไม่่มีี

หมายเหตุุ : 1 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาระบบสารสนเทศ
	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 เมษายน 2563 ถึึง วัันที่่� 31 มกราคม 2565

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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คณะผู้�บ
้ ริิหาร

56

นางขวััญใจ ศัักดามิินทร์์

นายเจษดา มีีสุุวรรณ

นางอัังคณา จัันทรศิิริิ

ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบสาขา

นางสาวระแวว เอกสุุวรรณ

นางสาวหทััยทิิพย์์ เหลืืองธนพลกุุล

นายวัันชาติิ จิิตรเจริิญวรกิิจ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบสำำ�นัักงานใหญ่่

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายวิิเคราะห์์และวางแผนกลยุุทธ์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประเมิินผลองค์์กร
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายประเมิินผลองค์์กร

นายนิิธิิชััย สููงตรง

นายนิิสิิต อุ่่�นวิิจิิตร

นางสาวสายพิิ ณ สัันติิพัันธุ์์�

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายวิิชาการ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพััฒนาและบริิหารการเรีียนรู้้�
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นางสาวสุุรีีพัันธ์์ สิิริิอาภรณ์์สกุุล

นางสาวสุุภารััตน์์ สอดส่่อง

นายคณิินรััส ทััพพะรัังสีี

ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง

นายชิิตพล ศรีีธีีระวิิโรจน์์

นางสาวนฤมล รุ่่�งเรืือง

นายวัันชััย พงศ์์บุุญชูู

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสอบทานสิินเชื่่�อ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสนัับสนุุนสาขานครหลวง

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 1

นางชนากานต์์ จิิตบริิบููรณ์์

นายพงศกร ตุุลานนท์์

นางสาวสมทรง สุุขมะโน

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 2

ผู้้�อำำ�นวยการภาค
ภาคเหนืือตอนบน

ผู้้�อำำ�นวยการภาค
ภาคเหนืือตอนล่่าง*

หมายเหตุุ : *	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 เมษายน 2565
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นายสััญญา ศรีีรััตน์์

นายอิิสระ เนาวศิิริิ

นางสาวสุุภรณ์์ภััทร์์ แสงอร่่าม

ผู้้�อำำ�นวยการภาค
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน

ผู้้�อำำ�นวยการภาค
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่าง

ผู้้�อำำ�นวยการภาค
ภาคกลางและภาตใต้้ตอนบน

นางฐานิิฎฐา สัังข์์ถาวร

นายเกรีียงศัักดิ์์� มหิิวรรณ

นางสาวประทานพร สำำ�เภาเงิิน

ผู้้�อำำ�นวยการภาค
ภาคตะวัันตกและภาคใต้้ตอนล่่าง

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ**

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายวางแผนกลยุุทธ์์และสนัับสนุุนงานสารสนเทศ*

นายอภิิรััตน์์ วงศ์์มณีีโรจน์์

นายสมพงษ์์ นาคซื่่�อตรง

นายศิิรพงศ์์ สุุวรรณศรีี

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพััฒนาระบบดิิจิิทััลเซอร์์วิิส

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจสิินเชื่่�อ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพััฒนาระบบธุุรกิิจหลััก
หมายเหตุุ : *	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565
**	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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นางสาววณิิฐารััตน์์ บุุญศุุภนิิตย์์

นางดาริิน แก้้วงาม

นางจิินตนา ส่่งศิิริิ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์***

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายปฏิิบััติิการบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายปฏิิบััตการบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์*

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจเงิินฝาก**

นายปีียุุษ เตชะตระการธรรม

นางหนึ่่�งฤทััย ศริิ

นางสาวกาญจนา แก้้วแหยม

ผู้้�ตรวจการธนาคาร
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายเงิินฝากและพัันธบััตร**

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อรายย่่อย****

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อโครงการ****

นางวราภรณ์์ ภููษณรััตน์์

นางสาวอััจฉรา หมั่่�นอุุตส่่าห์์

นางลาวััณย์์ วงศ์์วิิวััฒน์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายนโยบายสิินเชื่่�อธุุรกิิจและภาครััฐ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสนัับสนุุนสิินเชื่่�อ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารหนี้้� กทม. และปริิมณฑล

หมายเหตุุ : *	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565
**	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มีีนาคม 2565
***	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 มีีนาคม 2565
****	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 เมษายน 2565
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นายฐิิตพล ภููสุุศิิลปธร

นายธวััช บุุณยะผลึึก

นางสาวณิิฐิิการณ์์ ราษฎร์์อนุุกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารหนี้้�ภููมิิภาค*

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารคดีี

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหาร NPA*

นายอััครพล หริ่่�งรอด

นายกฤษดา ปััทมะผลิิน

นายนัันทวุุฒิิ สุุขสว่่าง

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบัังคัับคดีีและหนี้้�ส่่วนขาด

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกฎหมาย

นายฉััตรชััย โชติิทิิฆััมพร

นายพิิ ศััลย์์ กองทรััพย์์

นางสาวรััฐสชนม์์ กิิตติิเศวตพงศ์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา*

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายจััดหาและการพััสดุุ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายการบััญชีี*

หมายเหตุุ : *	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 เมษายน 2565
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นางสาวปิิยวรรณ อนงค์์จรรยา

นางสาวแพรวรััตน์์ รััตนมงคลเกษม

นายกรพล ชิินพัั ฒน์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายธุุรกรรมการเงิิน

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารการเงิิน

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายธุุรกรรมตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย*

นายนิิวััติิ สว่่างวรรณ

นายธวััช สระอุุบล

นายนิิกร อาชานกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายประเมิินราคาหลัักทรััพย์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ**

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

นายโชคชััย จุุลสิินธนาภรณ์์

นายอำำ�นาจ ผลศิิริิ

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

หมายเหตุุ : *	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565
**	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 เมษายน 2565
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รายงานของฝ่่ายจััดการ
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ภาวะแวดล้้อมการดำำ�เนิินธุุรกิิจและแนวโน้้มในอนาคต
1.

ภาวะเศรษฐกิิจปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
1.1 ภาพรวมเศรษฐกิิจโลก

เศรษฐกิิจโลกในไตรมาสที่่�สี่่�ของปีี 2564 ขยายตััวดีีขึ้้�นต่่อเนื่่�องจากไตรมาสก่่อนหน้้าทั้้�งกลุ่่�มเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรมหลััก
และกลุ่่�มเศรษฐกิิจเกิิดใหม่่และประเทศกำำ�ลัังพััฒนา ตามการฟื้้น� ตััวของอุุปสงค์์ภายในประเทศเนื่่�องจากการผ่่อนคลายมาตรการควบคุุม
การแพร่่ระบาดและความคืืบหน้้าในการกระจายวััคซีีน ขณะเดีียวกััน ได้้รัับแรงสนัับสนุุนจากภาคการส่่งออกที่่�ยัังขยายตััวในเกณฑ์์ดีี
ซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุนเศรษฐกิิจโดยเฉพาะประเทศที่่�พึ่่�งพิิงการส่่งออกเป็็นหลััก อย่่างไรก็็ดีี ในช่่วงปลายไตรมาสหลายประเทศเริ่่�มเผชิิญกัับ
ข้้อจำำ�กััดของสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพัันธุ์์�โอมิิครอน ที่่�มีีแนวโน้้มแพร่่ระบาด
เร็็วกว่่าสายพัันธุ์์�เดลต้้า สะท้้อนจากจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อรายใหม่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลให้้บางประเทศกลัับมาดำำ�เนิินมาตรการควบคุุม
การแพร่่ระบาดและจำำ�กััดการเดิินทางระหว่่างประเทศอีีกครั้้�ง ขณะที่่�เศรษฐกิิจจีีนชะลอตััวลงต่่อเนื่่�อง ตามการชะลอตััวของอุุปสงค์์
ภายในประเทศ เนื่่� อ งจากผลของการดำำ�เนิิ น มาตรการควบคุุ ม การแพร่่ ร ะบาดที่่� เข้้ ม งวด มุ่่�งเน้้ น ไม่่ ใ ห้้ มีี ผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ภายในประเทศ
(Zero-Tolerance COVID-19 Policy) และการดำำ�เนิินมาตรการของรััฐบาลเพื่่�อแก้้ไขปััญหาทางการเงิินในภาคอสัังหาริิมทรััพย์์
เศรษฐกิิจโลกในปีี 2565 มีีแนวโน้้มที่่�จะขยายตััวในอััตราชะลอลงตามการชะลอตััวของกลุ่่�มประเทศเศรษฐกิิจหลััก
ท่่ามกลางแรงกดดัันเงิินเฟ้้อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งความยืืดเยื้้�อของภาวะชะงัักงัันของห่่วงโซ่่อุุปทานโลก เช่่นเดีียวกัับ
เศรษฐกิิจจีีน ที่่�มีีแนวโน้้มชะลอตััวตามการดำำ�เนิินมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดที่่�เข้้มงวดที่่�มุ่่�งเน้้นไม่่ให้้มีีผู้้�ติิดเชื้้�อภายในประเทศ
และการแก้้ไขปััญหาทางการเงิินในภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ จากปััจจััยดัังกล่่าวส่่งผลให้้ธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิิจหลััก ได้้แก่่ สหรััฐฯ
และยููโรโซนส่่งสััญญาณการลดระดัับการผ่่อนคลายนโยบายทางการเงิินอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่วนธนาคารกลางหลายแห่่งได้้มีีการปรัับขึ้้�นอััตรา
ดอกเบี้้�ยนโยบายเพื่่�อลดแรงกดดัันด้้านเงิินเฟ้้อที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ขณะที่่�ธนาคารกลางจีีนมีีการปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยลงเพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
ที่่�ชะลอตััวลง
	ทั้้�งนี้้� แนวโน้้มเศรษฐกิิจโลกในกรณีีฐานตั้้�งอยู่่�บนเงื่่�อนไขและสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้� (1) ผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของสายพัันธุ์์�โอมิิครอนต่่อเศรษฐกิิจเป็็นไปอย่่างจำำ�กััดและไม่่มีีการแพร่่ระบาดของไวรััสกลายพัันธุ์์�ใหม่่เพิ่่�มเติิม ซึ่่�งส่่งผลให้้รััฐบาล
ประเทศต่่าง ๆ ต้้องบัังคัับใช้้มาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดอย่่างเข้้มงวดและจำำ�กััดการเดิินทางระหว่่างประเทศที่่�เข้้มงวดมากขึ้้�น
อีีกครั้้�ง (2) การเพิ่่�มขึ้้�นของอััตราเงิินเฟ้้อในประเทศเศรษฐกิิจหลัักยัังอยู่่�ภายใต้้ขีีดความสามารถในการควบคุุมดููแลโดยนโยบายการเงิิน
ที่่ยั� งั เอื้้อ� อำำ�นวยต่่อการขยายตััวทางเศรษฐกิิจ และการเปลี่่ย� นแปลงในตลาดพัันธบััตรของประเทศเศรษฐกิิจหลัักไม่่นำำ�ไปสู่่�การเปลี่่ย� นแปลง
ของอััตราดอกเบี้้�ยที่่�รุุนแรงและรวดเร็็ว และ (3) การปฏิิรููปโครงสร้้างและเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจของจีีนไม่่ส่่งผลกระทบที่่�รุุนแรงต่่อ
การขยายตััวของเศรษฐกิิจจีีนให้้ชะลอตััวเร็็วกว่่าที่่�คาดไว้้ในกรณีีฐาน และก่่อให้้เกิิดความผัันผวนในตลาดเงิินตลาดทุุน ภายใต้้เงื่่�อนไข
ดัังกล่่าว ในกรณีีฐานคาดว่่าเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลกในปีี 2565 มีีแนวโน้้มที่�จ่ ะขยายตััวร้้อยละ 4.5 และร้้อยละ 6.0 ตามลำำ�ดัับ
ชะลอลงจากร้้อยละ 5.6 และร้้อยละ 8.0 ในปีี 2564 ตามลำำ�ดัับ
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1.2 ภาพรวมเศรษฐกิิจไทย

	สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) ได้้ประกาศตััวเลขการเติิบโตของเศรษฐกิิจไทยโดยรวมปีี 2564
ขยายตััวร้้อยละ 1.6 ปรัับตััวดีีขึ้้�นจากการลดลงร้้อยละ 6.2 ในปีี 2563 โดยมููลค่่าการส่่งออกสิินค้้า การอุุปโภค บริิโภคภาคเอกชน
และการลงทุุนรวมเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 18.8 ร้้อยละ 0.3 และร้้อยละ 3.4 ตามลำำ�ดัับ อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 1.2 และดุุลบััญชีี
เดิินสะพััดขาดดุุลร้้อยละ 2.2 ของ GDP
เศรษฐกิิจไทยในปีี 2565 มีีแนวโน้้มที่่�จะฟื้้�นตััวอย่่างต่่อเนื่่�องจากฐานการขยายตััวที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ต่ำำ��ในปีี 2564 โดยมีี
แรงขัับเคลื่่�อนจากการขยายตััวของอุุปสงค์์ภายในประเทศ แม้้จะเผชิิญกัับการแพร่่ระบาดของสายพัันธุ์์�โอมิิครอน แต่่มีีแนวโน้้มที่่�จะ
ส่่งผลกระทบต่่อระบบสาธารณสุุขอย่่างจำำ�กััดในช่่วงไตรมาสแรกของปีี 2565 และส่่งผลให้้ภาครััฐสามารถผ่่อนคลายมาตรการควบคุุม
การระบาดได้้ตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้� เศรษฐกิิจยัังจะได้้รัับแรงสนัับสนุุนสำำ�คััญจากการขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องของการส่่งออกสิินค้้า
ตามการขยายตััวของเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลก อย่่างไรก็็ดีี ยัังมีีข้้อจำำ�กััดและปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลต่่อการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ
ในปีี 2565 ให้้ขยายตััวได้้ต่ำำ��กว่่าที่่�คาดไว้้ในกรณีีฐาน ไม่่ว่่าจะเป็็นความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่่ามกลางการกลายพัันธุ์์�ของไวรััสและส่่งผลกระทบต่่อเนื่่�องไปยัังภาคการท่่องเที่่�ยวทำำ�ให้้ฟื้้�นตััวได้้ช้้า
แรงกดดัันด้้านเงิินเฟ้้อจากการเพิ่่�มขึ้้น� ของราคาพลัังงานและราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์ใ์ นตลาดโลก รวมทั้้�งข้้อจำำ�กััดจากเงื่่อ� นไขด้้านฐานะทางการเงิิน
ของภาคครััวเรืือนและธุุรกิิจ ความยืืดเยื้้�อของปััญหาข้้อจำำ�กััดในห่่วงโซ่่อุุปทานและโลจิิสติิกส์์ระหว่่างประเทศ และความเสี่่�ยงจาก
ความผัันผวนของเศรษฐกิิจและการเงิินโลกท่่ามกลางแรงกดดัันของอััตราเงิินเฟ้้อและปััญหาความขััดแย้้งในเชิิงภููมิิรััฐศาสตร์์
จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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2.

ภาวะอุุตสาหกรรมการเงิินการธนาคาร

ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานของระบบธนาคารพาณิิชย์์ปีี 2564 ยัังมีีความเข้้มแข็็ง เงิินกองทุุน เงิินสำำ�รองและสภาพคล่่องยัังคง
อยู่่�ในระดัับสููง คุุณภาพสิินเชื่่�อในภาพรวมค่่อนข้้างทรงตััวจากปีีก่่อน ขณะที่่�ผลประกอบการปรัับดีีขึ้้�นจากปีีก่่อน แต่่ยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่า
ช่่วงก่่อนสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระบบธนาคารพาณิิชย์์มีีเงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น 3,039.1 พัันล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (BIS Ratio)
ที่่�ร้อ้ ยละ 19.9 เงิินสำำ�รองอยู่่�ในระดัับสููงที่�่ 889.8 พัันล้้านบาท โดยอััตราส่่วนเงิินสำำ�รองที่�มี่ ีต่อ่ สิินเชื่่อ� ด้้อยคุุณภาพ (NPL Coverage Ratio)
อยู่่�ที่ร้่� อ้ ยละ 162.6 และอััตราส่่วนสิินทรััพย์์สภาพคล่่องเพื่่�อรองรัับกระแสเงิินสดที่อ่� าจไหลออกในภาวะวิิกฤต (Liquidity Coverage Ratio : LCR)
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 189.2 ในขณะที่่�ภาพรวมการเติิบโตของสิินเชื่่�อระบบธนาคารพาณิิชย์์ในปีี 2564 ขยายตััวที่่�ร้้อยละ 6.5 เพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีีก่่อนหน้้าที่่�ขยายตััวร้้อยละ 5.1
คุุณภาพสิินเชื่่�อของระบบธนาคารพาณิิชย์์ปีี 2564 ในภาพรวมค่่อนข้้างทรงตััวจากปีีก่่อน เป็็นผลจากการปรัับโครงสร้้างหนี้้�และ
มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�เป็็นสำำ�คััญ โดยยอดคงค้้างสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ (Non Performing Loan : NPL หรืือ Stage 3) เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
มาอยู่่�ที่่� 530.7 พัันล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน NPL ต่่อสิินเชื่่�อรวมที่่�ร้้อยละ 2.98 ขณะที่่�สััดส่่วนสิินเชื่่�อที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่่อสิินเชื่่�อรวม (Significant Increase in Credit Risk: SICR หรืือ Stage 2) อยู่่�ที่�ร้่ ้อยละ 6.39 ลดลงเล็็กน้้อย
จากปีีก่่อนที่่�ร้้อยละ 6.62
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ด้้านอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายปีี 2564 คณะกรรมการนโยบายการเงิิน (กนง.) คงอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายไว้้ที่่�ร้้อยละ 0.50 ต่่อปีี
สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินนโยบายการเงิินของประเทศเศรษฐกิิจหลัักและประเทศในภููมิิภาค ขณะที่่�แนวโน้้มอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย
ในปีี 2565 คาดว่่า คณะกรรมการนโยบายการเงิินจะคงอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายที่่�ร้้อยละ 0.5 ตลอดปีี 2565 และเน้้นการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ
ของมาตรการทางการเงิิน เพื่่�อกระจายสภาพคล่่องและปรัับโครงสร้้างหนี้้�ให้้ทั่่ว� ถึึงขึ้้น� แม้้ว่า่ ธนาคารกลางในต่่างประเทศจะมีีแนวโน้้มปรัับขึ้้น�
อััตราดอกเบี้้�ยนโยบายเพื่่�อดููแลปััญหาเงิินเฟ้้อ
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3.

ภาวะตลาดที่่�อยู่่�อาศััยและตลาดสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
3.1 ภาวะตลาดที่่�อยู่่�อาศััยปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2565

	ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ (REIC) ได้้สรุุปสถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในปีี 2564 ทั้้�งในส่่วนของอุุปสงค์์และอุุปทาน
โดยในด้้านอุุปทานในภาพรวมหดตััวในทุุกมิิติิ สืืบเนื่่�องจากผู้้ป� ระกอบการเร่่งระบายอุุปทานคงค้้างในปีีก่อ่ นเป็็นหลััก โดยมีีการออกใบอนุุญาต
จััดสรรต่ำำ��สุุดในรอบ 15 ปีี นัับตั้้�งแต่่ปีี 2550 แต่่ยัังสููงกว่่าปีี 2549 ที่่�เกิิดรััฐประหาร ที่่�อยู่่�อาศััยเปิิดตััวใหม่่ต่ำำ��สุุดในรอบ 11 ปีี นัับตั้้�งแต่่
ปีี 2554 โดยต่ำำ��กว่่าปีี 2554 ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์น้ำำ��ท่่วมใหญ่่ในกรุุงเทพมหานคร ในด้้านอุุปสงค์์ชะลอลงตามสถานการณ์์
ความไม่่แน่่นอนของปััจจััยเสี่่�ยง โดยหน่่วยการโอนกรรมสิิทธิ์์�ต่ำำ��สุุดในรอบ 7 ปีีนัับตั้้�งแต่่ปีี 2558
	ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ได้้คาดการณ์์ทิิศทางการตลาดที่่�อยู่่�อาศััยปีี 2565 ว่่าจะยัังคงต้้องเผชิิญกัับทั้้�งปััจจััยบวก
และปััจจััยลบ
ปััจจััยบวก
(1) มาตรการกระตุ้้�นภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ของรััฐ (ลดค่่าธรรมเนีียมการโอนและค่่าจดจำำ�นองเหลืือร้้อยละ 0.01 รวมถึึง
การขยายไปสู่่�บ้้านมืือสองด้้วย)
(2) การผ่่อนคลายมาตรการผ่่อนปรน LTV ของธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.)
(3) 	ผู้้�ประกอบการยัังคงมีีการทำำ�โปรโมชั่่�นลดราคาขายและให้้ของแถมต่่าง ๆ
ปััจจััยลบ หรืือปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ต้้องเฝ้้าระวััง
(1) สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะสายพัันธุ์์� “โอมิิครอน”
ซึ่่�งยัังไม่่มีีความชััดเจนว่่าจะขยายความรุุนแรงขึ้้�นหรืือไม่่
(2) ภาวะเศรษฐกิิจบางส่่วนยัังฟื้้�นตััวได้้ช้้า โดยเฉพาะภาคการท่่องเที่่�ยว
(3)	ทิิศทางขาขึ้้�นของอััตราดอกเบี้้�ย
(4) ภาวะหนี้้�ครััวเรืือนอยู่่�ในระดัับที่่�สููงถึึง 90% ของ GDP
(5) สภาวะการจ้้างงานและรายได้้ของประชาชนมีีการฟื้้�นตััวช้้ากว่่าที่่�คาดไว้้
(6) การเพิ่่�มขึ้้�นของ NPL ของสถาบัันการเงิิน อาจจะส่่งผลให้้สถาบัันการเงิินระมััดระวัังในการปล่่อยสิินเชื่่�อใหม่่
(7)	ต้้นทุุนค่่าก่่อสร้้างแพงขึ้้�น ทำำ�ให้้ราคาที่่�อยู่่�อาศััยโครงการใหม่่อาจจะมีีการปรัับราคาขึ้้�น
3.2 ตลาดสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2565

ภาพรวมตลาดสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยในปีี 2564 มีียอดสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยปล่่อยใหม่่หดตััวลงเล็็กน้้อย จากปััจจััยความไม่่แน่่นอน
หลายปััจจััย ทำำ�ให้้ประชาชนมีีการชะลอการขอสิินเชื่่�อออกไปก่่อน และให้้ความสำำ�คััญกัับสภาพคล่่องเป็็นหลััก ขณะที่่�สิินเชื่่�อคงค้้างยัังคง
ขยายตััวได้้ แต่่เป็็นการขยายตััวในอััตราที่่�ชะลอลง
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สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศ
ล้านบาท
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สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้างทั้งประเทศ
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	ด้้านแนวโน้้มสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยบุุคคลปล่่อยใหม่่ทั่่�วประเทศปีี 2565 คาดว่่า จะมีีมููลค่่าสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยบุุคคลปล่่อยใหม่่
ทั่่�วประเทศประมาณ 627,548 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2564 ร้้อยละ 2.5 หรืืออยู่่�ในช่่วงร้้อยละ -7.7 ถึึง 12.8 และคาดว่่า จะมีีมููลค่่า
สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยบุุคคลคงค้้างประมาณ 4,748,189 ล้้านบาท จะเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2564 ร้้อยละ 5.5 หรืืออยู่่�ในช่่วงร้้อยละ -5.1 ถึึง 10.8
สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทว
ั่ ประเทศ
10.9%

-8.9%

-4.4%
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สินเชื่อ ปี 2565 F
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4. เทคโนโลยีีที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงาน
สภาพแวดล้้อมทางด้้านการแข่่งขัันในระบบการเงิินมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปมาก นำำ�มาซึ่่�งความท้้าทายจากการถููกดิิสรัับชััน
(Disruption) รอบทิิศทาง อาทิิ การเปลี่่�ยนแปลงของพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค นวััตกรรมทางการเงิินใหม่่ ๆ อย่่าง Cryptocurrency, Digital
Asset และ DeFi หรืือระบบการเงิินที่ไ่� ร้้ตัวั กลาง ทำำ�ให้้ธนาคารต้้องปรัับ Business Model และบริิหารจััดการทรััพยากรให้้ได้้อย่่างยืืดหยุ่่�น
สอดคล้้องกัับ New Normal เพื่่�อตอบโจทย์์ลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
4.1	ดิิจิิทััลแบงก์์กิ้้�ง (Digital Banking)

ในช่่วง 3 ปีีที่�ผ่่ ่านมาธนาคารได้้พยายามฝ่่ากระแสดิิสรัับชัันโดยการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�ดิิจิทัิ ัลแบงก์์กิ้้�ง
แต่่อย่่างไรก็็ตามโควิิด-19 ได้้เป็็นตััวเร่่งให้้ธนาคารเข้้ายุุคดิิจิทัิ ลั แบงก์์กิ้้ง� แล้้วจากการเปลี่่ย� นผ่่านธุุรกรรมการเงิินไปสู่่�ดิิจิทัิ ลั อย่่างเต็็มรููปแบบ
ธนาคารได้้ปรัับรููปแบบและช่่องทางการให้้บริิการโดยลดการขยายสาขา เน้้นให้้บริิการช่่องทางออนไลน์์ และมีีการแข่่งขัันบนแพลตฟอร์์ม
ดิิจิิทััลมากขึ้้�น
	ปััจจุุบันั การก้้าวเข้้าสู่่�ดิิจิทัิ ลั แบงก์์กิ้้ง� ของธนาคารไทยได้้ถููกท้้าทายด้้วยเทคโนโลยีีเพิ่่�มมากขึ้้น� เมื่่อ� ธนาคารกลางหลายประเทศ
ของภููมิิภาคเอเชีียเริ่่ม� ออกใบอนุุญาตให้้จัดั ตั้้ง� ธนาคารรููปแบบใหม่่ Digital-only-Bank หรืือ Virtual Bank ที่่ดำำ�
� เนิินธุุรกิิจบนช่่องทางดิิจิทัิ ลั
เต็็มรููปแบบโดยไม่่มีีจุุดให้้บริิการ และให้้บริิการทางการเงิินผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลตลอดทั้้�งกระบวนการ ส่่งผลให้้มีีต้้นทุุนในการดำำ�เนิินงาน
ต่ำำ��กว่่าธนาคารพาณิิชย์์ดั้้�งเดิิม และสามารถพััฒนานวััตกรรมทางการเงิินรููปแบบใหม่่ได้้อย่่างรวดเร็็ว
4.2	การเข้้ามาของผู้้�เล่่นที่่�ไม่่ใช่่ธนาคาร (Non-Bank) จำำ�นวนมากในระบบการเงิินโลก

การเข้้ามาของบริิษัทั เทคโนโลยีีหรืือกลุ่่�มธุุรกิิจ Fintech ได้้เร่่งธุุรกิิจการเงิินให้้เข้้าสู่่�ยุุคใหม่่ โดยมีีจุดุ แข็็ง คืือ การมีีฐานข้้อมููล
ลููกค้้าขนาดใหญ่่ที่่�ทำำ�ธุุรกรรมบนแพลตฟอร์์มของตนเองจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้สามารถเข้้าถึึงพฤติิกรรมเชิิงลึึกได้้ โดยใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่�อนำำ�เสนอบริิการทางการเงิินรููปแบบต่่าง ๆ ที่เ่� หมาะสมกัับลููกค้้าแต่่ละราย สามารถปล่่อยสิินเชื่่อ� ในอััตราดอกเบี้้�ยที่่ต่ำำ� ��กว่่า
ธนาคาร และสามารถให้้บริิการทางการเงิินได้้ครบวงจร ปััจจุุบัันบริิษััทเทคโนโลยีีระดัับโลก เช่่น Apple, Google, Amazon และ Uber
ก็็ได้้ขยายขอบเขตธุุรกิิจมาให้้บริิการทางการเงิินมากขึ้้�นทั้้�งการชำำ�ระเงิิน ปล่่อยสิินเชื่่�อ ทำำ�ประกััน และลงทุุนทางการเงิิน เป็็นต้้น
ธนาคารพาณิิชย์ข์ นาดใหญ่่ได้้ลงทุุนใน FinTech เพื่่�อขยายการเติิบโตของธุุรกิิจและธนาคารแห่่งอื่่น� ๆ ได้้ปรัับตััวโดยการเป็็น
พัันธมิิตรกัับกลุ่่�มธุุรกิิจ FinTech ร่่วมกัันพััฒนาเทคโนโลยีีทางการเงิินใหม่่ ๆ เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงฐานลููกค้้าขนาดใหญ่่บนแพลตฟอร์์ม
ของกลุ่่�ม FinTech ได้้
4.3	สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลและระบบการเงิินไร้้ตัวก
ั ลาง

การเข้้ามาของเทคโนโลยีีบล็็อกเชนและสััญญาอััจฉริิยะ (Smart Contract) เป็็นจุุดเปลี่่�ยนที่่�ทำำ�ให้้สามารถสร้้างสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััลได้้ โดยสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลเป็็นหน่่วยข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�สร้้างขึ้้�นเพื่่�อใช้้เป็็นสื่่�อกลางในการแลกเปลี่่�ยนสิินค้้าและบริิการได้้
หากผู้้�ใช้้ยอมรัับ และไม่่ใช่่เงิินที่�ธ่ นาคารกลางใดในโลกรัับรองว่่าสามารถใช้้ชำำ�ระหนี้้�ได้้ตามกฎหมาย
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (Digital Asset) หมายถึึง
สกุุลเงิินดิิจิิทััล คืือ หน่่วยอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�สร้้างเพื่่�อเป็็นสื่่�อกลางในการแลกปลี่่�ยนสิินค้้าและบริิการ เช่่น Bitcoin, Ripple,
Ethereum และ Litecoin
โทเคนดิิจิิทััล (Digital Token) คืือ หน่่วยข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�สร้้างขึ้้�นเพื่่�อกำำ�หนดสิิทธิิของบุุคคลในการร่่วมลงทุุน
(Investment Token) ซึ่่�งอาจเสนอขายผ่่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) ซึ่่�งเป็็นการระดมทุุนรููปแบบหนึ่่�งที่�ใ่ ช้้เทคโนโลยีี
บล็็อกเชนเข้้ามาช่่วย
โทเคนดิิจิิทััลเพื่่�อการใช้้ประโยชน์์ (Utility Token) คืือ หน่่วยอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�สร้้างเพื่่�อกำำ�หนดสิิทธิิการได้้รัับสิินค้้าหรืือ
บริิการที่่�เฉพาะเจาะจง ที่่�เสนอขายผ่่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO)
	ปััจจุุบัันมีีการนำำ�สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลมาใช้้ในการระดมทุุน (ICO) และเป็็นสื่่�อกลางในการแลกเปลี่่�ยน ทำำ�ธุุรกรรมด้้านการเงิิน
และการลงทุุนมากขึ้้�น ทำำ�ให้้สะดวกรวดเร็็ว ช่่วยลดต้้นทุุน โดยเฉพาะช่่วยลดปััญหาในการโอนเงิินข้้ามประเทศ สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ได้้ออกเกณฑ์์คุมุ การนำำ�สิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั ใช้้จ่า่ ยค่่าสิินค้้า-บริิการ มีีผลวัันที่่� 1 เมษายน 2565 นี้้�
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4.4 สกุุลเงิินดิิจิิทััลของธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency : CBDC)

		 ธนาคารกลางทั่่�วโลกได้้ศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการนำำ�บล็็อกเชนมาใช้้เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพของระบบการชำำ�ระเงิินและการออกใช้้
Central Bank Digital Currency (CBDC) หรืือสกุุลเงิินดิิจิิทััลที่่�ออกโดยธนาคารกลางเพื่่�อใช้้เป็็นสื่่�อกลางในการแลกเปลี่่�ยนมููลค่่า
ที่่�จะเป็็นตััวแทนของเงิินได้้จริิง
ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้เร่่งพััฒนาสกุุลเงิินดิิจิิทััลซึ่่�งเปรีียบเสมืือนเงิินสดหรืือธนบััตรแต่่อยู่่�ในรููปแบบดิิจิิทััล
ซึ่่ง� มีีคุณ
ุ สมบััติเิ ป็็นสื่่อ� กลางเพื่่�อชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการ สามารถรัักษามููลค่่าและเป็็นหน่่วยวััดทางบััญชีีได้้ ซึ่่ง� ภาระหนี้้�จะอยู่่�ที่ธ่� นาคารกลาง
โดยตรง ไม่่มีีความเสี่่�ยงในการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้� คาดว่่าจะเริ่่�มทดสอบใช้้ในไตรมาส 2 ปีี 2565 นี้้�

ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อกิิจการหลััก
1.	ด้้านยุุทธศาสตร์์ (Strategy)

กระบวนการวางแผนยุุทธศาสตร์์ของ ธอส. ดำำ�เนิินการตามแนวทางการประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ (State Enterprise
Assessment Model : SE-AM) ด้้านการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Planning) โดยมีีกระบวนการเป็็นระบบ ระบุุขั้้�นตอน ระยะเวลา
ดำำ�เนิินการและผู้้เ� กี่่ย� วข้้องในกระบวนการอย่่างชััดเจน และเป็็นกระบวนการวางแผน แบบมีีส่ว่ นร่่วม (Participatory Strategic Planning)
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของธนาคาร ตั้้�งแต่่การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม การกำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิินงานในอนาคต เพื่่�อให้้ธนาคารมีีแผน
ยุุทธศาสตร์์ที่�ส่ อดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมที่�เ่ ปลี่่�ยนแปลง
ธนาคารได้้กำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อเป็็นเป้้าหมายในการบรรลุุวิิสััยทััศน์์ของธนาคาร โดยกำำ�หนดเป้้าหมาย
ออกเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่่ เป้้าหมายระยะสั้้�นในการเป็็น Digital Service Bank ในปีี 2564-2565 เป้้าหมายระยะกลางในการเป็็น
Digital Bank ในปีี 2566 และเป้้าหมายระยะยาวในการมุ่่�งสู่่�การเป็็น The Best Housing Bank ในช่่วงปีี 2567-2568 โดยมุ่่�งเน้้นการปรัับ
กลยุุทธ์เ์ พื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการให้้บริิการดิิจิทัิ ลั ทั้้�งในด้้านผลิิตภัณฑ์
ั ์ บริิการ ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ และบุุคลากร เพื่่�อตอบสนอง
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีี และพฤติิกรรมของลููกค้้า ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันธนาคารยัังคงมีีผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิินที่่�ดีี
อย่่างต่่อเนื่่�อง สะท้้อนไปถึึงภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีต่่อลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย นอกจากนี้้� ธนาคารได้้เริ่่�มจััดทำำ�กลยุุทธ์์ขยายสิินเชื่่�อไปยัังธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อต่่อยอดการเติิบโต และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างเพิ่่�มมููลค่่าทางธุุรกิิจ
2.	ด้้านโครงสร้้าง (Structure)

ธนาคารปรัับโครงสร้้างองค์์กร เพื่่�อรองรัับการควบรวมกิิจการบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย และเพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับทิิศทางการดำำ�เนิินงานของธนาคารที่่�มุ่่�งสู่่� Digital Service Bank ยกระดัับการให้้บริิการ ลููกค้้าสู่่� Digital Platform โดยปรัับ
โครงสร้้างองค์์กร ดัังนี้้�
1) เพิ่่�มสายงานบริิหารตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย เพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�รัับโอนมาจากบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อ
ที่่�อยู่่�อาศััย ตามพระราชบััญญััติิยุุบเลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย พ.ศ. 2563 ซึ่่�งมีีผลใช้้บัังคัับ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 กัันยายน 2563
เป็็นต้้นมา
2) ปรัับโครงสร้้างของกลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้รองรัับระบบงานหลััก (GHB System) และการปรัับรููปแบบ
การให้้บริิการลููกค้้าสู่่� Digital Platform มากขึ้้น� โดยแบ่่งเป็็น 2 สายงาน ได้้แก่่ สายงานพััฒนาระบบดิิจิทัิ ลั และ สายงานปฏิิบัติั กิ ารเทคโนโลยีี
รวมถึึงแยกศููนย์์ความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีไปอยู่่�ภายใต้้สายงานบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อแยกอำำ�นาจหน้้าที่่�กัันอย่่างชััดเจน
มีีการสอบทานถ่่วงดุุลกัันตามหลััก 3 Lines of Defense
3.	ด้้านระบบ (System)

1)	รููปแบบธุุรกิิจ (Business Model)
		 ธนาคารได้้ทบทวนรููปแบบธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับตำำ�แหน่่งทางยุุทธศาสตร์์ในแต่่ละระยะ โดยกำำ�หนดรููปแบบธุุรกิิจ
ของธนาคารเป็็น 3 ระยะ ดัังนี้้�
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		 ในช่่วงปีี 2564-2565 เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายระยะสั้้น� ในการเป็็น Digital Service Bank ธนาคารได้้ทบทวนรููปแบบธุุรกิิจ
(Business Model) เพื่่�อยกระดัับธนาคารสู่่� Digital Service Bank โดยยกระดัับบริิการด้้านสิินเชื่่�อ เงิินฝาก บริิการด้้าน NPL/NPA
สู่่� Digital Platform พััฒนาช่่องทางการให้้บริิการ ให้้ตอบสนองพฤติิกรรมลููกค้้าที่่�ต้้องการใช้้บริิการแบบ Anywhere Anytime รวมถึึง
นำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานและลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่จำำ�เป็็น
		 ในปีี 2566 เพื่่�อให้้สอดรัับกัับเป้้าหมายระยะกลางในการเป็็นธนาคารดิิจิทัิ ลั (Digital Bank) ธนาคารมุ่่�งเน้้นการปรัับปรุุง
กระบวนงานสนัับสนุุนสู่่� Digital Platform โดยนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการดำำ�เนิินงาน และลดค่่าใช้้จ่า่ ยที่่ไ� ม่่จำำ�เป็็นให้้
ครอบคลุุมกระบวนงานสนัับสนุุนที่สำำ�คั
่� ญ
ั และใช้้ประโยชน์์จากการมีีฐานลููกค้้าจำำ�นวนมากมาวิิเคราะห์์เพื่่�อพััฒนานวััตกรรมด้้านผลิิตภัณฑ์
ั ์
และบริิการ ให้้ตอบสนองความต้้องการและสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้า
		 ในระยะยาว (ปีี 2567–2568) ธนาคารมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานภายใต้้รููปแบบ ธุุรกิิจเดิิม เพื่่�อเป็็น
ธนาคารบ้้านที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับคนไทย รวมถึึงเพื่่�อให้้ธนาคารมีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
2) ระบบงาน (Work System)
		 ธนาคารทบทวนระบบงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองต่่อวััตถุปุ ระสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ความต้้องการและ
ความคาดหวัังของลููกค้้า ความต้้องการของผู้้�ส่ง่ มอบ คู่่�ค้้า และคู่่�ความร่่วมมืือ โดยในช่่วงปีี 2564 ธนาคารทบทวนระบบงาน (Work System)
ให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินงานของธนาคาร โดยเพิ่่�มกระบวนการหลััก (Core Process) ด้้านการจััดการตลาดรองสิินเชื่่อ� ที่่อ� ยู่่�อาศััย
(CP4) รวมเป็็น 4 กระบวนการ เพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�รัับโอนมาจากบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย และเพื่่�อสนัับสนุุนทิิศทาง
การดำำ�เนิินงานในอนาคต ที่่�มุ่่�งสู่่�การเป็็น Digital Bank ธนาคารจึึงมีีการยกระดัับกระบวนการบริิการลููกค้้า และกระบวนการสนัับสนุุน
ขึ้้�น Digital Platform โดยนำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ มาปรัับใช้้ในกระบวนการให้้บริิการลููกค้้า รวมถึึงการยกระดัับกระบวนการ
สนัับสนุุนสู่่� Digital
3) ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�สำำ�คััญ
		 3.1) ความพร้้อมด้้านระบบ IT Infrastructure : ตั้้�งแต่่ปีี 2562 ธนาคารได้้พััฒนาระบบ GHB System
เพื่่�อเป็็นระบบ Core Banking โดยนำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาใช้้สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ทำำ�ให้้ขีีดความสามารถของระบบ IT
ทั้้�งในส่่วนของ Front และ Back ของธนาคารโดยรวมเพิ่่�มขึ้้�น โดยปััจจุุบัันระบบ GHB System มีี Capacity คงเหลืือ ในส่่วนของระบบ
Front ร้้อยละ 67-84 และระบบ Back ร้้อยละ 46 โดยคาดว่่าระบบ GHB System จะสามารถรองรัับปริิมาณสิินเชื่่�อและเงิินฝาก
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นได้้จนถึึงปีี 2568
			สำำ�หรัับความพร้้อมด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ ปััจจุุบัันธนาคารนำำ�มาตรฐานด้้านการบริิหารจััดการ
ความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) มาจััดทำำ�เป็็นนโยบายความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศ ครอบคลุุมระบบ
การควบคุุมความปลอดภััย 14 ด้้าน (Control Domains) นอกจากนี้้� ธนาคารยัังกำำ�หนดมาตรการความมั่่�นคง ปลอดภััยเกี่่ย� วกัับอาชญากรรม
ทางไซเบอร์์ (Cyber Crime) มาตรการความมั่่�นคงปลอดภััยในการใช้้บริิการ Cloud Computing มาตรการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััย
ของข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA : Personal Data Protection Act) รวมถึึงแนวทางการใช้้เทคโนโลยีี Biometric อย่่างปลอดภััย เพื่่�อรองรัับ
การเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััลของธนาคาร รวมไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของนโยบายด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดยธนาคารได้้จััดตั้้�งศููนย์์
ความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อเฝ้้าระวัังภััยคุุกคาม ด้้านความมั่่�นคงจากภายนอก ซึ่่�งในปีี 2564 มีีการบุุกรุุกเข้้ามา
ในระบบของธนาคารที่่�ใช้้งานผ่่านระบบ Internet น้้อยลงกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา และส่่วนใหญ่่จะเป็็นภััยคุุกคามในระบบ Open Source Mail
ซึ่่�งปััจจุุบัันระบบ IT Security ของธนาคารสามารถป้้องกัันไว้้ได้้หมด
		 3.2) ความพร้้อมด้้านระบบ IT Services : ในปีี 2564 ธนาคารได้้พััฒนารููปแบบ Mobile Application โดยเพิ่่�ม
ฟัังก์์ชันั บริิการลููกค้้ามากขึ้้น� ในรููปแบบการใช้้งาน ง่่าย และสะดวก เพื่่�อตอบสนองต่่อสถานการณ์์ปัจั จุุบันั และ Lifestyle ลููกค้้าที่่เ� ปลี่่ย� นไป
ปััจจุุบััน GHB Mobile Application (GHB ALL) ยัังมีี Capacity คงเหลืือจำำ�นวนมาก โดย Server 2-4 ยัังมีี Capacity คงเหลืือประมาณ
ร้้อยละ 84-93 ซึ่่�งเพีียงพอต่่อการรองรัับปริิมาณลููกค้้าและธุุรกรรม ผ่่าน Mobile Application ที่�เ่ พิ่่�มขึ้้�นสููงสุุด 5 ปีี
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4.	ด้้านบุุคลากร (Staff)

1)	อััตรากำำ�ลัังของบุุคลากร
		 จากการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมของลููกค้้าในยุุคดิิจิทัิ ลั ที่่หั� นั มาทำำ�ธุุรกรรมบนโทรศััพท์์มืือถืือมากขึ้้น� ธนาคารพาณิิชย์ต่์ า่ ง ๆ
ได้้ปรัับกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงาน โดยนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการให้้บริิการเพิ่่�มมากขึ้้�น ปรัับลดจำำ�นวนสาขา หรืือลดขนาดของสาขา
รวมถึึงปรัับลดจำำ�นวนพนัักงานเพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่าย ส่่งผลให้้จำำ�นวนพนัักงานของระบบธนาคารพาณิิชย์์ ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับสภาพแวดล้้อมที่�เ่ ปลี่่�ยนแปลง
		สำำ�หรัับธนาคารไม่่มีนี โยบายปรัับลดจำำ�นวนพนัักงาน แต่่ใช้้วิธีิ กี ารบริิหารอััตรากำำ�ลัังให้้เหมาะสม เช่่น การให้้บริิการลููกค้้า
ด้้านธุุรกรรมทางการเงิิน มีีปริิมาณงานลดลง เนื่่�องจากนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการให้้บริิการ มีีการโอนย้้ายพนัักงานที่ป่� ฏิิบัติั งิ านด้้านการเงิิน
(Rotate) และพััฒนาทัักษะความรู้้� (Reskill) มาทำำ�งานด้้านสิินเชื่่�อเพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้กัับธนาคาร เป็็นต้้น สำำ�หรัับการสรรหาพนัักงานใหม่่
จะเป็็นการสรรหาพนัักงานที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน มีีทัักษะเกี่่�ยวกัับการพััฒนา Application เพื่่�อสนัับสนุุนทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
ของธนาคาร ที่่�มุ่่�งสู่่�การเป็็น Digital Bank
2) ความผููกพัันของพนัักงานต่่อธนาคาร
		 พนัักงานของธนาคารมีีระดัับความผููกพัันต่่อองค์์กรอยู่่�ในระดัับสููง ซึ่่�งเป็็นผลจากพนัักงานมีีระดัับความพึึงพอใจ
ในปััจจััยต่่าง ๆ สููงขึ้้�น เช่่น ปััจจััยด้้านสวััสดิิการ ปััจจััยด้้านระบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น แสดงถึึงพนัักงานมีีพฤติิกรรมการพููด
ถึึงองค์์กรในทางที่่�ดีี (SAY) การอยู่่�กัับองค์์กร (STAY) และพฤติิกรรมการทุ่่�มเท เพื่่�อองค์์กร (STRIVE) รวมทั้้�งธนาคารยัังมีีอััตราการลาออก
ของพนัักงานอยู่่�ในระดัับต่ำำ��ที่่�ร้้อยละ 1.02
3) การเกษีียณอายุุของบุุคลากร
		ผู้้�บริิหารระดัับกลาง-สููง ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญในการผลัักดัันองค์์กรให้้บรรลุุเป้้าหมาย โดยเฉพาะผู้้�บริิหารระดัับกลาง
(ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย) ที่่�เป็็นกลุ่่�ม Baby Boomer (อายุุ 53 - 71 ปีี) มีีสััดส่่วนร้้อยละ 57 เทีียบกัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทั้้�งหมด และมีีสััดส่่วน
มากขึ้้�นในกลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููง และเมื่่�อพิิจารณาถึึงข้้อมููลบุุคลากรที่่�จะเกษีียณอายุุภายใน 5 ปีีข้้างหน้้า (2564-2568) จะมีีบุุคลากร
เกษีียณอายุุจำำ�นวน 311 ราย โดยเป็็นบุุคลากรระดัับบริิหารจำำ�นวน 163 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 52 ของบุุคลากรที่่�จะเกษีียณทั้้�งหมด
ดัังนั้้�น ธอส. จึึงต้้องมีีการเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรในการทดแทนตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญให้้ทัันกาล
5.	ด้้านทัักษะ (Skill)

ภาพรวมบุุคลากรของธนาคารมีีทักั ษะและความเชี่่ย� วชาญในการให้้บริิการสิินเชื่่อ� ที่อ่� ยู่่�อาศััยสำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อย โดยเฉพาะ
กลุ่่�มผู้้�มีรี ายได้้น้อ้ ยและปานกลาง ซึ่่ง� สนัับสนุุนพัันธกิิจหลัักของธนาคาร เห็็นได้้จากพนัักงานของธนาคารมีี Productivity อยู่่�ในระดัับสููงที่่สุ� ดุ
เมื่่�อเทีียบกัับคู่่�แข่่งในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลจากนโยบาย การใช้้อััตรากำำ�ลัังที่่�มีีอยู่่�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีกระบวนการ
พััฒนาทัักษะแบบ Upskill และ Reskill เช่่น Reskill พนัักงานการเงิินไปปฏิิบััติิงานด้้านสิินเชื่่�อ Upskill กลุ่่�มพนัักงาน IT ให้้มีีความรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญในงาน IT เพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร รวมถึึงพััฒนา Multi-skill มุ่่�งเน้้นเพิ่่�มทัักษะพนัักงานสาขาให้้สามารถ
ให้้บริิการในรููปแบบ Digital Service นอกจากนี้้� ยัังมีีการใช้้เครื่่อ� งมืือ GIVE+4 ในการสรรหาบุุคลากรที่มี่� ศัี กั ยภาพ รวมทั้้�งพััฒนาให้้พนัักงาน
มีีทัักษะด้้านสิินเชื่่�อ ด้้านการเงิิน และด้้านเทคโนโลยีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
6.	ด้้านแนวการบริิหาร (Style)

	ผู้้บ� ริิหารธนาคารเน้้นการทำำ�งานแบบมีีส่ว่ นร่่วม สนัับสนุุนการมีีส่ว่ นร่่วมของบุุคลากร เปิิดโอกาสให้้บุคุ ลากรทุุกคนมีีส่ว่ นร่่วม
ในการแสดงความคิิดเห็็น และรัับฟัังข้้อเสนอแนะ ปััญหาอุุปสรรคในการทำำ�งาน ร่่วมแก้้ปัญ
ั หาเพื่่�อให้้งานสำำ�เร็็จลุุล่ว่ ง สร้้างช่่องทางการสื่่อ� สาร
ให้้กัับบุุคลากรทั่่�วทั้้�งองค์์กรในหลากหลายรููปแบบ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ความรวดเร็็วในการติิดต่่อสื่่�อสาร และยัังให้้ความสำำ�คััญกัับ
การพััฒนางานและทัักษะของพนัักงาน
7.	ด้้านอุุดมการณ์์ร่่วมกััน (Shared Value)

ธนาคารได้้กำำ�หนดค่่านิิยมองค์์กร GIVE+4 เพื่่�อให้้บุคุ ลากรในองค์์กรยึึดถืือเป็็นแนวทางปฏิิบัติั ิ ได้้แก่่ Good Governance =
ยึึดมั่่�นธรรมาภิิบาล Innovative Thoughts = สร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ Value Teamwork = ร่่วมใจทำำ�งาน Excellent Services =
บริิการเป็็นเลิิศ Professional = เชี่่�ยวชาญในงาน Achievement Oriented = มุ่่�งมั่่�นสู่่�ความสำำ�เร็็จ Speed = เสร็็จก่่อนทัันเวลา และ
(En) Courage to Change = กล้้าเปลี่่ย� นแปลง โดยกำำ�หนดพฤติิกรรมบ่่งชี้้ค่� า่ นิิยม ในแต่่ละด้้าน เพื่่�อเป็็นแนวทางพฤติิกรรมที่เ่� ป็็นประโยชน์์
พึึงปรารถนา ถููกต้้อง เหมาะสม ดีีงาม และเพื่่�อให้้การถ่่ายทอด ไปสู่่�การปฏิิบัติั ิอย่่างเป็็นรููปธรรมจนเกิิดเป็็นวััฒนธรรมขององค์์กร รวมถึึง
มีีผู้้�บริิหารระดัับสููงเป็็น Role Model
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ปััจจััยหรืือเหตุุการณ์์ที่่�อาจมีีผลต่่อฐานะทางการเงิิน หรืือการดำำ�เนิินงาน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญในอนาคต (Forward Looking)
ธนาคารมีีการบริิหารจััดการที่่�มีีความสอดคล้้องเป็็นไปตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของธนาคาร
แห่่งประเทศไทยและกระทรวงการคลััง รวมถึึงมีีการกำำ�หนดแผนยุุทธศาสตร์์และแผนแม่่บทที่่�สำำ�คััญ ตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญอย่่างชััดเจน
และครบถ้้วน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานบรรลุุตามเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ตามที่่�กำำ�หนดไว้้และเพื่่�อให้้ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
และมีีประสิิทธิิภาพ
อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีปัจั จััยหรืือเหตุุการณ์์ภายนอกที่่ทำำ�
� ให้้ธนาคารต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายและการแข่่งขัันที่่รุ� นุ แรงอาจส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินงานและฐานะทางการเงิินอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในอนาคต ดัังนี้้�
1. การเข้้ามาแข่่งขัันของคู่่�แข่่งรายใหม่่ (Threat of New Entrants) เช่่น สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล สิินเชื่่�อดิิจิิทััล (Digital Lending)
ของธุุรกิิจกลุ่่�ม Non-Bank หรืือ FinTech เป็็นต้้น ทำำ�ให้้ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินกู้้ที่� ส่� ะดวก รวดเร็็ว และง่่ายขึ้้น� ซึ่่ง� กระทบต่่อความสามารถ
ทางการแข่่งขัันและส่่วนแบ่่งทางการตลาดอาจมีีแนวโน้้มลดลง
2.	ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ (Cyber Attacks) ธนาคารมีีการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ก้้าวสู่่�การเป็็น Digital Banking เต็็มรููปแบบ
ในปีี 2565 มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายในการเพิ่่�มจำำ�นวนธุุรกรรมจาก Digital Transaction อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี มีีการพััฒนา Mobile
Application หรืือ Digital Services ต่่าง ๆ ให้้รองรัับการทำำ�ธุุรกรรมของลููกค้้าทั้้�งเงิินฝากและสิินเชื่่อ� มากขึ้้น� ทำำ�ให้้ช่ว่ ยลดขั้้น� ตอนกระบวนการ
ที่่�ซ้ำำ��ซ้้อน ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ให้้มีีความสะดวกและรวดเร็็วในการทำำ�ธุุรกรรม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
พฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภคที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงไปจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้้� ยัังลดต้้นทุุน
การดำำ�เนิินงานและเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน Distributed Denial of Service
อย่่างไรก็็ตาม การมุ่่�งสู่่� Digital Banking ดัังกล่่าว ย่่อมมีีความเสี่่�ยงที่่�ติิดตามมาด้้วย อาจเป็็นการเพิ่่�มโอกาสในการเผชิิญกัับ
Cyber Risk รููปแบบใหม่่ ๆ ที่่�มีีความถี่่�และความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น Ransomware, Malware, DDoS Attack (Distributed Denial-ofService Attack) ทำำ�ให้้ระบบงานขััดข้้องหยุุดชะงัักไม่่สามารถให้้บริิการได้้ตามปกติิ หรืือฐานข้้อมููลถููกโจมตีีและโจรกรรมข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ
ขององค์์กรจนนำำ�ไปสู่่�การเกิิดข้้อมููลรั่่�วไหล (Data Breaches) เพื่่�อเรีียกค่่าไถ่่บนโลกไซเบอร์์ เป็็นต้้น ทำำ�ให้้ธนาคารจำำ�เป็็นต้้องมีีการจััดทำำ�
และตรวจสอบระบบความมั่่�นคงปลอดภััยให้้ทัันยุุคทัันสมััยเพื่่�อป้้องกัันการถููกโจมตีีทางไซเบอร์์อย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�อง โดยธนาคาร
มีีการบริิหารจััดการและการป้้องกัันที่่�ดีีเพื่่�อรองรัับภััยคุุกคามดัังกล่่าว โดยกำำ�หนดโครงสร้้างของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลและติิดตาม
ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์อย่่างเป็็นระบบและชััดเจน มีีการดำำ�เนิินงานด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลและเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
3. สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวโน้้มการแพร่่ระบาดของสายพัันธุ์์�
โอมิิครอน (Omicron Variant) ซึ่่�งแพร่่กระจายและติิดเชื้้�อได้้ง่่าย ส่่งผลให้้จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว หากภาครััฐ
ออกมาตรการปิิดเมืือง (Lockdown) ส่่งผลให้้เกิิดการหยุุดชะงัักกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและส่่งผลให้้เศรษฐกิิจไทยหดตััวอย่่างหลีีกเลี่่�ยง
ไม่่ได้้ กระทบถึึงรายได้้ของผู้้บ� ริิโภคในวงกว้้างและหนี้้�ครััวเรืือนที่เ่� พิ่่�มสููงขึ้้น� ส่่งผลถึึงแนวโน้้มการเกิิดหนี้้�เสีียหรืือการผิิดชำำ�ระหนี้้�เพิ่่�มสููงขึ้้น�
ทั้้�งนี้้� หากไม่่มีีมาตรการช่่วยเหลืือจากภาครััฐและธนาคารแห่่งประเทศไทย อาจส่่งผลให้้สถาบัันการเงิินมีีความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�น นำำ�ไปสู่่�
การตั้้�งสำำ�รองเงิินทุุนเพื่่�อรองรัับหนี้้�เสีียที่่�จะเกิิดขึ้้�น กระทบต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของสถาบัันการเงิินทั้้�งระบบ
4. แนวโน้้มการปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายและการจััดทำำ� QE Tapering โดยคณะกรรมการกำำ�หนดนโยบายการเงิิน (FOMC)
ของธนาคารกลางสหรััฐ (FED) มีีกำำ�หนดการที่่เ� ร็็วขึ้้น� และมีีปริิมาณที่่ม� ากกว่่าที่่นั� กั วิิเคราะห์์คาดการณ์์ เพื่่�อควบคุุมอััตราเงิินเฟ้้อที่่เ� พิ่่�มสููงขึ้้น�
จากระดัับราคาสิินค้้าอุุปโภค/บริิโภคเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้�การปรัับเพิ่่�มขึ้้�นของอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายดัังกล่่าว ย่่อมส่่งผลต่่อตลาดการเงิินทั่่�วโลก
ที่่�อาจต้้องปรัับอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อเป็็นกลไกและควบคุุมการเคลื่่�อนย้้ายเงิินทุุนให้้เหมาะสม

72

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ปีี 2565 ปััจจััยเสี่่ย� งสำำ�คััญ คืือ อััตราเงิินเฟ้้อเพิ่่�มสููงขึ้้น� และสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สายพัันธุ์์�โอมิิครอน จึึงทำำ�ให้้บรรยากาศการลงทุุนในช่่วงต้้นปีี 2565 จะยัังคงมีีความผัันผวนอย่่างต่่อเนื่่�องจากปลายปีี 2564 ด้้วยความไม่่แน่่นอน
ของเศรษฐกิิจโลก ส่่งผลกระทบต่่อแนวโน้้มการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของสหรััฐฯ ยุุโรป และประเทศสำำ�คััญหลายประเทศรวมทั้้�งประเทศไทย
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ดัังนั้้�น ประเทศไทยอาจต้้องมีีการดำำ�เนิินการปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายตามทิิศทางของธนาคารกลางสหรััฐฯ
แม้้ว่่าการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจไทยยัังมีีลัักษณะแบบค่่อยเป็็นค่่อยไป และยัังไม่่มีีความพร้้อมในการปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายก็็ตาม
อาจส่่งผลทำำ�ให้้ประเทศไทยเสี่่�ยงต่่อการเข้้าสู่่�ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิิจ (Stagflation) สร้้างความกดดัันต่่อบรรยากาศการลงทุุน
ในตลาดการเงิิน / สิินทรััพย์์เสี่่�ยง ซึ่่�งยัังคงมีีความผัันผวนอย่่างต่่อเนื่่�องจากปีีที่�ผ่่ ่านมา
ดัังนั้้�น ประเทศไทยอาจต้้องมีีการดำำ�เนิินนโยบายการเงิินที่่�เหมาะสมตามภาวะตลาดการเงิินโลกโดยการปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ย
นโยบายตามทิิศทางของธนาคารกลางสหรััฐฯ เช่่นกััน
5. การเติิบโตของเศรษฐกิิจจีีนมีีแนวโน้้มลดลง โดยเฉพาะปีีที่่�ผ่่านมามีีสััญญาณจากวิิกฤตหนี้้�เสีียของบริิษััทเอเวอร์์แกรนด์์
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทยัักษ์์ใหญ่่อสัังหาริิมทรััพย์์ของจีีน รวมถึึงผลกระทบจากนโยบาย COVID-19 เป็็นศููนย์์และการขาดแคลนพลัังงานในประเทศ
ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจจีีนชะลอตััวและอาจกระทบไปยัังประเทศอื่่�นๆ ผ่่านกำำ�ลัังซื้้�อ (Demand) ที่่�ลดลงเป็็นอย่่างมาก
6. การเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย (Aging Society) มีีแนวโน้้มขาดแคลนกำำ�ลัังแรงงาน ซึ่่�งเป็็นปััจจััยการผลิิตของประเทศที่่�สำำ�คััญ
ในแต่่ละหมวดอุุตสาหกรรม ส่่งผลให้้ค่่าแรงงานภายในประเทศสููงขึ้้�นและเกิิดแรงกดดัันทางด้้านเงิินเฟ้้อได้้
ในระยะยาว ประเทศที่่�มีีภาวะสัังคมชราภาพมีีความเสี่่�ยงที่่�จะประสบกัับภาวะการออมและการลงทุุนในประเทศที่่�ลดต่ำำ��ลง
ยิ่่�งสัังคมที่่�มีีจำำ�นวนประชากรพ้้นวััยทำำ�งานเข้้าสู่่�วััยชราเพิ่่�มขึ้้�นจะทำำ�ให้้ฐานภาษีีของประเทศแคบลง ส่่งผลต่่อการจััดเก็็บภาษีีเงิินได้้ของ
ภาครััฐที่่�ลดลง ภาครััฐจำำ�เป็็นต้้องจััดสรรสวััสดิิการรััฐเพื่่�อดููแลความเป็็นอยู่่�ให้้ดีีขึ้้�น จึึงมีีความต้้องการใช้้จ่่ายมากขึ้้�น โดยเฉพาะค่่าใช้้จ่่าย
ทางด้้านสุุขภาพและการรัักษาพยาบาล รวมถึึงการเพิ่่�มสวััสดิิการและเงิินสงเคราะห์์ให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ
7. Environmental, Social, Governance (ESG) การบริิหารจััดการองค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืนที่่ดี� ี หากไม่่มีกี ารคำำ�นึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อมสัังคม
และธรรมาภิิบาล เพื่่�อสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีแก่่องค์์กร อาจส่่งผลให้้องค์์กรได้้รัับผลกระทบด้้านชื่่�อเสีียงได้้ (Reputational Risk)
8. ระบบทางการเงิินรููปแบบใหม่่ที่่�มีีการใช้้ “สกุุลเงิิน” ในรููปแบบดิิจิิทััล (Digital Currency) และการบริิการทางการเงิินแบบ
ไร้้ตััวกลาง (Decentralized Finance: DeFi) มาใช้้ในการให้้บริิการทางการเงิิน เช่่น บััญชีีเงิินฝาก การให้้เงิินกู้้�ยืืมระหว่่างรายย่่อย
(Peer-to-Peer Lending) ส่่งผลให้้ประชาชนหัันไปใช้้บริิการดัังกล่่าวแทนการใช้้ระบบทางการเงิินรููปแบบดั้้�งเดิิม (Conventional)
9. ความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี (Technology Advance) หรืือการใช้้เทคโนโลยีี / นวััตกรรมใหม่่ ๆ รวมถึึงการใช้้ประโยชน์์จาก
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่�อนำำ�มาใช้้พััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการให้้บริิการทางการเงิิน รวมถึึงการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้อยู่่�ใน
รููปแบบดิิจิิทััลและอััตโนมััติิมากขึ้้�น ได้้แก่่ Big Data / Data Analytics, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Blockchain,
Robotic Process Automation (RPA) เป็็นต้้น ซึ่่�งหากธนาคารปรัับตััวไม่่ทััน อาจส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการแข่่งขััน
ปััจจุุบัันผลกระทบอัันเกิิดจากภาวะเศรษฐกิิจโลกที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรุุนแรงและต่่อเนื่่�อง จนนำำ�ไปสู่่�การปิิดกิิจการ มีีการเลิิกจ้้างงาน
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�ลดลง แนวโน้้มหนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (NPL) เพิ่่�มขึ้้�น ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ในฐานะสถาบััน
การเงิินของรััฐยัังคงมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” เพื่่�อตอบสนองนโยบายของรััฐบาลและกระทรวงการคลััง
ผ่่านการออกมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยลดภาระลููกหนี้้�แต่่ละกลุ่่�มอย่่างเหมาะสมเป็็นไปตามวิิสััยทััศน์์ “ธนาคารที่�ดี่ ีที่่�สุุดสำำ�หรัับการมีีบ้้าน”
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นโยบายภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ และยุุทธศาสตร์์องค์์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) จััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 “เพื่่�อช่่วยเหลืือทางการเงิิน
ให้้ประชาชนได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยตามควรแก่่อััตภาพ” โดยการให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยให้้กัับประชาชนกลุ่่�มต่่าง ๆ โดยเฉพาะผู้้�มีีรายได้้น้้อย
และรายได้้ปานกลาง และการรัับฝากเงิินเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อทำำ�ให้้คนไทยมีี “บ้้าน” ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ “ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุด
สำำ�หรัับการมีีบ้้าน”
โดย ธอส. มีีการดำำ�เนิินงานตามแนวนโยบายภาพรวมสาขาสถาบัันการเงิิน (Umbrella Statement) “เป็็นสถาบัันการเงิิน
เพื่่�อการพััฒนาในการสร้้างโอกาสให้้ประชาชนเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนอย่่างทั่่�วถึึงควบคู่่�กัับการให้้ความรู้้�ทางการเงิิน เพื่่�อสนัับสนุุนความเข้้มแข็็ง
เศรษฐกิิจฐานราก พััฒนาขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ และลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคมภายใต้้การบริิหารจััดการ
องค์์กรที่่�มั่่�นคง โปร่่งใสและยั่่�งยืืน โดยการนํําเทคโนโลยีีและนวััตกรรมมาประยุุกต์์ใช้้ในการบริิหารจััดการและให้้บริิการทางการเงิิน”
และมุ่่�งดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจของธนาคาร คืือ ทำำ�ให้้คนไทยมีี “บ้้าน”
ในการดำำ�เนิิ น งานของ ธอส. ในปีี 2564 เศรษฐกิิ จ ไทยได้้ รัั บ ผลกระทบจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ยัังระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีความรุุนแรง ตั้้�งแต่่การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระลอกใหม่่ ในช่่วงปลายปีี 2563 การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพัันธุ์์�เดลตา
ในช่่วงไตรมาส 3 ของปีี 2564 จนถึึงการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพัันธุ์์�โอมิิครอน ในช่่วงปลายปีี 2564
ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ จากการชะลอการตััดสิินใจซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยของประชาชน เห็็นได้้จากจำำ�นวนหน่่วยโอนกรรมสิิทธิ์์�
ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ทั่่� ว ประเทศลดลง ในขณะที่่�ลูู กค้้ า ที่่� มีี สิิ น เชื่่� อ ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย อยู่่�แล้้ ว ก็็ มีี ค วามสามารถในการชำำ�ระหนี้้� ล ดลง ทำำ�ให้้ จำำ� นวน
หนี้้�ด้้อยคุุณภาพของสถาบัันการเงิินเพิ่่�มสููงขึ้้�น ธอส. ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ จึึงได้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกลไกสนัับสนุุนมาตรการ
ของรััฐบาลและกระทรวงการคลัังส่่งผ่่านมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้� รวมถึึงสนัับสนุุนเศรษฐกิิจไทยผ่่านภาคอสัังหาริิมทรััพย์์
ผ่่านการสนัับสนุุนสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยประเภทต่่าง ๆ ที่�เ่ หมาะสมกัับลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม
การประกอบธุุรกิิจด้้านสิินเชื่่�อ

ในการดููแลลููกค้้า ธอส. ให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลลููกค้้าตามวิิสัยั ทััศน์์ และพัันธกิิจของธนาคาร โดยมุ่่�งเน้้นช่่วยเหลืือลููกค้้ารายได้้น้อ้ ย
ถึึงปานกลางให้้สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่�อได้้ง่่าย และได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง ในปีี 2564 ธอส. ได้้เผชิิญความท้้าทายจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่่ ซึ่่ง� อาจส่่งผลให้้เกิิดการชะลอตััวของสิินเชื่่อ� และสภาพคล่่องของ
ธนาคารที่เ่� กิิดจากการหยุุดชำำ�ระหนี้้�ของลููกค้้าที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบทางรายได้้ ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�การเกิิด NPL ที่่สูู� งขึ้้น� ดัังนั้้�น ธนาคารจึึงได้้ออกมาตรการ
สำำ�คััญตามนโยบายของรััฐบาล เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกค้้าทั่่�วประเทศที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบด้้านรายได้้จาก COVID-19 เช่่น โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย
ร่่วมสร้้างชาติิ และโครงการ ธอส. รวมไทย สร้้างชาติิ ปีี 2564
นอกจากนี้้� ธอส. มีีการพััฒนาผลิิตภัณฑ์
ั สิ์ นิ เชื่่อ� เพื่่�อตอบสนองความต้้องการกลุ่่�มลููกค้้าทั่่�วไป ลููกค้้าเฉพาะกลุ่่�ม กลุ่่�มผู้้ป� ระกอบการ
รวมถึึงสิินเชื่่อ� เพื่่�อตอบสนองนโยบายรััฐบาล เช่่น สิินเชื่่อ� พร้้อมใช้้ เพื่่�อซื้้อ� อุุปกรณ์์หรืือสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกเพื่่�อประโยชน์์ในการอยู่่�อาศััย
สิินเชื่่�อบ้้านคนละหลัังเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�มีีรายได้้น้้อยให้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ (โครงการบ้้านล้้านหลััง
ระยะที่่� 2) ช่่วยเหลืือกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย ผู้้�ที่่�เริ่่�มต้้นทำำ�งานสร้้างครอบครััว และผู้้�สููงอายุุ มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง 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� น ไปที่่� มีี ร ายได้้ ม ากกว่่ า 25,000 บาท/เดืือน ที่่� ไ ม่่ ใช่่ 2) กลุ่่�มรายย่่อยอาชีีพประจำำ�
กลุ่่�มข้้าราชการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ
3) กลุ่่�มรายย่่อยอาชีีพอิิสระ

การประกอบธุุรกิิจด้้านเงิินฝาก

ธอส. มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดููแลเงิินฝากให้้ครอบคลุุมความต้้องการของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�ม โดยมีีผลิิตภััณฑ์์เงิินฝากทุุกประเภท
ทั้้�งเงิินฝากกระแสรายวััน เงิินฝากออมทรััพย์์ เงิินฝากประจำำ� ใบรัับเงิินฝากประจำำ� สลากออมทรััพย์์ รวมถึึงพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เงิินฝากดิิจิทัิ ัล
เพื่่�อตอบสนองพฤติิกรรมลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปที่�เ่ หมาะสมแก่่ลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม โดย ธอส. มีีการแบ่่งกลุ่่�มลููกค้้าเงิินฝาก ดัังนี้้�
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

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
และบริิษัทั เอกชน
ยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานระยะ 5 ปีี

ธอส. กำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานระยะ 5 ปีี (ปีี 2564-2568) และรููปแบบธุุรกิิจของธนาคารให้้สอดคล้้องกัับตำำ�แหน่่ง
ทางยุุทธศาสตร์์ทั้้�ง 3 ระยะ คืือ ระยะสั้้�น (ปีี 2564) ระยะกลาง (ปีี 2565) และระยะยาว (ปีี 2566-2568) ซึ่่�งตอบสนองความต้้องการลููกค้้า
ยกระดัับการบริิการด้้านสิินเชื่่�อ เงิินฝาก และปรัับกระบวนการสนัับสนุุนขึ้้�น Digital Platform เพื่่�อยกระดัับธนาคารให้้เป็็น Digital Bank
ตอบสนองผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมถึึงเพื่่�อสนัับสนุุนนโยบายรััฐบาล ดัังนี้้�
ตำำ�แหน่่งเชิิงยุุทธศาสตร์์ (Strategic Positioning)
ระยะสั้้�น ปีี 2564
Digital Service Bank
ยกระดัับบริิการด้้านสิินเชื่่�อเงิินฝาก
NPL และ NPA ขึ้้�น Digital Platform

ระยะกลาง ปีี 2565
Digital Bank

ระยะยาว ปีี 2566-2568
The Best Hosing Bank

ก้้าวสู่่�การเป็็น Digital Bank อย่่างเต็็มรููปแบบ ก้้าวสู่่�การเป็็น “ธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน”
(Fully Digitized) Digital Service (ลููกค้้า) Sustainable Bank
และ Digital Operation (กระบวนการ)
•	มีีความมั่่�นคงทางการเงิินและลููกค้้า
•	มีีความยั่่�งยืืนทางเศรษฐกิิจ
•	ดููแลความเท่่าเทีียมทางสัังคมและธรรมาภิิบาล
•	ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

ธอส. ได้้กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน ระยะ 5 ปีี (ปีี 2564-2568) เพื่่�อให้้ธนาคารบรรลุุ
ตำำ�แหน่่งเชิิงยุุทธศาสตร์์ในแต่่ละระยะ ดัังนี้้�
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 ขยายสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย และยกระดัับการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ขยายสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแก่่กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย (Social Solution) และกลุ่่�มลููกค้้าผู้้�มีีรายได้้ปานกลางขึ้้�นไป (Business Solution)
ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน ผ่่านผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�หลากหลาย รวมถึึงมุ่่�งเน้้นการระดมทุุนผ่่านผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินรููปแบบต่่าง ๆ
เช่่น เงิินฝาก สลากออมทรััพย์์ พัันธบััตร เพื่่�อตอบสนองความต้้องการลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารพอร์์ตสิินเชื่่�อ
ยกระดัับการบริิหารจััดการพอร์์ตสิินเชื่่�อให้้สามารถสร้้างรายได้้ต่่อเนื่่�อง ป้้องกัันการไถ่่ถอนจำำ�นองไปสถาบัันการเงิินอื่่�น ยกระดัับ
ผู้้�จััดการสาขาให้้เป็็น “Portfolio Manager” ควบคุุมดููแลคุุณภาพหนี้้� ไม่่ให้้เป็็น NPL โดยใช้้เทคโนโลยีีมาช่่วยในการบริิหารติิดตาม
พอร์์ตสิินเชื่่�อ รวมถึึงดููแลลููกค้้ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ยกระดัับการบริิการลููกค้้าและกระบวนงานสนัับสนุุนรองรัับการเป็็นธนาคารดิิจิทัิ ัล
ยกระดัับการให้้บริิการลููกค้้า การส่่งเสริิมการทำำ�ธุุรกรรมของลููกค้้าผ่่าน Digital Channels รวมถึึงนำำ�เทคโนโลยีีมาเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ
กระบวนการทำำ�งานภายในองค์์กร และเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรให้้พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ยกระดัับองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
นำำ�เทคโนโลยีีมายกระดัับกระบวนการกำำ�กัับดููแล การบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายในการบริิหารความสััมพัันธ์์กัับ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมถึึงการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อยกระดัับความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และเพื่่�อให้้ธนาคารเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน
นโยบายที่่�สำำ�คััญปีี 2564

สำำ�หรัับในปีี 2564 ธอส. ยัังคงมุ่่�งเดิินหน้้าตามพัันธกิิจทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน ภายใต้้นโยบาย Be Simple Make it Simple
ด้้วยการช่่วยให้้คนไทยมีี “บ้้าน” ได้้ง่่าย ๆ ผ่่านกระบวนการทำำ�งานที่�ง่่ ่ายเพื่่�อทำำ�ให้้คนไทยเข้้าถึึงสิินเชื่่�อได้้ง่่าย ผ่่อนได้้ง่่าย
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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Be Simple Make it Simple
ทําให้คนไทยมี “บ้าน” ได้ง่าย ๆ

ผลการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ ที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564

ในปีี 2564 ธอส. ได้้ดำำ�เนิินตามพัันธกิิจ คืือ ทำำ�ให้้คนไทยมีี “บ้้าน” และตอบสนองนโยบายรััฐบาล ในการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ของคนไทย ส่่งเสริิมและสร้้างโอกาสให้้กัับผู้้�มีีรายได้้น้้อยและปานกลาง ประชาชนวััยเริ่่�มต้้นทำำ�งาน ข้้าราชการตำำ�รวจ ทหาร และผู้้�สููงอายุุ
ให้้สามารถมีีบ้้านเป็็นของตนเอง ผ่่าน 4 วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ และมีีผลการดำำ�เนิินงานที่�สำำ�คั
่ ัญ ดัังนี้้�
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 ขยายสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย และยกระดัับการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ขยายสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแก่่กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย (Social Solution) ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าตามพัันธกิิจของธนาคาร และกลุ่่�มลููกค้้า
ผู้้�มีรี ายได้้ปานกลางขึ้้น� ไป (Business Solution) ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน รวมถึึงมุ่่�งเน้้นการระดมทุุนจากผลิิตภัณฑ์
ั ท์ างการเงิินรููปแบบ
ต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างความแตกต่่างและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าโดยในปีี 2564 ธนาคารสามารถปล่่อยสิินเชื่่อ� ใหม่่ได้้ 246,875 ล้้านบาท
และสามารถระดมเงิินฝากผ่่านเงิินฝากประเภทต่่าง ๆ และสลากออมทรััพย์์ จำำ�นวน 3 รุ่่�น คืือ รุ่่�นที่่� 2 ชุุดพราวพิิมาน Plus รุ่่�นที่่� 3 ชุุดพิิมานมาศ
และรุ่่�นที่่� 4 ชุุดเกล็็ดดาว ทำำ�ให้้ ณ สิ้้น� ปีี 2564 ธนาคารมีีเงิินฝากจำำ�นวน 1,274,849 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2563 จำำ�นวน 113,191 ล้้านบาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 9.74
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารพอร์์ตสิินเชื่่�อ
ยกระดัับการบริิหารจััดการพอร์์ตสิินเชื่่�อให้้สามารถสร้้างรายได้้ ต่่อเนื่่�อง ป้้องกัันการไถ่่ถอนจำำ�นองไปสถาบัันการเงิินอื่่�น
ควบคุุมดููแลคุุณภาพหนี้้� ไม่่ให้้เป็็น NPL โดย ณ สิ้้�นปีี 2564 ธอส. มีีสิินเชื่่�อคงค้้าง 1,458,659 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 125,307 ล้้านบาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 9.40 และมีีอััตราเงิินให้้สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพต่่อเงิินให้้สิินเชื่่�อ (Gross NPLs) ร้้อยละ 4.00
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ยกระดัับการบริิการลููกค้้าและกระบวนงานสนัับสนุุน รองรัับการเป็็นธนาคารดิิจิทัิ ัล
ยกระดัั บ การให้้ บ ริิ ก ารลููกค้้ า โดยส่่ ง เสริิ ม การทำำ�ธุุ ร กรรมของลููกค้้ า ผ่่ า น Digital Channels การนำำ�เทคโนโลยีี ม าเพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพกระบวนการทำำ�งานภายในองค์์กร และเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรให้้พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง โดยมีีการดำำ�เนิินงาน
โครงการที่่�สำำ�คััญ เช่่น โครงการ Virtual Branch ซึ่่�งเป็็นรููปแบบในการหาลููกค้้าสิินเชื่่�อได้้สะดวกรวดเร็็ว ด้้วยรููปแบบและเทคโนโลยีี
ที่่�ทัันสมััย โครงการปรัับกระบวนการเปิิดบััญชีีเงิินฝากให้้เป็็น Digital Service และ e-Signature และ โครงการ GHB Connect เป็็นต้้น
โดยในปีี 2564 ธนาคารมีี Digital Transaction คิิดเป็็นร้้อยละ 62.04 ของจำำ�นวน Transaction ทั้้�งหมดของธนาคาร
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ยกระดัับองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
นำำ�เทคโนโลยีีมายกระดัับกระบวนการกำำ�กัับดููแล การบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายในการบริิหารความสััมพัันธ์์กัับ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมถึึงการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อยกระดัับความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และเพื่่�อให้้ธนาคาร
เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยในปีี 2564 มีีคะแนนภาพลัักษณ์์องค์์กร (Corporate Image Score) 96.95 คะแนน และด้้านการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ ธนาคารได้้คะแนนผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA) ลำำ�ดัับที่่� 1
เป็็นเวลา 5 ปีี ติิดต่่อกััน (ปีี 2560-2564)
โครงการลงทุุนที่่�สำำ�คััญปีี 2564

ลำำ�ดัับ
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โครงการ

ผลสำำ�เร็็จ/ ความก้้าวหน้้าของโครงการ

1

โครงการ GHB Connect

ยกระดัับบริิการของ ธอส. ให้้สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมของลููกค้้าที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงไป
ให้้ลููกค้้าสามารถทำำ�รายการด้้วยตนเองบน GHB ALL ทั้้�งการสมััคร GHB ALL
ด้้วยตนเองผ่่าน NDID การจ่่ายค่่าเบี้้�ยประกัันอััคคีีภััย การแจ้้งความประสงค์์
ขอขยายเวลาประกัันภััย 9 ปีี และการโอนเงิินเข้้าบััญชีีหลังั ทำำ�นิิติกิ รรมแบบอััตโนมััติิ

2

โครงการปรัับกระบวนการเปิิดบััญชีีเงิินฝาก
ให้้เป็็น Digital Service และ e-Signature

ปรัับกระบวนการเปิิดบััญชีีเงิินฝากให้้เป็็น Digital Service โดยใช้้เทคโนโลยีี เช่่น
NDID, e-KYC, e-Signature / e-Consent แล้้วเสร็็จ

3

โครงการ New Normal Services

ยกระดัับบริิการของ ธอส. ให้้สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมของลููกค้้าที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงไป
โดยลููกค้้าสามารถทำำ�รายการด้้วยตนเอง ผ่่าน GHB ALL ได้้

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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ทิิศทางและเป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ปีี 2565

ธอส. ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ปีี 2565 และรููปแบบธุุรกิิจของ ธอส. ให้้สอดคล้้องกัับตำำ�แหน่่งทางยุุทธศาสตร์์เพื่่�อให้้
บรรลุุวิิสััยทััศน์์ของ ธอส. คืือ GHB Next Move Sustainable Bank ก้้าวสู่่�การเป็็น “ธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน” คืือ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
Technology
พััฒนาบริิการ Digital Services

ยกระดัับ
Operation
Customer Journey
รู้้�จััก เข้้าถึึง ใช้้จริิง บอกต่่อ และ Loyalty

พััฒนาผู้้�ปฏิิบััติิงานสู่่�
People Excellence
สร้้าง Mindset บุุคลากร
ด้้วย GIVE+4 / Upskill / Reskill

ปีี 2565 ธอส. ได้้กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่�นำำ�ไปสู่่�การบรรลุุพัันธกิิจ วิิสััยทััศน์์ และมีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ผ่่าน 5 วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 ขยายสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
ขยายสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแก่่กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย (Social Solution) และกลุ่่�มลููกค้้าผู้้�มีีรายได้้ปานกลางขึ้้�นไป (Business Solution)
ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน ผ่่านผลิิตภัณฑ์
ั สิ์ นิ เชื่่อ� ที่่ห� ลากหลาย รวมถึึงขยายฐานสิินเชื่่อ� จากธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ โดยระดมทุุนผ่่านผลิิตภัณฑ์
ั ์
ทางการเงิินรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น เงิินฝาก สลากออมทรััพย์์ พัันธบััตร เพื่่�อตอบสนองความต้้องการลููกค้้า
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารพอร์์ตสิินเชื่่�อ
ยกระดัับการบริิหารจััดการพอร์์ตสิินเชื่่�อให้้สามารถสร้้างรายได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ป้้องกัันการไถ่่ถอนจำำ�นองไปสถาบัันการเงิินอื่่�น
รวมถึึงเทคโนโลยีีมาช่่วยในการควบคุุมดููแลคุุณภาพหนี้้� ป้้องกัันไม่่ให้้เป็็น NPL
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ยกระดัับงานสนัับสนุุนรองรัับการเป็็นธนาคารดิิจิิทััล
ยกระดัับกระบวนการสนัับสนุุน โดยใช้้เทคโนโลยีีมาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน ให้้ครอบคลุุมทุุกกระบวนงานที่่�สำำ�คััญ
ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน และเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรให้้พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ยกระดัับองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
นำำ�เทคโนโลยีีมายกระดัับกระบวนการกำำ�กัับดููแล การบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายใน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหาร
ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมถึึงยกระดัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมและภาพลัักษณ์์องค์์กรเพื่่�อให้้ธนาคาร
เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 ปรัับรููปแบบธุุรกิิจรองรัับพฤติิกรรมลููกค้้า Post COVID
ยกระดัับกระบวนการและช่่องทางการให้้บริิการลููกค้้ารููปแบบดิิจิทัิ ัล เพิ่่�มความสะดวก รวดเร็็ว และตอบสนองต่่อสภาพแวดล้้อม
และพฤติิกรรมการใช้้งานของลููกค้้ามากขึ้้�น
โครงการที่่�สำำ�คััญ ปีี 2565

ลำำ�ดัับ

โครงการ

วััตถุุประสงค์์ หรืือประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ

1

โครงการ GHB All GEN

การพััฒนาระบบ GHB All GEN (Mobile Application) ให้้สามารถรองรัับ
การขยายตััวทางธุุรกิิจของธนาคารและรองรัับพฤติิกรรมลููกค้้ายุุค New Normal

2

โครงการ G H Bank All Be Friend

การพััฒนา NPL Featured ให้้รองรัับการประนอมหนี้้�ของลููกค้้าและ
เชื่่�อมต่่อกัับระบบ GHB All GEN

3

โครงการ G H Bank All Home

การพััฒนา NPA Featured ด้้านการรัับคำำ�ร้้องฯ และรองรัับการเชื่่�อมต่่อ
การชำำ�ระเงิินของ GHB All GEN

4

โครงการ ระบบ GHB Digital Appraisal

พััฒนาระบบพยากรณ์์ราคาหลัักประกััน เพื่่�อแจ้้งราคาประเมิินเบื้้�องต้้นให้้
ลููกค้้าทราบ และประกอบการตััดสิินใจขอสิินเชื่่�อของลููกค้้า รวมถึึงเป็็น
เครื่่�องมืือช่่วยในการรัับรองราคาประเมิินของธนาคาร

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
งบการเงิินรวม

โครงสร้้างรายได้้

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

306.55

0.83

465.83

1.55

306.51

0.83

466.00

1.55

เงิินลงทุุน

397.67

1.07

535.31

1.79

397.67

1.07

564.13

1.88

เงิินให้้สิินเชื่่�อ
รวมรายได้้ดอกเบี้้�ย
เงิินรัับฝาก

51,038.01

137.90 47,719.84

159.20 51,038.01

137.74 47,720.61

159.08

51,742.23

139.80 48,720.98

162.54 51,742.19

139.64 48,750.74

162.52

11,419.18

30.85 14,979.50

49.98 11,419.18

30.82 14,979.50

49.94

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

0.81

1.53

0.01

0.81

เงิินนำำ�ส่่งกองทุุนพััฒนาระบบสถาบััน
การเงิินเฉพาะกิิจ

1,559.78

4.21

1,431.18

4.77

1,559.78

เงิินกู้้�ยืืม

3,691.44

9.97

4,383.21

14.62

ค่่าธรรมเนีียมในการกู้้�ยืืม

35.07

0.09

44.49

อื่่�น ๆ

12.86

0.03

15.86

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

-

-

1.53

0.01

4.21

1,431.18

4.77

3,672.57

9.91

4,452.97

14.84

0.15

35.07

0.09

44.49

0.15

0.05

12.86

0.03

15.86

0.05

16,719.14

45.17 20,855.77

69.58 16,700.27

45.07 20,925.53

69.76

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

35,023.09

94.63 27,865.21

92.97 35,041.92

94.57 27,825.21

92.76

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

1,186.98

3.21

1,288.44

4.30

1,210.97

3.27

1,351.66

4.51

43.39

0.12

31.80

0.11

43.39

0.12

31.80

0.11

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

1,143.59

3.09

1,256.64

4.19

1,167.58

3.15

1,319.86

4.40

กำำ�ไรจากการขายทรััพย์์สิินรอการขาย

361.81

0.98

396.36

1.32

361.81

0.98

396.36

1.32

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ

483.18

1.31

455.64

1.52

483.18

1.30

455.64

1.52

ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

รวมรายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย
รวมรายได้้สุุทธิิ
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
2564
2563
 จำำ�นวน  สััดส่่วน  จำำ�นวน  สััดส่่วน  จำำ�นวน  สััดส่่วน  จำำ�นวน  สััดส่่วน
(ล้้านบาท) (ร้้อยละ) (ล้้านบาท) (ร้้อยละ) (ล้้านบาท) (ร้้อยละ) (ล้้านบาท) (ร้้อยละ)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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1,988.58

5.37 2,108.64

7.03 2,012.57

5.43 2,171.86

7.24

37,011.67

100.00 29,973.85

100.00 37,054.49

100.00 29,997.07

100.00

ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อ
ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อกลุ่่�ม Business Solution
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐ สัังกััดกระทรวงการคลััง ที่่�มีีหน้้าที่่�ในการสนัับสนุุนสิินเชื่่�อ
เพื่่�อที่อ่� ยู่่�อาศััย ช่่วยเหลืือทางการเงิินให้้ประชาชนได้้มีที่ี อ่� ยู่่�อาศััยสมควรแก่่อัตั ภาพ ธนาคารได้้ดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้า้ น”
โดยออกผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�ครอบคลุุมทุุกความต้้องการของลููกค้้าทุุกกลุ่่�มอาชีีพในแต่่ละระดัับรายได้้ ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564
ที่่ผ่� า่ นมาธนาคารสามารถปล่่อยสิินเชื่่อ� ได้้ถึึง 246,874.85 ล้้านบาท (ยอดจ่่ายจริิง) โดยมีีผลิิตภัณฑ์
ั สิ์ นิ เชื่่อ� ที่่ไ� ด้้รับั ความสนใจจากลููกค้้า อาทิิ
1. สิินเชื่่�อ D Plus ปีี 2564
เป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยในโครงการจััดสรรที่่�เป็็นพัันธมิิตร / มีีการทำำ�บัันทึึกข้้อตกลง
ร่่วมกัับธนาคาร โดยต้้องมีีวงเงิินกู้้�ตั้้�งแต่่ 2.5 ล้้านบาทขึ้้�นไป มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์กัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และเพื่่�อเป็็น
ประโยชน์์ทั้้�งลููกค้้าของธนาคารและพัันธมิิตร ซึ่่�ง “สิินเชื่่�อ D Plus ปีี 2564” โดยมีีโครงสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ดัังนี้้� สำำ�หรัับลููกค้้า
สวััสดิิการ ปีีที่่� 1 = 1.99% ต่่อปีี ปีีที่่� 2 = MRR -3.35% ต่่อปีี ปีีที่่� 3 = MRR -2.40% ต่่อปีี ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา = MRR -1.00%
ต่่อปีี สำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อย (Self Welfare) ปีีที่่� 1 = 2.09% ต่่อปีี ปีีที่่� 2 = MRR -3.25% ต่่อปีี ปีีที่่� 3 = MRR -2.30% ต่่อปีี
ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา = MRR -0.50% ต่่อปีี หากลููกค้้ารายย่่อยชำำ�ระเงิินงวดผ่่านช่่องทาง GHB ALL จะได้้ส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ย
ในเดืือนถััดไป ร้้อยละ 0.10 ในช่่วงอััตราดอกเบี้้�ยโปรโมชั่่�น 3 ปีีแรก และหากระหว่่างผ่่อนชำำ�ระลููกค้้าไม่่เคยมีี DPD เกิิน 45 วััน ลููกค้้าจะ
ได้้รัับส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ยเพิ่่�มอีีก 0.50% ในช่่วงที่่�ใช้้อััตราดอกเบี้้�ยลอยตััวจนตลอดอายุุสััญญา (จาก MRR -0.50% เป็็น MRR -1.00%)
ซึ่่�งในปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรมรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 16,790.68 ล้้านบาท
2. สิินเชื่่�อบ้้าน ALL HOME ปีี 2564
เป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับลููกค้้าทั่่�วไปที่่�ซื้้�อบ้้านมืือหนึ่่�งและบ้้านมืือสอง เพื่่�อรองรัับความต้้องการของลููกค้้า
ทุุกกลุ่่�ม โดย “สิินเชื่่�อบ้้าน ALL HOME” ปีี 2564 มีีโครงสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� 2 แบบ ดัังนี้้� อััตราดอกเบี้้�ยแบบที่�่ 1 สำำ�หรัับลููกค้้า
สวััสดิิการ ปีีที่่� 1 = 3.25% ต่่อปีี ปีีที่่� 2 = MRR -2.65% ต่่อปีี ปีีที่่� 3 = MRR -2.25% ต่่อปีี ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา = MRR -1.00%
ต่่อปีี สำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อย (Self Welfare) ปีีที่่� 1 = 3.35% ต่่อปีี ปีีที่่� 2 = MRR -2.55% ต่่อปีี ปีีที่่� 3 = MRR -2.15% ต่่อปีี
ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา = MRR -0.50% ต่่อปีี อััตราดอกเบี้้�ยแบบที่่� 2 ลููกค้้าประสงค์์รัับ LTV 100% โดยต้้องมีีมููลค่่าหลัักประกััน
ต่ำำ��กว่่า 10 ล้้านบาท และเป็็นสััญญาที่่� 1 เท่่านั้้�น สำำ�หรัับลููกค้้าสวััสดิิการ ปีีที่่� 1 = 2.95% ต่่อปีี ปีีที่่� 2 = MRR -2.20% ต่่อปีี
ปีีที่่� 3 = MRR - 2.00% ต่่อปีี ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสัญ
ั ญา = MRR -1.00% ต่่อปีี สำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อย (Self Welfare) ปีีที่่� 1 = 3.05% ต่่อปีี
ปีีที่่� 2 = MRR -2.10% ต่่อปีี ปีีที่่� 3 = MRR -1.90% ต่่อปีี ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา = MRR -0.50% ต่่อปีี หากลููกค้้ารายย่่อย
ชำำ�ระเงิินงวดผ่่านช่่องทาง GHB ALL จะได้้ส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ยในเดืือนถััดไป ร้้อยละ 0.10 ในช่่วงอััตราดอกเบี้้�ยโปรโมชั่่�น 3 ปีีแรก และ
หากระหว่่างผ่่อนชำำ�ระลููกค้้าไม่่เคยมีี DPD เกิิน 45 วััน ลููกค้้าจะได้้รับั ส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ยเพิ่่�มอีีก 0.50% ในช่่วงที่่ใ� ช้้อัตั ราดอกเบี้้�ยลอยตััว
จนตลอดอายุุสััญญา (จาก MRR -0.50% เป็็น MRR -1.00%) ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว ได้้รัับการตอบรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี โดยในปีี 2564
มีียอดนิิติิกรรมรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 14,193.11 ล้้านบาท
3. สิินเชื่่�อบ้้าน Dream Homes by GHB ปีี 2564
เป็็นผลิิตภัณฑ์
ั สิ์ นิ เชื่่อ� ที่จั�่ ดั ทำำ�ขึ้้�นเหมาะสำำ�หรัับลููกค้้าวััยเริ่่ม� ต้้นทำำ�งาน / กลุ่่�ม Gen Y ที่ปั่� จั จุุบันั ยัังไม่่มีที่ี อ่� ยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง
ซึ่่ง� ผลิิตภัณฑ์
ั จ์ ะมีีเงิินงวดต่ำำ��นาน 5 ปีี ช่่วยลดภาระค่่าใช้้จ่า่ ยที่่สูู� งเกิินไปเหมาะสมกัับรายได้้ และลดความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิด NPL โดยมีีโครงสร้้าง
อััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ดัังนี้้� สำำ�หรัับลููกค้้าสวััสดิิการ ปีีที่่� 1 - 3 = 3.25% ต่่อปีี ปีีที่�่ 4 - 5 = 4.15% ต่่อปีี ปีีที่่� 6 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา =
MRR -1.00% ต่่อปีี สำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อย (Self Welfare) ปีีที่่� 1 - 3 = 3.35% ต่่อปีี ปีีที่่� 4 - 5 = MRR –4.25% ต่่อปีี ปีีที่่� 6 จนถึึง
ตลอดอายุุสััญญา = MRR -0.50% ต่่อปีี หากลููกค้้ารายย่่อยชำำ�ระเงิินงวดผ่่านช่่องทาง GHB ALL จะได้้ส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ยในเดืือนถััดไป
ร้้อยละ 0.10 ในช่่วงอััตราดอกเบี้้�ยโปรโมชั่่�น 5 ปีีแรก และหากระหว่่างผ่่อนชำำ�ระลููกค้้าไม่่เคยมีี DPD เกิิน 45 วััน ลููกค้้าจะได้้รัับส่่วนลด
อััตราดอกเบี้้�ยเพิ่่�มอีีก 0.50% ในช่่วงที่่�ใช้้อััตราดอกเบี้้�ยลอยตััวจนตลอดอายุุสััญญา (จาก MRR -0.50% เป็็น MRR -1.00%) ซึ่่�งในปีี 2564
มีียอดนิิติิกรรมรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 13,277.16 ล้้านบาท
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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4. สิินเชื่่�อ Developer ปีี 2564
เป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยในโครงการจััดสรรที่่�เป็็นพัันธมิิตร / มีีการทำำ�บัันทึึกข้้อตกลง
ร่่วมกัับธนาคาร โดยไม่่กำำ�หนดวงเงิินกู้้� มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์กับั พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และเพื่่�อประโยชน์์แก่่ทั้้ง� ลููกค้้าของธนาคาร
และพัันธมิิตร ซึ่่�ง “สิินเชื่่�อ Developer ปีี 2564” มีีโครงสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ดัังนี้้� สำำ�หรัับลููกค้้าสวััสดิิการ ปีีที่่� 1 = 2.80% ต่่อปีี
ปีีที่่� 2 = MRR -3.35% ต่่อปีี ปีีที่่� 3 = MRR -2.50% ต่่อปีี ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา = MRR -1.00% ต่่อปีี สำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อย
(Self Welfare) ปีีที่่� 1 = 2.90% ต่่อปีี ปีีที่่� 2 = MRR -3.25% ต่่อปีี ปีีที่่� 3 = MRR -2.40% ต่่อปีี ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสัญ
ั ญา = MRR -0.50% ต่่อปีี
หากลููกค้้ารายย่่อยชำำ�ระเงิินงวดผ่่านช่่องทาง GHB ALL จะได้้ส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ยในเดืือนถััดไป ร้้อยละ 0.10 ในช่่วงอััตราดอกเบี้้�ย
โปรโมชั่่น� 3 ปีีแรก และหากระหว่่างผ่่อนชำำ�ระลููกค้้าไม่่เคยมีี DPD เกิิน 45 วััน ลููกค้้าจะได้้รับั ส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ยเพิ่่�มอีีก 0.50% ในช่่วงที่่ใ� ช้้
อััตราดอกเบี้้�ยลอยตััวจนตลอดอายุุสััญญา (จาก MRR -0.50% เป็็น MRR -1.00%) ซึ่่�งในปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรมรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน
8,574.40 ล้้านบาท
5. สิินเชื่่�อ “Life Begins with GHB” ปีี 2564
เป็็นผลิิตภัณฑ์
ั สิ์ นิ เชื่่อ� สำำ�หรัับสมาชิิกของสภาวิิชาชีีพ สมาคมวิิชาชีีพต่่าง ๆ ที่่หน่
� ว่ ยงานทำำ�ข้้อตกลงความร่่วมมืือกัับทางธนาคาร
เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้สมาชิิกมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง เป็็นการขยายและสร้้างพัันธมิิตรทางการค้้ากลุ่่�มใหม่่ที่่�มีีความมั่่�นคง
ในอาชีีพให้้กัับธนาคาร ซึ่่�งสมาชิิกจะได้้รัับสิิทธิิดอกเบี้้�ยต่ำำ��เป็็นพิิเศษกว่่ากลุ่่�มลููกค้้าทั่่�วไป โดยในปััจจุุบัันมีีสมาคมต่่าง ๆ เข้้าร่่วม
โครงการแล้้ว 16 สมาคม ได้้แก่่
1. สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ
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
14. แพทยสภา
15. สมาคมวิิศวกรรมเคมีีและเคมีีประยุุกต์์แห่่งประเทศไทย
16. สภาการพยาบาล
	ปััจจุุบัันมีีจำำ�นวนสมาชิิกสมาคมต่่าง ๆ ที่่�สามารถใช้้ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อ “Life Begins with GHB” ได้้ รวมทั้้�งสิ้้�นไม่่น้้อยกว่่า
8 แสนคน โดยสิินเชื่่�อ “Life Begins with GHB” ปีี 2564 มีีโครงสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� 2 แบบ ดัังนี้้� อััตราดอกเบี้้�ยแบบที่่� 1
ปีีที่่� 1 = 2.39% ต่่อปีี ปีีที่่� 2 = 2.59% ต่่อปีี ปีีที่่� 3 = MRR -3.36% ต่่อปีี ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสัญ
ั ญา กรณีีสวััสดิิการ = MRR -1.00% ต่่อปีี
กรณีีรายย่่อย = MRR - 0.50% ต่่อปีี กรณีีซื้้�ออุุปกรณ์์ = MRR อััตราดอกเบี้้�ยแบบที่่� 2 วงเงิินกู้้�ตั้้�งแต่่ 3 ล้้านบาทขึ้้�นไป ปีีที่�่ 1 = 2.14% ต่่อปีี
ปีีที่่� 2 = MRR -3.81% ต่่อปีี ปีีที่่� 3 = MRR -3.61% ต่่อปีี ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา กรณีีสวััสดิิการ = MRR -1.00% ต่่อปีี
กรณีีรายย่่อย = MRR -0.50% ต่่อปีี กรณีีซื้้�ออุุปกรณ์์ = MRR โดยในปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรมรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 8,452.40 ล้้านบาท
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6. สิินเชื่่�อบ้้าน GHB Precious ปีี 2564 และสิินเชื่่�อบ้้าน GHB Precious Plus ปีี 2564
เป็็นผลิิตภัณฑ์
ั ์สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มีีรายได้้ตั้้�งแต่่ 70,000 บาทขึ้้�นไป มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อขยายฐานสิินเชื่่�อธนาคาร
ไปยัังกลุ่่�มที่่�มีีรายได้้สููง ซึ่่�งธนาคารยัังมีีกลุ่่�มเป้้าหมายนี้้�ไม่่มากเท่่าที่่�ควร เพื่่�อทำำ�ให้้ Port สิินเชื่่�อของธนาคารมีีคุุณภาพสิินเชื่่�อที่่�ดีีมากขึ้้�น
โดย “สิินเชื่่�อบ้้าน GHB Precious ปีี 2564” มีีโครงสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ดัังนี้้� ปีีที่่� 1 = 2.29% ต่่อปีี ปีีที่่� 2 = 2.59% ต่่อปีี
ปีีที่่� 3 = MRR -3.46% ต่่อปีี ปีีที่�่ 4 - 7 = MRR -2.00% ต่่อปีี ปีีที่่� 8 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา กรณีีสวััสดิิการ = MRR -1.00% ต่่อปีี กรณีี
รายย่่อย = MRR -0.50% กรณีีซื้้�ออุุปกรณ์์ = MRR ต่่อปีี และลููกค้้าที่่�มีีรายได้้ตั้้�งแต่่ 70,000 บาทขึ้้�นไป วงเงิินกู้้�ตั้้�งแต่่ 8 ล้้านบาทขึ้้�นไป
สามารถใช้้ผลิิตภััณฑ์์ “สิินเชื่่�อบ้้าน GHB Precious Plus ปีี 2564” ที่�มี่ ีโครงสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ดัังนี้้� ปีีที่่� 1 - 2 = 2.22% ต่่อปีี
ปีีที่่� 3 = MRR -3.46% ต่่อปีี ปีีที่�่ 4 - 7 = MRR -2.00% ต่่อปีี ปีีที่่� 8 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา กรณีีสวััสดิิการ = MRR -1.00% ต่่อปีี
กรณีีรายย่่อย = MRR -0.50% กรณีีซื้้�ออุุปกรณ์์ = MRR ต่่อปีี ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์ดั์ ังกล่่าว ได้้รัับการตอบรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี โดยในปีี 2564
สิินเชื่่�อบ้้าน GHB Precious ปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 7,205.15 ล้้านบาท และ สิินเชื่่�อบ้้าน GHB Precious Plus ปีี 2564
มีียอดนิิติิกรรมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 1,521.16 ล้้านบาท รวมเป็็นยอดนิิติิกรรมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 8,726.31 บาท
7. สิินเชื่่�อบ้้านลููกค้้าสวััสดิิการ ปีี 2564
เป็็นผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับลููกค้้าสวััสดิิการที่่�หน่่วยงานทำำ�ข้้อตกลงโครงการสวััสดิิการเงิินกู้้�ที่่�อยู่่�อาศััยประเภท
ไม่่มีีเงิินฝากกัับธนาคารฯ และเป็็นการหัักเงิินเดืือนนำำ�ส่่งให้้กัับธนาคาร เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิด NPL จึึงเป็็นกลุ่่�มที่่�ธนาคารควร
ขยายฐานลููกค้้า พร้้อมทั้้�งขยายฐานไปยัังหน่่วยงานใหม่่เพื่่�อให้้มาทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงเพิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อเป็็นการรัักษาภาพ Port สิินเชื่่อ� ของธนาคาร
ในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 โดยมีีโครงสร้้างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ดัังนี้้� ปีีที่่� 1 = 2.60% ต่่อปีี ปีีที่่� 2 = MRR -3.15% ต่่อปีี
ปีีที่่� 3 = MRR -2.65% ต่่อปีี ปีีที่่� 4 จนถึึงตลอดอายุุสััญญา = MRR -1.00% ต่่อปีี โดยในปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรมรวมทั้้�งสิ้้�น
จำำ�นวน 29,162.93 ล้้านบาท

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 เพื่่�อให้้ประชาชนมีีที่่�อยู่่�อาศััย
เป็็นของตนเอง ซึ่่�งปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรมจ่่ายจริิง จำำ�นวน 193,718 ล้้านบาท โดยมีีผลิิตภััณฑ์์ อาทิิ
1. โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ (โครงการบ้้านล้้านหลััง) เป็็นโครงการต่่อเนื่่�องจากปีี 2562 สำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไป
โดยมุ่่�งเน้้นกลุ่่�มผู้้�มีรี ายได้้น้อ้ ยที่ไ่� ม่่สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่อ� ของธนาคารพาณิิชย์์ กลุ่่�มคนวััยทำำ�งานหรืือประชาชนที่่กำำ�ลั
� งั เริ่่ม� ต้้นสร้้างครอบครััว
รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความต้้องการมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง ในราคาซื้้�อขายไม่่เกิิน 1.2 ล้้านบาทต่่อหน่่วย จากเดิิมกำำ�หนดราคา
ซื้้�อขายไม่่เกิิน 1 ล้้านบาทต่่อหน่่วย เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับราคาซื้้�อของอสัังหาริิมทรััพย์์ในปััจจุุบััน และสอดคล้้องกัับประกาศคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมการลงทุุน (บีีโอไอ) ที่ส่� นัับสนุุนผู้้ป� ระกอบการเอกชน ในการพััฒนาโครงการที่่อ� ยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�มีรี ายได้้น้อ้ ยให้้ได้้รับั สิิทธิปิ ระโยชน์์
เฉพาะการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คลเป็็นระยะเวลา 3 ปีี ซึ่่ง� ในปีี 2564 มีียอดนิิติกิ รรมจำำ�นวน 9,255.92 ล้้านบาท และยอดนิิติกิ รรมสะสม
รวมทั้้�งสิ้้�น 37,575.54 ล้้านบาท
2. โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ (โครงการบ้้านล้้านหลััง ระยะที่่�  2) เป็็นโครงการตามนโยบายรััฐบาลตามมติิ
คณะรััฐมนตรีีเมื่่อ� วัันที่่� 7 กัันยายน 2564 เห็็นชอบการทบทวนมติิคณะรััฐมนตรีีโครงการสิินเชื่่อ� เพื่่�อที่่อ� ยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ (โครงการบ้้านล้้านหลััง)
โดยปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์และเงื่่อ� นไขโครงการปรัับชื่่อ� โครงการเป็็น “โครงการสิินเชื่่อ� เพื่่�อที่่อ� ยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ (โครงการบ้้านล้้านหลััง ระยะที่่� 2)”
สนัับสนุุนประชาชนให้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเองในระดัับราคาที่่�ไม่่สููงนััก เหมาะสมกัับศัักยภาพของประชาชนแต่่ละกลุ่่�ม โดยเฉพาะ
กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่�อของธนาคารพาณิิชย์์ กลุ่่�มคนวััยทำำ�งานหรืือประชาชนที่่�กำำ�ลัังเริ่่�มต้้นสร้้างครอบครััว รวมถึึง
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ โดยธนาคารสนัับสนุุนสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยในเงื่่�อนไขผ่่อนปรน สำำ�หรัับประชาชนที่่�ต้้องการมีีที่่�อยู่่�อาศััยในราคาไม่่เกิิน
1.2 ล้้านบาท อััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ปีีที่่� 1 - ปีีที่่� 4 คงที่�่ = 1.99% ต่่อปีี ฟรีีค่่าธรรมเนีียม 4 รายการ ได้้แก่่ 1) ค่่าธรรมเนีียมการยื่่�นกู้้�
2) ค่่าประเมิินราคาหลัักประกััน 3) ค่่าจดทะเบีียนสิิทธิิและนิิติิกรรม และ 4) ค่่าจดทะเบีียนนิิติิกรรมจำำ�นอง ระยะเวลาโครงการ
วัันที่่� 10 กัันยายน 2564 - 30 ธัันวาคม 2566 ซึ่่�งในปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรมจำำ�นวน 4,783.98 ล้้านบาท
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3. โครงการสิินเชื่่�อ ธอส. เพื่่�อคุุณ ปีี 2564 สำำ�หรัับประชาชนที่่�มีีรายได้้รวมไม่่เกิิน 35,000 บาทต่่อเดืือน และไม่่มีีประวััติิ
การผ่่อนชำำ�ระสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยกัับ ธอส. และสถาบัันการเงิินอื่่�น ซึ่่�งในปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรมจำำ�นวน 61,798.63 ล้้านบาท
4. โครงการสิินเชื่่�อบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2564 สำำ�หรัับประชาชนที่่มี� รี ายได้้รวมไม่่เกิิน 35,000 บาทต่่อเดืือน วงเงิินให้้กู้้�สููงสุุด
ต่่อรายต่่อหลัักประกัันไม่่เกิิน 3,000,000 บาท ซึ่่�งในปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรมจำำ�นวน 26,961.88 ล้้านบาท
5. โครงการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อบุุคลากรภาครััฐ ปีี 2564 สำำ�หรัับข้้าราชการ พนัักงานราชการ พนัักงานมหาวิิทยาลััย
พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ พนัักงาน / เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐที่่�ชื่่�อเรีียกอย่่างอื่่�น และลููกจ้้างประจำำ�ที่่�เป็็นผู้้�มีีสิิทธิิขอกู้้�เงิิน ตามคำำ�นิิยามในข้้อตกลง
โครงการสวััสดิิการเงิินกู้้เ� พื่่�อที่่อ� ยู่่�อาศััยประเภทไม่่มีเี งิินฝากที่ส่่� ว่ นราชการ หรืือหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ หรืือหน่่วยงานอิิสระตามรััฐธรรมนููญ
หรืือองค์์การมหาชน หรืือองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หรืือองค์์กรอิิสระอื่่�นในกำำ�กัับของรััฐหรืือจััดตั้้�งโดยกฎหมายเฉพาะ หรืือจััดตั้้�ง
ตามนโยบายรััฐ ได้้ลงนามร่่วมกัับธนาคาร ซึ่่�งในปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรมจำำ�นวน 4,789.73 ล้้านบาท
6. โครงการสิินเชื่่�อบ้้านคนละหลััง เป็็นสิินเชื่่�อสำำ�หรัับลููกค้้าทั่่�วไปที่่�มีีรายได้้รวมไม่่เกิิน 25,000 บาทต่่อเดืือน และเป็็นลููกค้้า
รายย่่อย และลููกค้้าสวััสดิิการไม่่มีีเงิินฝาก (หัักเงิินเดืือน) วงเงิินให้้กู้้�สููงสุุดไม่่เกิิน 2,000,000 บาทต่่อรายต่่อหลัักประกััน ซึ่่�งในปีี 2564
มีียอดนิิติิกรรมจำำ�นวน 1,602.95 ล้้านบาท
7. โครงการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย TWO-GEN เป็็นโครงการช่่วยเหลืือให้้ประชาชนสามารถผ่่อนชำำ�ระเงิินกู้้�ได้้ง่่ายขึ้้�น โดยออกแบบ
ให้้กู้้�ร่่วมกัันระหว่่างคน 2 รุ่่�น คืือ รุ่่�นพ่่อรุ่่�นแม่่ และรุ่่�นลููกที่่�อายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป ทำำ�ให้้ระยะเวลาการกู้้�ยาวนานมากกว่่าสิินเชื่่�อปกติิ
ส่่งผลให้้ภาระการผ่่อนชำำ�ระรายเดืือนต่ำำ�� จึึงมีีเงิินเหลืือไว้้เป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำำ�เป็็นไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านการศึึกษา หรืือเงิินเก็็บออม หรืือลงทุุน
ทำำ�ให้้คุุณภาพชีีวิิตครอบครััวดีี มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ซึ่่�งในปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรมจำำ�นวน 425.83 ล้้านบาท
8. โครงการสิินเชื่่�อบ้้าน ธอส. - กบข. เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยข้้าราชการ ครั้้�งที่่� 14 เป็็นโครงการต่่อเนื่่�องจากปีี 2562 สำำ�หรัับข้้าราชการ
ที่่�เป็็นสมาชิิกกองทุุนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญข้้าราชการ กบข. ซึ่่�งในปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรมจำำ�นวน 618.24 ล้้านบาท และยอดนิิติิกรรมสะสม
รวมทั้้�งสิ้้�น 1,421.48 ล้้านบาท
9. โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (Reverse Mortgage : RM) เป็็นโครงการต่่อเนื่่�องจากปีี 2562 ที่ต่� อบสนอง
นโยบายของภาครััฐ ตามมติิคณะรััฐมนตรีีวัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2559 ตามที่่�กระทรวงการคลัังได้้มอบหมายให้้สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
(SFIs) เป็็นผู้้�นำำ�ร่่องในการให้้สิินเชื่่�อ เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ผู้้�สููงอายุุมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี โดยการนำำ�ที่�อ่ ยู่่�อาศััยที่่�ตนมีีกรรมสิิทธิ์์�และปลอดภาระหนี้้�
มาเปลี่่�ยนเป็็นรายได้้ในการดำำ�รงชีีพเป็็นรายเดืือน โดยพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2562 ตามการประกาศ
ในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 16 เมษายน 2562 ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม “ให้้ธนาคารมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ประชาชนมีีที่�ดิ่ ินหรืือ
อาคารเพื่่�อใช้้เป็็นที่่�อยู่่�อาศััย รวมถึึงให้้ผู้้�สููงอายุุใช้้ประโยชน์์จากที่่�ดิินหรืืออาคารเพื่่�อการดำำ�รงชีีพ” และธนาคารได้้เปิิดให้้บริิการสิินเชื่่�อ
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ “โครงการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (Reverse Mortgage : RM)” ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็็นต้้นมา
กำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�คงที่่�ตลอดอายุุสััญญา เท่่ากัับ 6.25% ต่่อปีี กรอบวงเงิิน 1,000 ล้้านบาท ช่่วงแรกเปิิดให้้บริิการเฉพาะ
หลัักประกัันที่่�ตั้้�งอยู่่�ในเขตกทม. และปริิมณฑล ปััจจุุบัันขยายพื้้�นที่่�ให้้บริิการไปต่่างจัังหวััด จำำ�นวน 14 จัังหวััด ได้้แก่่ ลำำ�พููน เชีียงใหม่่
เพชรบููรณ์์ ขอนแก่่น มหาสารคาม ร้้อยเอ็็ด นครราชสีีมา อุุบลราชธานีี จัันทบุุรีี ชลบุุรีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์ สงขลา ภููเก็็ต และนครศรีีธรรมราช
หากมีีการร้้องขอจากผู้้�กู้้�ที่่�มีหลั
ี ักประกัันนอกเขตพื้้�นที่่�ที่่�กำำ�หนด ธนาคารจะพิิจารณารัับสิินเชื่่�อเป็็นรายกรณีี ซึ่่�งในปีี 2564 มีียอดนิิติิกรรม
จำำ�นวน 50.65 ล้้านบาท และยอดนิิติิกรรมสะสมรวมทั้้�งสิ้้�น 131.47 ล้้านบาท

ผลิิตภััณฑ์์เงิินฝาก
ธนาคารให้้บริิการรัับฝากเงิินประเภทออมทรััพย์์ ออมทรััพย์์พิเิ ศษ ซุุปเปอร์์ออมทรััพย์์พิเิ ศษ เงิินฝากประจำำ� เงิินฝากกระแสรายวััน
และสลากออมทรััพย์์ ธอส. ซึ่่�งในปีี 2564 ธนาคารมีีแผนงานโครงการปรัับกระบวนการเปิิดบััญชีีเงิินฝากให้้เป็็น Digital Service และ
e–Signature เพื่่�อสนัับสนุุนลููกค้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล และอำำ�นวยความสะดวกให้้ลููกค้้าสามารถเปิิดบััญชีีเงิินฝากผ่่าน Application GHB ALL
ได้้ด้้วยตนเอง โดยธนาคารได้้จััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์เงิินฝากออมทรััพย์์ GHB ALL Savings ที่่�ให้้ลููกค้้าเปิิดบััญชีีเงิินฝากผ่่าน Application
GHB ALL และได้้รัับอััตราดอกเบี้้�ยสููงซึ่่�งสามารถแข่่งขัันสำำ�หรัับการให้้บริิการสู่่�ยุุคดิิจิิทััล รวมถึึงสร้้างการรัับรู้้�และจููงใจลููกค้้าให้้ใช้้
Application GHB ALL มากยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมทั้้�ง ธนาคารได้้จััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์เงิินฝากออมทรััพย์์พููนทรััพย์์ ปีี 2564 ที่่�มุ่่�งเน้้นลููกค้้า
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กลุ่่�ม S (วงเงิินฝากน้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท) กัับ กลุ่่�ม M (วงเงิินฝากตั้้ง� แต่่ 10 ล้้านบาท แต่่ไม่่ถึึง 1,000 ล้้านบาท) โดยลููกค้้าจะได้้รับั ดอกเบี้้�ยสููง
ตามระยะเวลาที่�กำำ�ห
่ นดซึ่่�งได้้รัับความสนใจจากลููกค้้าเป็็นจำำ�นวนมาก จนเต็็มกรอบวงเงิินโครงการก่่อนสิ้้�นสุุดระยะเวลาการให้้บริิการ
นอกจากนี้้� ธนาคารได้้เปิิดจำำ�หน่่ายสลากออมทรััพย์์ ธอส. รุ่่�นที่่� 4 ชุุดเกล็็ดดาว หน่่วยละ 5,000 บาท ที่่�รองรัับลููกค้้ากลุ่่�ม S
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง� ได้้รับั ความสนใจจากลููกค้้าเป็็นจำำ�นวนมาก รวมทั้้�งมีีการเปิิดให้้บริิการผลิิตภัณฑ์
ั ส์ ลากออมทรััพย์์ ธอส.ชุุดพราวพิิมาน Plus
หน่่วยละ 10 ล้้านบาท ที่่�รองรัับลููกค้้ากลุ่่�ม M ที่่�ให้้ผลตอบแทนและโอกาสในการถููกรางวััลสููง โดยจะได้้รัับการยกเว้้นภาษีีดอกเบี้้�ยและ
เงิินรางวััลสำำ�หรัับบุุคคลธรรมดา ซึ่่ง� เป็็นทางเลืือกในการออมเงิินให้้กับั ลููกค้้าในอีีกรููปแบบหนึ่่ง� ทั้้�งนี้้� ผลิิตภัณฑ์
ั เ์ งิินฝากและสลากออมทรััพย์์ ธอส.
ที่่� จัั ด ทำำ�และเปิิ ด ให้้ บ ริิ ก ารมีี ค วามสอดคล้้ อ งกัั บ แผนยุุ ท ธศาสตร์์ ข องธนาคารและสถานการณ์์ ปัั จ จุุ บัั น รวมทั้้� ง เพิ่่� ม ความสามารถ
ในการแข่่งขัันให้้สามารถระดมเงิินฝากได้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่�ธ่ นาคารกำำ�หนด

ด้้านบริิการอื่่�น ๆ
• เครื่่�องบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ธนาคารมีีการให้้บริิการเครื่่�องบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่าง ๆ เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางในการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินแก่่ลููกค้้าที่่�มุ่่�งเน้้น
ความสะดวก รวดเร็็ว ปลอดภััย และลดความแออััดในการเข้้ามาใช้้บริิการเคาน์์เตอร์์ตามวิิถีีชีีวิิตแบบ New Normal ประกอบด้้วย
1. เครื่่�องชำำ�ระเงิินกู้้�  LRM (Loan Repayment Machine) จำำ�นวน 205 เครื่่�อง ธนาคารได้้เพิ่่�มช่่องทางบริิการชำำ�ระ
เงิินกู้้�ด้ว้ ยตนเอง ในลัักษณะ Self Service ที่ส่� ามารถใช้้บริิการนอกเวลาทำำ�การของธนาคารได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว ปลอดภััย ลููกค้้าสามารถ
ชำำ�ระเงิินกู้้�เพีียงระบุุหมายเลขเงิินกู้้� หรืือสแกนบาร์์โค้้ดด้้วยบััตร GHB PAY CARD เลืือกบััญชีีเงิินกู้้�และระบุุจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องการชำำ�ระ
โดยสามารถชำำ�ระเงิินพร้้อมกัันได้้หลายบััญชีีในครั้้�งเดีียว
2. เครื่่�องชำำ�ระเงิินกู้้�ไร้้เงิินสด (QR Noncash Payment) จำำ�นวน 18 เครื่่�อง เป็็นบริิการทางเลืือกในการชำำ�ระเงิินกู้้�
ที่่�สะดวก รวดเร็็ว ปลอดภััยโดยไม่่ต้้องใช้้เงิินสด เป็็นบริิการที่�ต่่ ่อยอดจากเครื่่�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� หรืือสแกนบาร์์โค้้ด
ด้้วยบััตร 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 ทัันทีี เมื่่อ� ธนาคารได้้รับั ชำำ�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
4. เครื่่�องบริิการเงิินด่่วนอััตโนมััติิ (ATM) จำำ�นวน 97 เครื่่�อง ให้้บริิการทางการเงิิน ได้้แก่่ ถอนเงิินสด / โอนเงิิน
ภายในธนาคาร / โอนเงิินชำำ�ระเงิินกู้้�ภายในธนาคาร / โอนเงิินระหว่่างธนาคาร (ORFT) / โอนเงิินผ่่านระบบพร้้อมเพย์์ / สมััครใช้้บริิการ
พร้้อมเพย์์ และ สอบถามยอดบััญชีีเงิินกู้้�
5. เครื่่�องบริิการรัับฝาก - ถอนเงิินสดอััตโนมััติิ (CDM/ATM) จำำ�นวน 106 เครื่่�อง ให้้บริิการทางการเงิิน ได้้แก่่
ฝากและถอนเงิินสด / รัับชำำ�ระเงิินกู้้�เป็็นเงิินสด / โอนเงิินภายในธนาคาร / โอนเงิินชำำ�ระเงิินกู้้�ภายในธนาคาร / โอนเงิินระหว่่างธนาคาร
(ORFT) / โอนเงิินผ่่านระบบพร้้อมเพย์์ / สมััครใช้้บริิการพร้้อมเพย์์ และสอบถามยอดบััญชีีเงิินกู้้�
6. เครื่่�องรัับฝากเงิินสดอััตโนมััติิ (CDM) จำำ�นวน 45 เครื่่�อง ให้้บริิการทางการเงิิน ได้้แก่่ รัับฝากเงิินสด / รัับชำำ�ระเงิินกู้้�
เป็็นเงิินสด / โอนเงิินภายในธนาคาร / โอนเงิินชำำ�ระเงิินกู้้�ภายในธนาคาร / โอนเงิินระหว่่างธนาคาร (ORFT) / โอนเงิินผ่่านระบบ
พร้้อมเพย์์ และสอบถามยอดบััญชีีเงิินกู้้�
7. เครื่่�องปรัับสมุุดอััตโนมััติิ (PBM) จำำ�นวน 60 เครื่่�อง ให้้บริิการปรัับสมุุดคู่่�ฝากบััญชีีเงิินฝาก ธอส. ได้้ด้้วยตนเอง
เพื่่�อความสะดวกรวดเร็็วแก่่ลููกค้้า
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เครื่่�องชำำ�ระเงิินกู้้� LRM

เครื่่�องชำำ�ระเงิินกู้้�ไร้้เงิินสด

เครื่่�องรัับเงิินฝากประชารััฐ

• บริิการออนไลน์์ผ่่านช่่องทางเว็็บไซต์์ธนาคาร
1. ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมมาตรการตาม “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้้างชาติิ”
		 บริิการช่่วยเหลืือของธนาคาร สำำ�หรัับลููกค้้าผู้้�ได้้รัับผลกระทบด้้านรายได้้จากสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�มีีความประสงค์์
เข้้าร่่วมมาตรการโครงการ “ธอส. รวมไทย สร้้างชาติิ” โดยธนาคารได้้มีีช่่องทางการเปิิดให้้ลููกค้้าลงทะเบีียนเพื่่�อเข้้าร่่วมมาตรการผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ และ Mobile Banking Application (GHB ALL) ของธนาคาร โดยไม่่ต้้องมาติิดต่่อสาขา
2. ระบบสร้้าง QR Code สำำ�หรัับชำำ�ระบััญชีีเงิินกู้้� ธอส. และชำำ�ระเงิินงวดผ่่อนดาวน์์ NPA
		 บริิการสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มีีความประสงค์์ชำำ�ระหนี้้�เงิินกู้้� ธอส. และชำำ�ระเงิินงวดผ่่อนดาวน์์ NPA ซึ่่�งถืือเป็็นการอำำ�นวย
ความสะดวกให้้กัับลููกค้้าโดยไม่่ต้้องเดิินทางมายัังสาขา หรืือยัังมิิได้้สมััครใช้้บริิการ Mobile Banking Application (GHB ALL)
ของธนาคาร โดยลููกค้้าสามารถสร้้าง QR Code เพื่่�อรัับชำำ�ระเงิินผ่่านเว็็บไซต์์ และ Scan เพื่่�อชำำ�ระเงิินผ่่าน Mobile Banking Application
ของต่่างธนาคารได้้
3. บริิการออกหนัังสืือรัับรองดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
		 บริิการสำำ�หรัับลููกค้้าสิินเชื่่อ� ของธนาคาร ผู้้�มีคี วามประสงค์์ขอหนัังสืือรัับรองดอกเบี้้�ยเงิินกู้้ใ� นรููปแบบเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์
เพื่่�อใช้้เป็็นเอกสารประกอบในการยื่่น� ขอลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้บุคุ คลธรรมดา โดยลููกค้้าสามารถลงทะเบีียนเข้้าใช้้งานระบบผ่่านทางเว็็บไซต์์
ของธนาคาร หรืือดำำ�เนิินการผ่่าน Mobile Banking Application (GHB ALL) และระบบจะดำำ�เนิินการจััดส่่งไปยัังอีีเมลที่่�ลููกค้้าแจ้้งไว้้กัับ
ธนาคาร
4. บริิการออกหนัังสืือรัับรองการหัักภาษีี ณ ที่่�จ่่ายเงิินฝาก
		 บริิการสำำ�หรัับลููกค้้าเงิินฝากของธนาคาร ผู้้�มีคี วามประสงค์์ขอหนัังสืือรัับรองการหัักภาษีี ณ ที่่จ่� า่ ยเงิินฝาก ตามมาตรา 50 ทวิิ
ในรููปแบบเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อใช้้เป็็นเอกสารในการยื่่�นประกอบแสดงรายการภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดาและนิิติิบุุคคล โดยลููกค้้า
สามารถลงทะเบีียนเข้้าใช้้งานระบบผ่่านทางเว็็บไซต์์ และธนาคารจะดำำ�เนิินการจััดส่่งไปยัังอีีเมลของลููกค้้า หรืือขอผ่่าน Mobile Banking
Application (GHB ALL) ของธนาคาร
• Mobile Application Banking
1. GHB ALL เป็็นบริิการทางการเงิินผ่่าน Smartphone เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ลููกค้้าของธนาคารที่่�สามารถ
รองรัับธุุรกรรมสำำ�คััญ ทั้้�งในส่่วนของบริิการด้้านเงิินฝาก เช่่น การโอนเงิิน บริิการพร้้อมเพย์์ เปิิดบััญชีีเงิินฝากดิิจิทัิ ัล ซื้้�อสลากออมทรััพย์์
และบริิการด้้านสิินเชื่่�อ เช่่น การชำำ�ระเงิินกู้้� ธอส. ผ่่านการโอนหรืือ สร้้าง QR Code เพื่่�อชำำ�ระเงิินกู้้�จาก Mobile Application ของ
ธนาคารอื่่น� การชำำ�ระเงิินงวดผ่่อนดาวน์์ NPA ตรวจสอบสถานะยื่่น� กู้้� เงิินต้้นคงเหลืือและเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระ ใบเสร็็จชำำ�ระเงิินกู้้�อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
การลงทะเบีียนเพื่่�อรัับรหััสเข้้าร่่วมโครงการบ้้านล้้านหลััง
		 โดยจุุดเด่่นที่สำำ�คั
่� ญ
ั ของบริิการด้้านสิินเชื่่อ� ที่แ่� ตกต่่างจากธนาคารอื่่น� คืือ ลููกค้้าสามารถตรวจสอบข้้อมููลการชำำ�ระเงิินกู้้� ธอส.
และเงิินต้้นคงเหลืือได้้ทันั ทีีหลังั การชำำ�ระเงิิน (Real Time) และบริิการขอเอกสารสำำ�คััญต่่าง ๆ ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เช่่น ข้้อมููลรายการ
เดิินบััญชีี (e-Statement) หนัังสืือรัับรองดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� หนัังสืือรัับรองภาษีีดอกเบี้้�ยเงิินฝาก หนัังสืือรัับรองเพื่่�อเบิิกค่่าเช่่าบ้้าน ซึ่่�งธนาคาร
จะดำำ�เนิินการจััดส่่งเอกสารผ่่านทางอีีเมล โดยที่�ลูู่ กค้้าไม่่ต้้องเดิินทางมาติิดต่่อสาขา
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2. G H Bank Smart NPA เป็็น Application ที่่�ลููกค้้าสามารถค้้นหาและแสดงรายละเอีียดข้้อมููลทรััพย์์บ้้านมืือสอง
ของธนาคาร ยื่่�นคำำ�ร้้องขอดููทรััพย์์หรืือจองทรััพย์์ นอกจากนี้้� ยัังสามารถเข้้าร่่วมการประมููลบ้้านมืือสองออนไลน์์ แบบ New Normal
ได้้อย่่างง่่ายดายเพีียงปลายนิ้้ว� รวมทั้้ง� ประชาสััมพัันธ์์ข่า่ วสาร / ผลิิตภัณฑ์
ั ต่์ า่ ง ๆ ในแอปเดีียวด้้วย G H Bank Smart NPA Mobile Application
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การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564
ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการใหม่่
	ด้้านสิินเชื่่�อ

สิินเชื่่�อกลุ่่�ม Business Solution
โครงการ Self Welfare เป็็นโครงการเพื่่�อส่่งเสริิมให้้ลููกค้้ารายย่่อยทั้้�งกลุ่่�มอาชีีพประจำำ�และอาชีีพอิิสระ ชำำ�ระเงิินงวดผ่่านช่่องทาง
GHB ALL ซึ่่�งเป็็นช่่องทาง Digital ของธนาคาร อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อสร้้างวิินััยการผ่่อนชำำ�ระ และสร้้างความสะดวกสบายในการใช้้บริิการ
และยัังช่่วยลดต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการของธนาคารอีีกด้้วย โดยลููกค้้าจะได้้รัับส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ยในเดืือนถััดไปร้้อยละ 0.10
ในช่่วงที่่�ใช้้อััตราดอกเบี้้�ยโปรโมชั่่�น เมื่่�อชำำ�ระเงิินงวดผ่่าน Application GHB ALL และหากระหว่่างผ่่อนชำำ�ระลููกค้้าไม่่เคยมีี DPD
เกิิน 45 วััน ลููกค้้าจะได้้รัับส่่วนลดอััตราดอกเบี้้�ยเพิ่่�มอีีก 0.50% ในช่่วงที่่�ใช้้อััตราดอกเบี้้�ยลอยตััวจนตลอดอายุุสััญญา (จาก MRR -0.50%
เป็็น MRR -1.00%) อีีกทั้้�งผลิิตภััณฑ์์มีีเงื่่�อนไขพิิเศษสำำ�หรัับขยายฐานไปยัังกลุ่่�มลููกค้้ารายย่่อยอาชีีพประจำำ�มั่่�นคงให้้สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่�อ
ของธนาคารมากขึ้้�น และทำำ�ให้้ Port สิินเชื่่�อของธนาคารมีีคุณ
ุ ภาพสิินเชื่่�อที่่�ดีีมากขึ้้�น โดยพิิจารณาวงเงิินให้้กู้้�ตามเกณฑ์์รายได้้ พิิเศษกว่่า
กลุ่่�มลููกค้้ารายย่่อยอาชีีพประจำำ�ปกติิ ในกรณีีที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นไปตามที่่�ธนาคารกำำ�หนด โดยมีีผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อจำำ�นวน 5 ผลิิตภััณฑ์์
เพื่่�อรองรัับโครงการ Self Welfare ได้้แก่่ 1. สิินเชื่่�อบ้้าน ALL HOME 2. สิินเชื่่�อบ้้าน Dream Homes by GHB 3. สิินเชื่่�อ D Plus
4. สิินเชื่่�อ Developer และ 5. สิินเชื่่�อบ้้านสุุขสัันต์์ โดยเริ่่�มเปิิดให้้ใช้้บริิการตั้้�งแต่่ Q3 - Q4 ปีี 2564 และสามารถปล่่อยสิินเชื่่�อได้้ถึึง
จำำ�นวน 23,673.86 ล้้านบาท
สิินเชื่่�อกลุ่่�ม Social Solution
1. โครงการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อคนพิิการ เป็็นโครงการเพื่่�อมุ่่�งเน้้นช่่วยเหลืือลููกค้้ากลุ่่�มคนพิิการ ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าเปราะบาง
และยัังขาดโอกาสทางสัังคมในหลาย ๆ ด้้าน ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน มีีโอกาสมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง และมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
โดยกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�พิิเศษในอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ต่ำำ�� ในระดัับราคาไม่่เกิิน 2 ล้้านบาท ภายใต้้กรอบวงเงิินโครงการไม่่เกิิน
100 ล้้านบาท เริ่่�มดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564 และสิ้้�นสุุดระยะเวลายื่่�นคำำ�ขอกู้้�และทำำ�นิิติิกรรมเมื่่�อธนาคารให้้สิินเชื่่�อ
เต็็มกรอบวงเงิินโครงการ
	ด้้านเงิินฝาก

เงิินฝากออมทรััพย์์ GHB ALL Savings เป็็นเงิินฝากที่่�เปิิดบััญชีีเงิินฝากผ่่าน Application GHB ALL ไม่่มีีสมุุดคู่่�ฝาก
ได้้รัับดอกเบี้้�ยสููง ไม่่เสีียภาษีีดอกเบี้้�ยเงิินฝาก ฝาก - ถอนไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนครั้้�ง
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ด้้านอื่่�น ๆ

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปััจจุุบััน ส่่งผลให้้พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
เปลี่่� ย นแปลงไปจากเดิิ ม และปรัั บ เปลี่่� ย นเข้้ า สู่่�วิิ ถีี ชีี วิิ ต ปกติิ รูู ปแบบใหม่่ หรืือ New Normal ที่่� มุ่่� งเน้้ น การทำำ�ธุุ ร กรรมออนไลน์์
และเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing) ดัังนั้้�น เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าและวิิถีชีี ีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไป ธนาคารจึึงมุ่่�งเน้้น
พััฒนายกระดัับบริิการในรููปแบบ Digital Services เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถใช้้บริิการด้้วยตนเอง โดยไม่่ต้้องมาติิดต่่อสาขา ซึ่่�งมีีหััวใจสำำ�คััญ
คืือ ความสะดวก รวดเร็็ว ปลอดภััยและง่่ายต่่อการใช้้งาน โดยมีีเป้้าหมายยกระดัับการให้้บริิการของธนาคาร มุ่่�งสู่่�การเป็็น Digital Banking
เพื่่�อเป็็น ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุดุ สำำ�หรัับการมีี “บ้้าน” และสร้้างความยั่่ง� ยืืนให้้แก่่องค์์กร Digital Services จึึงมีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง� ในช่่วงปีี 2564
ซึ่่�งธนาคารได้้มุ่่�งพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัล เพื่่�อให้้เกิิด Digital Services อย่่างเต็็มรููปแบบ และเปิิดให้้บริิการออนไลน์์ต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• บริิการออนไลน์์ผ่่านช่่องทางเว็็บไซต์์ธนาคาร
1. หนัังสืือแจ้้งข้้อมููลเครดิิตแบบออนไลน์์ เป็็นบริิการที่่�เพิ่่�มความสะดวกให้้กัับลููกค้้าสิินเชื่่�อ ในการรัับหนัังสืือแจ้้งข้้อมููล
เครดิิตผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ แทนการรัับเอกสารทางไปรษณีีย์์ โดยลููกค้้าเข้้าไปลงทะเบีียน เพื่่�อรัับข้้อมููลเครดิิตผ่่านลิิงค์์ที่่�ธนาคาร
ส่่งทางข้้อความ SMS จาก G H Bank หรืือสแกน QR Code ทาง www.ghbank.co.th สำำ�หรัับใช้้ในการดาวน์์โหลดหนัังสืือแจ้้งข้้อมููลเครดิิต

2. บริิการซื้้�อขายบ้้านมืือสอง หรืือ ทรััพย์์ NPA เว็็บไซต์์ www.ghbhomecenter.com เป็็นการพััฒนาเว็็บไซต์์
www.ghbhomecenter.com โฉมใหม่่ ที่่�เพิ่่�มความสะดวกให้้กัับลููกค้้าที่่�ต้้องการซื้้�อ-ขายบ้้านมืือสอง หรืือทรััพย์์ NPA ของธนาคาร
รองรัับการใช้้งานได้้ทุุกแพลตฟอร์์มอย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ โดยสามารถค้้นหาข้้อมููลบ้้านมืือสองของธนาคารได้้ทั่่�วประเทศ พร้้อมกัับ
ดููรููปภาพได้้แบบ 360 องศา ผ่่านระบบ Google Street View รวมถึึงภาพวีีดีีโอ ข้้อมููลแผนที่่�ทรััพย์์ มีีระบบนำำ�ทาง Google Map ไปยััง
สถานที่่�ตั้้�ง และนััดหมายขอเข้้าดููทรััพย์์จริิง หรืือทำำ�การจองทรััพย์์ได้้ง่่าย ๆ เพีียงสมััครเป็็นสมาชิิกของเว็็บไซต์์ รวมถึึงมีีระบบแจ้้งจำำ�นวน
เงิินจอง เงิินดาวน์์ เงิินที่�ต้่ ้องชำำ�ระวัันทำำ�สััญญา และเงิินที่่�ต้้องผ่่อนชำำ�ระสิินเชื่่�อเบื้้�องต้้นของรายการที่่�ลููกค้้าสนใจได้้ทัันทีีอีีกด้้วย
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• Mobile Banking Application (GHB ALL)
Mobile Banking Application ของธนาคาร หรืือ GHB ALL ถืือเป็็นช่่องทางหลัักของบริิการด้้านดิิจิิทััลที่่�ลููกค้้าสามารถ
เข้้าถึึงได้้ง่า่ ยที่สุ่� ดุ และจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารได้้ยกระดัับการพััฒนาบริิการ
ด้้านดิิจิิทััลภายใต้้ “โครงการ G H Bank New Normal Services” มีีการเพิ่่�มฟัังก์์ชั่่�นใหม่่ด้้านดิิจิิทััลขึ้้�นสู่่� Mobile Application GHB ALL
แอปเดีียวครบจบเหมืือนยกธนาคารไว้้ในมืือคุุณ ซึ่่ง� ลููกค้้าสามารถใช้้บริิการได้้ด้ว้ ยตนเอง โดยไม่่ต้อ้ งเดิินทางมาที่่ธ� นาคาร ลดความเสี่่ย� งจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยธนาคารได้้ขยายต่่อยอดทั้้�งบริิการทางการเงิินและสิินเชื่่อ� ดัังนี้้�

1. สมััครใช้้งาน GHB ALL Application ด้้วยตนเอง เป็็นบริิการที่่�ให้้ลููกค้้าสามารถสมััครใช้้งาน Application GHB ALL
ด้้วยตััวเอง ไม่่ต้อ้ งเดิินทางมาที่่ธ� นาคาร โดยใช้้วิธีิ ผ่ี า่ นการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนได้้ 2 วิิธีี คืือ การพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนด้้วยการเปรีียบเทีียบ
ใบหน้้า (Facial Recognition) ที่่�เคยจััดเก็็บไว้้กัับธนาคาร และการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนรููปแบบดิิจิิทััล ด้้วยการเปรีียบเทีียบใบหน้้า
ผ่่านโครงข่่ายแพลตฟอร์์ม National Digital ID (NDID) ที่�เ่ คยจััดเก็็บไว้้กัับธนาคารอื่่�น
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2. บริิการตรวจสอบและพิิสููจน์์ตััวตนผ่่าน Platform NDID เป็็นบริิการยืืนยัันตััวตนแบบดิิจิิทััล ผ่่านการถ่่ายภาพใบหน้้า
ของผู้้�สมััครใช้้บริิการ เพื่่�อบัันทึึกและเก็็บข้้อมููลสำำ�หรัับใช้้ในการทำำ�ธุุรกรรมหรืือบริิการต่่าง ๆ กัับทางภาครััฐและเอกชนในอนาคตได้้
เช่่น ธุุรกิิจธนาคาร ธุุรกิิจประกััน ธุุรกิิจการลงทุุน โดยในปััจจุุบัันธนาคารได้้ใช้้เทคโนโลยีีดัังกล่่าว เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ลููกค้้า
ในการสมััครใช้้งาน GHB ALL Application ด้้วยตนเอง ผ่่านการขอข้้อมููลเพื่่�อยืืนยัันตััวตนจากสถาบัันการเงิินอื่่�นที่่�ลููกค้้ามีีการจััดเก็็บ
ข้้อมููลไว้้ รวมถึึงเป็็นหนึ่่�งในผู้้�ให้้บริิการพิิสููจน์์ยืืนยัันตััวตน (NDID) แก่่ลููกค้้าที่่�มีีการจััดเก็็บภาพใบหน้้าไว้้กัับธนาคาร เพื่่�อใช้้ในการสมััคร
ใช้้งาน Application ของหน่่วยงานหรืือสถาบัันการเงิินอื่่�น ที่่�อยู่่�ภายใต้้โครงข่่ายแพลตฟอร์์ม National Digital ID
3. กู้้�เพิ่่�มเพื่่�อชำำ�ระหนี้้�ที่่�อยู่่�อาศััย และ NCB Request (e-Consent) เป็็นกระบวนการขอกู้้�เพิ่่�มผ่่าน GHB ALL สำำ�หรัับลููกค้้า
ที่่�มีีบััญชีีเงิินกู้้�กัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์และมีีคุุณสมบััติิตรงตามเงื่่�อนไขที่่�ธนาคารกำำ�หนด ธนาคารจะทำำ�การแจ้้งเพื่่�อเชิิญชวนลููกค้้า
กู้้�เพิ่่�มผ่่านการส่่ง Notification ให้้กัับลููกค้้าทราบ และยื่่�นคำำ�ขอกู้้�เพิ่่�มผ่่าน App GHB ALL โดย NCB Request เป็็นการทำำ� e-Consent
NCB เฉพาะการกู้้�เพิ่่�ม โดยเมื่่�อลููกค้้าเปิิด Consent ระบบจะสืืบค้้นข้้อมููลและส่่งข้้อมููลเพื่่�อสนัับสนุุนการพิิจารณาการกู้้�เพิ่่�มให้้กัับธนาคาร
4. การโอนเงิินเข้้าบัญ
ั ชีีหลัังทำำ�นิิติกิ รรม เป็็นบริิการที่เ�่ พิ่่�มความสะดวกให้้กับั ลููกค้้า ในการรัับเงิินกู้้�หลังั จากที่่�ลููกค้้ายื่่�นขอสิินเชื่่อ�
และดำำ�เนิินการทำำ�นิิติิกรรมแล้้วเสร็็จ จากเดิิมใช้้วิิธีีการจ่่ายเช็็คเปลี่่�ยนเป็็นการโอนเงิินเข้้าบััญชีีเงิินฝากของลููกค้้า
5. การชำำ� ระค่่ า เบี้้�ยประกัั น อัั ค คีี ภัั ย เป็็ น บริิ ก ารที่่� เ ปิิ ด ให้้ ลูู กค้้ า ที่่�
ครบกำำ�หนดต่่ออายุุกรมธรรม์์ประกัันอััคคีีภััย สามารถชำำ�ระเบี้้�ยประกัันอััคคีีภััย
โดยลููกค้้าสามารถชำำ�ระค่่าเบี้้�ยประกัันผ่่านบััญชีีที่่�บัันทึึกไว้้ใน Application
GHB ALL ได้้ทัันทีี หรืือ ชำำ�ระค่่าเบี้้�ยประกัันจากการสร้้าง QR Code เพื่่�อนำำ�ไป
ชำำ�ระผ่่าน Application ของธนาคารอื่่�นได้้อีีกด้้วย
รวมทั้้�ง มีีบริิการที่เ่� ปิิดให้้ลููกค้้าสามารถแจ้้งข้้อมููลเพื่่�อขอเปลี่่ย� นระยะเวลา
คุ้้�มครองประกัันอััคคีีภััยจากเดิิม เป็็นระยะเวลา 9 ปีี ก่่อนการเรีียกเก็็บชำำ�ระ
ค่่าเบี้้�ยประกัันอััคคีีภััย
6. เปลี่่�ยนเครื่่�องโทรศััพท์์มืือถืือเพื่่�อใช้้งาน GHB ALL ด้้วยตนเอง
เป็็นบริิการที่่�อำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ต้้องการเปลี่่�ยนเครื่่�องโทรศััพท์์
มืือถืือ เพื่่�อใช้้งาน GHB ALL ซึ่่ง� ลููกค้้าสามารถยืืนยัันตััวตนด้้วยข้้อมููล หรืือภาพถ่่าย
ใบหน้้าที่่�จััดเก็็บไว้้กัับธนาคาร
7. บริิการสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ต้้องการประนอมหนี้้� G H Bank Smart NPL
เพิ่่�มความสะดวกให้้กับั ลููกค้้าที่ต้่� อ้ งการประนอมหนี้้� สำำ�หรัับลููกหนี้้�กลุ่่�มที่ต้่� อ้ งจัับตา
มองเป็็นพิิเศษ (SM) และกลุ่่�มหนี้้�เสีีย (NPL) โดยไม่่ต้้องเดิินทางมายื่่�นเรื่่�องขอประนอมหนี้้�ที่่�ธนาคาร โดยสามารถดำำ�เนิินการได้้ง่่าย ๆ ผ่่าน
Application GHB ALL ด้้วยการเลืือกรายการ G H Bank Smart NPL และอััพโหลดเอกสารที่แ่� สดงผลกระทบทางรายได้้ อาทิิ สลิิปเงิินเดืือน
หนัังสืือรัับรองจากหน่่วยงานต้้นสัังกััด ภาพถ่่ายกิิจการ หรืือ Statement เพื่่�อได้้รัับการพิิจารณาปรัับลดเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระเป็็นระยะเวลา
สููงสุุดไม่่เกิิน 12 เดืือน
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• Line Official Account
1. GHB Buddy เป็็นบริิการทางการเงิินรููปแบบใหม่่บน Application LINE ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่�แ่ จ้้งเตืือนทุุกความเคลื่่�อนไหวบััญชีี
ของลููกค้้าเป็็นรายบุุคคลในธุุรกรรมฝาก / ถอน / โอน / ชำำ�ระเงิินกู้้� / ชำำ�ระค่่าเบี้้�ยประกัันอััคคีีภัยั เตืือนชำำ�ระเงิินกู้้� ซื้้อ� หรืือไถ่่ถอนสลากออมทรััพย์์
ถููกรางวััลสลากออมทรััพย์์ และผลการขอสิินเชื่่�อ โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย รวมถึึงการประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารของธนาคาร

2. GHB NPA ช่่องทางใหม่่ในการให้้บริิการลููกค้้าประชาชนที่่�สนใจบ้้านมืือสองของ ธอส. สามารถเลืือกดููข้้อมููลบ้้านมืือสอง
ของธนาคาร โดยเฉพาะทรััพย์์รายการเด่่น สภาพดีี เดิินทางสะดวก รวมถึึงทรััพย์์เด่่นที่่�นำำ�มาเข้้าร่่วมโครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ
(โครงการบ้้านล้้านหลััง ระยะที่่� 2) และยัังสามารถสอบถามรายละเอีียดของทรััพย์์ต่่าง ๆ ผ่่านการแชทแบบตััวต่่อตััวกัับเจ้้าหน้้าที่�ธ่ นาคาร
ได้้โดยตรง พร้้อมทั้้�งได้้รับั ทราบข้้อมููลข่่าวสารสำำ�คััญของบ้้านมืือสอง ธอส. เช่่น การจััดงานประมููลบ้้านมืือสองตลอดทั้้�งปีี โปรโมชั่่น� ลดราคา
หรืืออััตราดอกเบี้้�ยพิิเศษต่่าง ๆ และร่่วมสนุุกในกิิจกรรมที่�ธ่ นาคารจััดขึ้้�นเพื่่�อลุ้้�นรัับของรางวััลจำำ�นวนมากได้้อีีกด้้วย
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การดำำ�เนิินงานโครงการที่่�สำำ�คััญตามนโยบายรััฐบาล
การดำำ�เนิินโครงการที่สำำ�คั
่� ญ
ั ตามนโยบายรััฐบาลของธนาคารสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ ด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสัังคม โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� สร้้างความเป็็นธรรมในทุุกมิิติิ สร้้างหลัักประกัันทางสัังคมที่่�ครอบคลุุมและเหมาะสม
กัับคนทุุกช่่วงวััย ทุุกเพศภาวะและทุุกกลุ่่�ม สนัับสนุุนการสร้้างสภาพแวดล้้อมทางกายภาพและทางสัังคมที่่�เอื้้�อต่่อการดำำ�รงชีีวิิตและ
การมีีส่่วนร่่วมเป็็นพลัังในสัังคมสำำ�หรัับคนทุุกกลุ่่�ม รวมทั้้�งส่่งเสริิมและสร้้างแรงจููงใจในการลงทุุนระยะยาวเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถ
ในการพึ่่�งตนเองทางเศรษฐกิิจของประชาชนทุุกกลุ่่�มด้้วยมาตรการทางภาษีีและอื่่�น ๆ ซึ่่�งในปีี 2564 ธนาคารได้้จััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อ
เพื่่�อตอบสนองนโยบายของรััฐบาล ในการช่่วยเหลืือประชาชนกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยให้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง โดยมีีผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อ
ที่่�ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องจากปีี 2562 คืือ โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ (โครงการบ้้านล้้านหลััง) ระยะเวลาโครงการเริ่่�มตั้้�งแต่่
วัันที่่� 2 มกราคม 2562 - วัันที่่� 6 กัันยายน 2564 และ “โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ (โครงการบ้้านล้้านหลััง ระยะที่่� 2)”
เป็็นโครงการตามนโยบายรััฐบาลตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 7 กัันยายน 2564 เห็็นชอบการทบทวนมติิคณะรััฐมนตรีีโครงการสิินเชื่่�อ
เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ (โครงการบ้้านล้้านหลััง) โดยปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขโครงการ ปรัับชื่่�อโครงการเป็็น “โครงการสิินเชื่่�อ
เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ (โครงการบ้้านล้้านหลััง ระยะที่่� 2)” สนัับสนุุนประชาชนให้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเองในระดัับราคาที่่�ไม่่สููงนััก
เหมาะสมกัับศัักยภาพของประชาชนแต่่ละกลุ่่�ม โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�มีรี ายได้้น้อ้ ยที่ไ่� ม่่สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่อ� ของธนาคารพาณิิชย์์ กลุ่่�มคนวััยทำำ�งาน
หรืือประชาชนที่่�กำำ�ลัังเริ่่�มต้้นสร้้างครอบครััว รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์์สนัับสนุุนสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยในเงื่่�อนไข
ผ่่อนปรน สำำ�หรัับประชาชนที่�ต้่ ้องการมีีที่�อ่ ยู่่�อาศััยในราคาไม่่เกิิน 1.2 ล้้านบาท อีีกทั้้�งยัังดำำ�เนิินงานโครงการที่่�สำำ�คััญอื่่�น ๆ ดัังนี้้�
• มาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้าจากผลกระทบ COVID-19 ตามที่่�ได้้เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารได้้มีีมาตรการช่่วยเหลืือบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กัับลููกค้้าของธนาคารที่่�ได้้รัับผลกระทบทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อมมาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้ง� แต่่ปีี 2563 จนถึึงปััจจุุบันั รวม 22 มาตรการ ปีี 2563 จััดทำำ� “มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีี 2563” จำำ�นวน 2 มาตรการ และ “โครงการ ธอส.
ช่่วยคนไทยร่่วมสร้้างชาติิ ปีี 2563” จำำ�นวน 9 มาตรการ และ ปีี 2564 “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้้างชาติิ ปีี 2564” จำำ�นวน 10 มาตรการ
และโครงการ My Hero บุุคลากรทางการแพทย์์และสาธารณสุุข เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือเยีียวยาลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่่�อให้้เศรษฐกิิจไทยขัับเคลื่่�อนต่่อไปได้้ อีีกทั้้�ง
แบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่า่ ยให้้กับั ลููกค้้าของธนาคารให้้สามารถลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการผ่่อนชำำ�ระเงิินกู้้เ� พื่่�อที่่อ� ยู่่�อาศััย พร้้อมกัับยัังคงมีีบ้า้ นให้้ตนเอง
และครอบครััวอยู่่�อาศััย เช่่น การพัักชำำ�ระทั้้ง� ดอกเบี้้ย� และเงิินต้้น การพัักชำำ�ระเงิินต้้นและผ่่อนชำำ�ระเพีียงดอกเบี้้ย� รายเดืือน การเลืือกผ่่อนชำำ�ระ
บางส่่วน 25% 50% 75% ของเงิินงวดตามสััญญากู้้�เงิิน หรืือลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�
• โครงการ Financial Literacy สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ เป็็นกิิจกรรมให้้ความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับสิินเชื่่อ� ที่อ่� ยู่่�อาศััย (Housing Loan)
และการเงิิน (Financial Literacy) สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อรองรัับสัังคมผู้้�สููงอายุุในอนาคต พร้้อมทั้้�งปููพื้้�นฐานการเตรีียมตััวเข้้าสู่่�สัังคม
สููงวัั ย ในประเทศไทย (Aging Society) โดยมีี เ ป้้ า หมายวัั ด ระดัั บ การรัั บ รู้้� ข องผู้้�สูู งอายุุ ที่่� เข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรมมากกว่่ า 80% ขึ้้� น ไป
โดยการทำำ�แบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ซึ่่�งกิิจกรรมดัังกล่่าวมีีการแจกคู่่�มืือพััฒนาความรู้้�ด้้านสิินเชื่่�อและการเงิิน และบรรยาย
ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจด้้านสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย “โครงการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (Reverse Mortgage : RM)” และการวางแผน
ทางการเงิินสำำ�หรัับใช้้จ่่ายในวััยสููงอายุุ
• โครงการเงิินกู้้�ที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิปีี 2564 จากกรณีีที่่�เกิิดน้ำำ��ท่่วมหลากฉัับพลััน
บริิเวณท้้ายเขื่่�อนเจ้้าพระยา อัันเนื่่�องมาจากการเกิิดมรสุุม ทำำ�ให้้ฝนตกหนัักในพื้้�นที่่�ภาคกลางและภาคตะวัันออก ส่่งผลให้้ที่่�อยู่่�อาศััย
ของประชาชนพื้้น� ที่่ดั� งั กล่่าวได้้รับั ความเสีียหาย และผู้้อ� ยู่่�อาศััยไม่่สามารถประกอบอาชีีพได้้ตามปกติิ ธอส. ในฐานะสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
ของรััฐที่มี่� พัี นั ธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้า้ น” จึึงพร้้อมบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้แก่่ลููกค้้าประชาชนด้้วย “โครงการเงิินกู้้ที่� อ่� ยู่่�อาศััยเพื่่�อช่่วยเหลืือ
ผู้้ป� ระสบภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิปีี 2564” (กรอบวงเงิินรวมของโครงการ 100 ล้้านบาท) โดยพิิจารณาตามระดัับความเสีียหาย ประกอบด้้วย
1) ลดดอกเบี้้�ยเหลืือ 0% ต่่อปีี นาน 4 เดืือนแรก 2) ให้้กู้้�เพิ่่�มหรืือกู้้�ใหม่่อััตราดอกเบี้้�ย 3.00% ต่่อปีี คงที่่� 1 ปีีแรก 3) ประนอมหนี้้�ระยะเวลา
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ไม่่เกิิน 1 ปีี 4 เดืือน และคิิดอััตราดอกเบี้้�ย 0% ต่่อปีี 4 เดืือน ไม่่ต้อ้ งชำำ�ระเงิินงวด 4) ประนอมหนี้้�ไม่่เกิิน 1 ปีี คิิดอััตราดอกเบี้้�ย 1.00% ต่่อปีี
5) กรณีีเสีียชีีวิิตหรืือทุุพพลภาพถาวรให้้ผ่่อนชำำ�ระดอกเบี้้�ย 0.01% ต่่อปีี 6) ที่่�อยู่่�อาศััยเสีียหายทั้้�งหลัังซ่่อมแซมไม่่ได้้ ให้้ปลอดหนี้้�
ในส่่วนของอาคาร และ 7) พิิจารณาสิินไหมเร่่งด่่วน (Fast Track) สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ทำำ�กรมธรรม์์ประกัันอััคคีีภััย จ่่ายตามความเสีียหายจริิง
รวมทุุกภััยธรรมชาติิ ไม่่เกิิน 20,000 บาทต่่อปีี และกรณีีกรมธรรม์์เริ่่ม� ความคุ้้�มครองตั้้ง� แต่่ 28 ตุุลาคม 2562 เพิ่่�มความคุ้้�มครองภััยธรรมชาติิ
ตามความเสีียหายจริิงแต่่ไม่่เกิินภััยละ 30,000 บาทต่่อปีี
• โครงการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ สำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อย เป็็นโครงการ
ต่่อเนื่่�องจากปีี 2557 สำำ�หรัับลููกค้้าทั่่�วไปที่่มี� ภููมิ
ี ลำำ�
ิ เนาในพื้้น� ที่่� 3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ คืือ ยะลา นราธิิวาส และปััตตานีี และมีีความต้้องการ
ที่่�อยู่่�อาศััยในพื้้�นที่่� 3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ คืือ ยะลา นราธิิวาส และปััตตานีี เพื่่�อมุ่่�งพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมพื้้�นที่่�ชายแดนภาคใต้้
ตามนโยบายของรััฐบาล พร้้อมกัับสร้้างโอกาสให้้ประชาชนได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง ด้้วยอััตราดอกเบี้้�ย 3.25% ต่่อปีี คงที่่�นานถึึง
5 ปีีแรก ส่่วนปีีที่่� 6 จนถึึงตลอดอายุุสััญญากู้้� กรณีีลููกค้้าสวััสดิิการ อััตราดอกเบี้้�ยเท่่ากัับ MRR-1.00% ต่่อปีี กรณีีลููกค้้ารายย่่อยทั่่�วไป
อััตราดอกเบี้้�ยเท่่ากัับ MRR-0.50% ต่่อปีี ให้้กู้�เ้ พื่่�อซื้้�อ ปลููกสร้้าง ต่่อเติิม ขยาย หรืือซ่่อมแซมอาคาร ฟรีีค่่าธรรมเนีียมการยื่่�นกู้้� ผ่่อนได้้นาน
สููงสุุด 40 ปีี ยื่่�นคำำ�ขอกู้้�และทำำ�นิิติิกรรมภายในวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2565 หรืือภายใต้้กรอบวงเงิินที่่�ธนาคารกำำ�หนด
• มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุระเบิิด - เพลิิงไหม้้ โรงงานย่่านกิ่่�งแก้้ว จัังหวััดสมุุทรปราการ
จากเหตุุการณ์์ระเบิิดและเพลิิงไหม้้ในโรงงานผลิิตเม็็ดโฟมพลาสติิก ซอยกิ่่ง� แก้้ว 21 ตำำ�บลบางพลีีใหญ่่ อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ
ส่่งผลให้้ที่่�อยู่่�อาศััยบริิเวณใกล้้เคีียงเกิิดความเสีียหายและส่่งผลกระทบต่่อการประกอบอาชีีพหรืือรายได้้ของประชาชน ธอส. ในฐานะ
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐ จึึงได้้จััดทำำ� “มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุระเบิิด-เพลิิงไหม้้ โรงงานย่่านกิ่่�งแก้้ว”
สำำ�หรัับลููกค้้าที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบด้้านที่อ่� ยู่่�อาศััยหรืือผลกระทบด้้านรายได้้จากเหตุุการณ์์ในพื้้น� ที่ดั่� งั กล่่าว ภายใต้้กรอบวงเงิินรวมของโครงการ
500 ล้้านบาท ผ่่าน 7 มาตรการเร่่งด่่วน โดยพิิจารณาตามระดัับความเสีียหาย ระยะเวลาช่่วยเหลืือถึึงวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564
ซึ่่�งมีีรายละเอีียดประกอบด้้วย 1) ลดดอกเบี้้�ยเหลืือ 0.01% ต่่อปีี นาน 1 ปีี 2) ให้้กู้้�เพิ่่�มหรืือกู้้�ใหม่่ ดอกเบี้้�ยปีีแรก 1% ต่่อปีี 3) ลููกหนี้้�
ที่่�หลัักประกัันเสีียหาย ให้้ประนอมหนี้้�ระยะเวลาไม่่เกิิน 1 ปีี ดอกเบี้้�ย 0% ต่่อปีี 4 เดืือน ไม่่ต้้องชำำ�ระเงิินงวด 4 เดืือนแรก 4) ลููกหนี้้�
ที่่�มีีผลกระทบด้้านรายได้้ ให้้ประนอมหนี้้�ไม่่เกิิน 1 ปีี ดอกเบี้้�ย 1% ต่่อปีี 5) กรณีีเสีียชีีวิิต หรืือทุุพพลภาพถาวรให้้ผ่่อนชำำ�ระดอกเบี้้�ย
0.01% ต่่อปีี 6) ที่่�อยู่่�อาศััยเสีียหายทั้้�งหลัังซ่่อมแซมไม่่ได้้ ให้้ปลอดหนี้้�ในส่่วนของอาคาร และ 7) ลููกค้้าที่่�หลัักประกัันได้้รัับความเสีียหาย
อาทิิ กระจกแตก เกิิดรอยร้้าวตามตััวอาคาร ให้้แจ้้งเคลมความเสีียหายได้้โดยพิิจารณาจ่่ายค่่าสิินไหมให้้ตามมููลค่่าของความเสีียหายที่่�
เกิิดขึ้้�นจริิงแต่่ไม่่เกิินทุุนประกัันอาคาร
นอกจากนี้้� ธนาคารได้้ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐที่่�ดููแลด้้านการพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััยของประเทศ ได้้แก่่ กรมธนารัักษ์์ การเคหะ
แห่่งชาติิ (กคช.) และสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน) (พอช.) เพื่่�อให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยให้้ได้้มากที่่�สุุด
โดยในปััจจุุบัันธนาคารได้้ให้้การสนัับสนุุนทางด้้านสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยด้้วยหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขการกู้้�เงิินที่่�ผ่่อนปรน เพื่่�อช่่วยเหลืือ
ให้้ประชาชนผู้้�มีีรายได้้น้้อยได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเองใน โครงการบ้้านธนารัักษ์์ประชารััฐ โครงการบ้้านคนไทยประชารััฐ บนที่่�ดิิน
ราชพััสดุุของกรมธนารัักษ์์ โครงการบ้้านเอื้้�ออาทรของการเคหะแห่่งชาติิ (กคช.) และโครงการบ้้านมั่่�นคงของสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน
(องค์์การมหาชน) (พอช.) ตลอดจนจััดทำำ� โครงการส่่งเสริิมวิินัยั การเงิินในชุุมชนภายใต้้การดููแลของการเคหะแห่่งชาติิ ปีี 2564 (ปีีที่่� 7)
และภายใต้้การดููแลของสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน) มุ่่�งเน้้นการสนัับสนุุนให้้ประชาชนผู้้�มีีรายได้้น้้อยสามารถ
เข้้าถึึง Application “GHB ALL” เพื่่�อส่่งเสริิมการผ่่อนชำำ�ระเงิินงวดที่่�สะดวก ปลอดภััย ลดปััญหาหนี้้�ค้้างชำำ�ระ โดยมอบของรางวััลให้้กัับ
ลููกค้้าโครงการบ้้านเอื้้อ� อาทรที่่ผ่� อ่ นชำำ�ระกัับธนาคารที่่มี� รี ะยะเวลายาวนานที่สุ่� ดุ และมีีประวััติกิ ารผ่่อนชำำ�ระดีีย้อ้ นหลััง 5 ปีี จำำ�นวน 310 ราย
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อย มีีกำำ�ไรสุุทธิิ จำำ�นวน 12,351 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน
1,917 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 18.37 เกิิดจากมีีรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น ตามฐานสิินเชื่่�อที่่�ขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องประกอบกัับ
ธนาคารสามารถปล่่อยสิินเชื่่�อใหม่่ได้้เกิินกว่่าเป้้าหมาย จึึงส่่งผลให้้รายได้้ดอกเบี้้�ยเพิ่่�มขึ้้�น ในขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยลดลงจากการปรัับ
ลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากตามสภาวะตลาดเงิิน ส่่งผลให้้ผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ย (ROA) และผลตอบแทนต่่อส่่วนของเจ้้าของเฉลี่่�ย
(ROE) ปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 โดยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 0.85 และร้้อยละ 12.57 ตามลำำ�ดัับ
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

งบการเงินรวม
ปี 2564

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

35,023

27,865

7,158

25.69

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

1,989

2,109

(120)

(5.69)

รวมรายได้จากการดำ�เนินงานสุทธิ

37,012

29,974

7,038

23.48

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ

9,066

8,769

297

3.39

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

27,946

21,205

6,741

31.79

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

15,595

10,771

4,824

44.79

กำ�ไรสุทธิ

12,351

10,434

1,917

18.37

0.85

0.78

0.07

12.57

11.26

1.31

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) (ร้อยละ)
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE) (ร้อยละ)
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รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
ธนาคารและบริิษััทย่่อย มีีรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิในปีี 2564 จำำ�นวน 35,023 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 7,158 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 25.69 เกิิดจากรายได้้ดอกเบี้้�ยเงิินให้้สิินเชื่่�อเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 3,318 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 6.95 ตามฐานสิินเชื่่�อ
ที่่�ขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง และการปล่่อยสิินเชื่่�อใหม่่ได้้เกิินกว่่าเป้้าหมาย ประกอบกัับมีีค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยลดลง จำำ�นวน 4,137 ล้้านบาท
จากการปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากในช่่วงไตรมาส 2 ปีี 2564 ตามสภาวะตลาดเงิิน
อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าธนาคารมีีรายได้้ดอกเบี้้�ยเพิ่่�มขึ้้�นจากฐานสิินเชื่่�อที่่�ขยายตััว และการปล่่อยสิินเชื่่�อใหม่่ แต่่อััตราผลตอบแทน
จากสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (Yield) ในปีี 2564 เท่่ากัับ ร้้อยละ 3.40 ลดลงจากปีี 2563 ร้้อยละ 0.11 เนื่่�องจากในปีี 2564
ธนาคารตรึึงอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� หลัังจากปรัับลดในช่่วงกลางปีี 2563 และมุ่่�งเน้้นการขยายสิินเชื่่�อใหม่่เพื่่�อสนัับสนุุนพัันธกิิจในการทำำ�ให้้
คนไทยมีีบ้้าน ด้้วยผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�ออััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ�� แต่่เนื่่�องจากต้้นทุุนทางการเงิิน (Cost of Funds) ปีี 2564 ปรัับลดลงจากปีี 2563
เหลืือร้้อยละ 1.24 จึึงส่่งผลให้้อััตราส่่วนรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ย (NIM) เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.31
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

งบการเงินรวม
ปี 2564

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ

94

51,038

47,720

3,318

6.95

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

306

466

(160)

(34.33)

เงินลงทุน

398

535

(137)

(25.61)

รวมรายได้ดอกเบี้ย

51,742

48,721

3,021

6.20

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

16,719

20,856

(4,137)

(19.84)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

35,023

27,865

7,158

25.69

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Yield) (ร้อยละ)

3.40

3.51

(0.11)

ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Funds) (ร้อยละ)

1.24

1.70

(0.46)

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) (ร้อยละ)

2.40

2.09

0.31
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รายได้้ที่่�ไม่่ใช่่ดอกเบี้้�ย
ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้ที่�ไ่ ม่่ใช่่ดอกเบี้้�ยในปีี 2564 จำำ�นวน 1,989 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2563 จำำ�นวน 120 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 5.69 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการลดลงของรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ และกำำ�ไรจากการขายทรััพย์์สิินรอการขาย
ขณะที่่�รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กำ�ไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
ปี 2564

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2563

1,187
43
1,144
362
483
1,989

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

เพิ่ม (ลด)
(102)
11
(113)
(34)
27
(120)

ร้อยละ
(7.91)
34.38
(8.99)
(8.59)
5.92
(5.69)

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�น
ธนาคารและบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยจากการดำำ�เนิินงานอื่่น� ในปีี 2564 จำำ�นวน 9,066 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2563 จำำ�นวน 297 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 3.39 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน จำำ�นวน 188 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 3.84
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 177 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 12.74 และค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคาร สถานที่่� และอุุปกรณ์์ เพิ่่�มขึ้้�น
จำำ�นวน 64 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 3.67 ในขณะที่่�มีีผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ลดลง จำำ�นวน 133 ล้้านบาท หรืือ
คิิดเป็็นร้้อยละ 18.63 แต่่เนื่่�องจากรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่า ทำำ�ให้้อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นต่่อรายได้้จาก
การดำำ�เนิินงานสุุทธิิ (Cost to Income) ลดลงจากร้้อยละ 26.87 ในปีี 2563 เหลืือร้้อยละ 22.93 ในปีี 2564
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นต่อรายได้จากการดำ�เนินงานสุทธิ
(Cost to Income)* (ร้อยละ)

งบการเงินรวม
ปี 2564
5,088
22
1,809
581
1,566
9,066
22.93

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2563
4,900
21
1,745
714
1,389
8,769
26.87

เพิ่ม (ลด)
188
1
64
(133)
177
297
(3.94)

ร้อยละ
3.84
4.76
3.67
(18.63)
12.74
3.39

หมายเหตุุ: * ไม่่นัับรวมรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
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ข้้อมููลฐานะการเงิิน
	สิินทรััพย์์
	สิินทรััพย์์รวมของธนาคารและบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 1,506,337 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563
จำำ�นวน 99,086 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 7.04 โดยมีีรายละเอีียดที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
• เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 113,012 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 9.08
โดยส่่วนใหญ่่เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้� จากการจััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์สิ์ ินเชื่่�อที่่�ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า
• เงิินลงทุุนสุุทธิิ ลดลงจากปีี 2563 จำำ�นวน 14,626 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 19.07 จากการลงทุุนในพัันธบััตรรััฐบาล
ลดลงจำำ�นวน 14,637 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 19.09
• รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 583 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 1.05 ส่่วนใหญ่่
เกิิดจากการบริิหารสภาพคล่่องของธนาคาร
•	สิินทรััพย์์อื่่�น เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 632 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 2.57 โดยส่่วนใหญ่่เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของ
ทรััพย์์สิินรอการขาย
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2564

ปี 2563

1,357,517

1,244,505

113,012

9.08

1,458,659

1,333,352

125,307

9.40

10,686

8,455

2,231

26.39

111,827

97,301

14,526

14.93

เงินลงทุนสุทธิ

62,088

76,714

(14,626)

(19.07)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

56,190

55,607

583

1.05

5,332

5,847

(515)

(8.81)

25,209

24,577

632

2.57

1,506,337

1,407,251

99,086

7.04

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินสด
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
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เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�รวมของธนาคารและบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 1,458,659 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
125,307 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 9.40 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 โดยเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�ประกอบด้้วย เงิินให้้สิินเชื่่�อตามธุุรกรรมปกติิ
เช่่น เงิินให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อซื้้�อที่่�ดิินและอาคาร เงิินให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อซื้้�อห้้องชุุด เงิินให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อปลููกสร้้างและซ่่อมแซมอาคาร เป็็นต้้น จำำ�นวน
1,311,563 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 119,683 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 10.04 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 และเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐส่่วนที่่�ไม่่มีีการชดเชยความเสีียหายจากรััฐบาล เช่่น สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อสวััสดิิการแห่่งรััฐ มาตรการสิินเชื่่�อ
เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ เป็็นต้้น จำำ�นวน 147,096 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
5,624 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 3.98 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

1,458,659

1,333,352

125,307

9.40

10,686

8,455

2,231

26.39

111,827

97,301

14,526

14.93

1,357,517

1,244,505

113,012

9.08

1,311,563

1,191,880

119,683

10.04

9,709

7,673

2,036

26.53

106,212

93,499

12,713

13.60

1,215,060

1,106,054

109,006

9.86

147,096

141,472

5,624

3.98

976

782

194

24.81

5,615

3,802

1,813

47.69

142,457

138,451

4,006

2.89

รวมเงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติและธุรกรรมนโยบายรัฐ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
1. เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมปกติ
ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมปกติ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมปกติ
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
2. เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
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	หนี้้�สิิน
ธนาคารและบริิษััทย่่อย มีีหนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 1,404,912 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน
92,825 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 7.07 ซึ่่�งเป็็นผลจากการที่่�ธนาคารมีีเงิินรัับฝากเพิ่่�มขึ้้�น ขณะที่่�ตราสารที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืมลดลง
จากหุ้้�นกู้้�ชนิิดมีีหลัักประกัันครบกำำ�หนด
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2564

ปี 2563

1,274,849

1,161,658

3,800

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

113,191

9.74

-

3,800

-

111,150

136,047

(24,897)

(18.30)

15,113

14,382

731

5.08

1,404,912

1,312,087

92,825

7.07

เงิินรัับฝาก
ธนาคารและบริิษััทย่่อย มีีเงิินรัับฝาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 1,274,849 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน
113,191 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 9.74 ส่่วนใหญ่่เพิ่่�มจากเงิินฝากออมทรััพย์์ 38,648 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 14.05 และเงิินฝากประจำำ�
เพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 50,941 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 6.38 ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นปีี 2564 ธนาคารมีีสััดส่่วนเงิินฝากออมทรััพย์์ เงิินฝากประจำำ�
สลากออมทรััพย์์ ธอส. และเงิินรัับฝาก Receipt of Deposit ร้้อยละ 24.60 ร้้อยละ 66.63 ร้้อยละ 8.59 และร้้อยละ 0.18 ตามลำำ�ดัับ
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2564

ปี 2563

1,274,849

1,161,658

113,191

9.74

ออมทรัพย์

313,642

274,994

38,648

14.05

ประจำ�

849,401

798,460

50,941

6.38

2,300

6,600

(4,300)

(65.15)

109,506

81,604

27,902

34.19

114.42

114.78

(0.36)

รวมเงินรับฝาก

เงินรับฝาก Receipt of Deposit
สลากออมทรัพย์ ธอส.
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (Loan to Deposit Ratio) (ร้อยละ)
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เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

0.18%
8.59%

0.57%
7.02%

เงินรับฝาก Receipt of Deposit
สลากออมทรัพย์ ธอส.
66.63%

ประจํา

68.74%

ออมทรัพย์

24.60%

23.67%

2564

2563

	ส่่วนของเจ้้าของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ถืือหุ้้�นโดยกระทรวงการคลัั ง ร้้ อ ยละ 100 โดยส่่ ว นของเจ้้ า ของของธนาคารและบริิ ษััทย่่ อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีี จำำ�นวน 101,425 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 6,261 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 6.58
จากกำำ�ไรสุุทธิิจากการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี 2564
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม

รายการ

ปี 2564

ส่วนของเจ้าของ

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2563

101,425

เพิ่ม (ลด)

95,164

ร้อยละ

6,261

6.58

แหล่่งที่่�มาและใช้้ไปของเงิินทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 แหล่่งเงิินทุุนของธนาคารและบริิษััทย่่อย ประกอบด้้วย เงิินรัับฝาก ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
และส่่วนของเจ้้าของ คิิดเป็็นร้้อยละ 84.63 ร้้อยละ 7.38 และร้้อยละ 6.73 ของแหล่่งเงิินทุุนทั้้�งหมด ตามลำำ�ดัับ โดยแหล่่งเงิินทุุน
ที่ใ่� ช้้ไปของธนาคารส่่วนใหญ่่ คืือ เงิินให้้สินิ เชื่่อ� และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ ร้้อยละ 90.12 ในส่่วนที่เ่� หลืือธนาคารนำำ�ไปให้้กู้้�ยืืมระหว่่างธนาคาร
ลงทุุนในพัันธบััตรรััฐบาล และลงทุุนในบริิษััทย่่อย
1.26%

6.73%

3.73%

2.03%

4.12%

7.38%

แหล่งที่มา
ของทุน

84.63%

แหล่งใช้ไป
ของทุน

90.12%

เงินฝาก

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

เงินลงทุนสุทธิ

ส่วนของเจ้าของ

อื่น ๆ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

อื่น ๆ
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เงิินกองทุุนตามกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อย มีีเงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น 103,527 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน
6,011 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 6.16 โดยแบ่่งออกเป็็น เงิินกองทุุนชั้้�นที่�่ 1 จำำ�นวน 95,067 ล้้านบาท และเงิินกองทุุนชั้้�นที่�่ 2 จำำ�นวน
8,460 ล้้านบาท ขณะที่่�สิินทรััพย์์เสี่่�ยงทั้้�งสิ้้�นมีีจำำ�นวน 676,810 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 33,912 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 5.27 โดยธนาคารและบริิษััทย่่อย มีีอััตราเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงตามเกณฑ์์ Basel II เท่่ากัับ ร้้อยละ 15.30 ซึ่่�งสููงกว่่า
เกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ�� ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดให้้ดำำ�รงเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงขั้้�นต่ำำ��ร้้อยละ 8.50
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม

รายการ

ปี 2564

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)

103,527
95,067
8,460
676,810
15.30

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2563
97,516
89,480
8,036
642,898
15.17

เพิ่ม (ลด)
6,011
5,587
424
33,912
0.13

ร้อยละ
6.16
6.24
5.28
5.27

	คุุณภาพสิินทรััพย์์
ธนาคารจััดชั้้น� ลููกหนี้้�ออกเป็็น 6 ประเภท ตามข้้อกำำ�หนดของธนาคารแห่่งประเทศไทย และตั้้ง� ค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญตามหลัักเกณฑ์์
การจััดชั้้�นและการกัันสำำ�รองของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ดัังนี้้�
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อย ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�นเงิินให้้สิินเชื่่�อ
ตามธุุรกรรมปกติิ จำำ�นวน 106,212 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 12,713 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 โดยแบ่่งเป็็นเงิินสำำ�รองขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์
ธนาคารแห่่งประเทศไทย จำำ�นวน 22,434 ล้้านบาท และเงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน 83,778 ล้้านบาท ซึ่่�งเพีียงพอต่่อการรองรัับความเสีียหาย
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตได้้
ตารางแสดงรายละเอีียดสิินเชื่่�อจำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�น
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
1. เงิินสำำ�รองขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์ ธปท.
- จััดชั้้�นปกติิ
- จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ
- จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
- จััดชั้้�นสงสััย
- จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ
รวม
2. เงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน
รวม

วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
อััตราที่่�ใช้้ในการ
ค่่าเผื่่�อหนี้้�
ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้� เงิินให้้สินิ เชื่่�อและ ยอดสุุทธิิที่่�ใช้้ใน
สงสัั
ยจะสููญ
ดอกเบี้้�
ย
ค้้
า
งรัั
บ
การตั้้�
ง
ค่่
า
เผื่่�
อ
หนี้้�
สงสััยจะสููญ (%)
สงสััยจะสููญ(1)
1
2
100
100
100

1,172,077
96,581
7,474
11,136
34,004

203,146
140,230
1,912
2,856
12,830

1,321,272

360,974

2,031
2,805
1,912
2,856
12,830
22,434
83,778
106,212

หมายเหตุุ (1) ยอดสุุทธิิที่�ใ่ ช้้ในการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเป็็นยอดคงค้้างของต้้นเงิินที่่�ไม่่รวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับหลัังหัักประกััน

100
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วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
เงิินให้้สินิ เชื่่�อและ ยอดสุุทธิิที่่�ใช้้ใน
ค่่าเผื่่�อหนี้้�
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ การตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ
สงสััยจะสููญ(1)
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

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

ตารางแสดงรายละเอีียดสิินเชื่่�อตามธุุรกรรมนโยบายรััฐจำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�นของเงิินให้้สิินเชื่่�อ
ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ จำำ�นวน 5,615 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,813 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 โดยแบ่่งเป็็นเงิินสำำ�รองขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์
ธนาคารแห่่งประเทศไทย จำำ�นวน 2,203 ล้้านบาท และเงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน 3,412 ล้้านบาท ซึ่่ง� เพีียงพอต่่อการรองรัับความเสีียหายที่อ่� าจจะ
เกิิดขึ้้�นในอนาคตได้้
หน่วย: ล้านบาท
อััตราที่่�ใช้้ในการ
ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ (%)

รายการ

31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่า
หลัักประกััน

ยอดสิินเชื่่�อ
คงค้้าง

ค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ

ยอดสิินเชื่่�อ
คงค้้าง

31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่า
หลัักประกััน

ค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ

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

1

129,848

160,870

201

129,271

159,727

125

- จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ

2

11,481

13,563

264

8,446

10,262

106

- จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน

100

1,134

1,300

350

963

1,111

306

- จััดชั้้�นสงสััย

100

1,882

2,125

579

731

877

197

- จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ

100

2,751

3,052

809

2,061

2,354

553

รวม

2,203

1,287

2. เงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน

3,412

2,516

รวม

147,096

180,910

5,615

141,472

174,331

3,802

เงิินงบประมาณที่่�ได้้รัับและการจ่่ายเงิินนำำ�ส่่งรััฐหรืือเงิินปัันผล
หน่วย: ล้านบาท

รายการ

2564*

2563*

2562*
(ปรับปรุงใหม่)

2561

2560

เงิินงบประมาณที่่�ได้้รัับ

67.61

148.39

-

-

-

การจ่่ายเงิินนำำ�ส่่งรััฐหรืือเงิินปัันผล

6,036

5,441

5,484

5,340

4,760

หมายเหตุุ: * งบการเงิินปีี 2564 ปีี 2563 และปีี 2562 เป็็นงบการเงิินที่่�รวมงบการเงิินของบริิษััทย่่อยและงบการเงิินของบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยที่่�มีีการควบรวมกิิจการของ
		 บรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเข้้ากัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ตามพระราชบััญญััติิยุุบเลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย พ.ศ. 2563
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อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของธนาคาร
ในปีี 2564 ธนาคารได้้รัับการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ โดยสถาบัันจััดอัันดัับเครดิิต ทริิสเรทติ้้�ง (TRIS Rating) ได้้จััดอัันดัับเครดิิต
องค์์กรของธนาคารโดยคงอัันดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือที่่ร� ะดัับสููงสุุดของอัันดัับเครดิิตภายในประเทศ ที่ร่� ะดัับ “AAA” ด้้วยแนวโน้้มอัันดัับเครดิิต
“Stable” หรืือ คงที่�่ และ มููดี้้�ส์์ อิินเวสเตอร์์ เซอร์์วิิส (Moody’s) ได้้จััดอัันดัับเครดิิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคาร ที่�ร่ ะดัับ Baa1
และแนวโน้้มอัันดัับเครดิิตคงที่�่ “Stable Outlook” สะท้้อนสถานภาพทางกฎหมายของธนาคาร ที่่�เป็็นทั้้�งรััฐวิิสาหกิิจและสถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจ (SFI) ที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัับรััฐบาลไทยใน “ระดัับสููงสุุด” (Integral) และมีีบทบาทที่่� “สำำ�คััญมากที่่�สุุด” (Critical) ต่่อการดำำ�เนิิน
นโยบายของภาครััฐในการส่่งเสริิมให้้ประชาชนที่่�มีีรายได้้น้้อยถึึงปานกลางมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตััวเอง รวมทั้้�งมีีความเป็็นไปได้้สููงมาก
ที่่�ธนาคารจะได้้รัับการสนัับสนุุนเป็็นพิิเศษจากรััฐบาลอย่่างทัันท่่วงทีีและเพีียงพอในกรณีีที่่�ธนาคารมีีปััญหาทางการเงิิน
สถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
แนวโน้้มอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

Fitch Ratings

Fitch Ratings

TRIS Rating

Moody’s

AAA (tha)

AAA (tha)

AAA

Baa1

Stable

Stable

Stable

Stable

หมายเหตุุ:	อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ ซึ่่�งเป็็นระดัับที่่�น่่าลงทุุน (Investment Grade) สำำ�หรัับสถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ TRIS Rating
		 Fitch Ratings และ Moody’s คืือ ระดัับตั้้�งแต่่ BBB- BBB- และ Baa3 ตามลำำ�ดัับ
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รายงานคณะกรรมการบริิหาร
ตามพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา 21 กำำ�หนดให้้คณะกรรมการธนาคาร
มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารคณะหนึ่่�ง และมาตรา 22 กำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ปฏิิบัติั ิการใด ๆ อัันเป็็น
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริิหารได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกรอบอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
โดยในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารได้้มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 11 ครั้้�ง สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1. การพิิจารณาอนุุมััติติ ามกรอบอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ดัังนี้้�
• เงิินกู้้�สิินเชื่่�อรายย่่อยเพื่่�อปลููกสร้้างอาคาร / ซื้้�อห้้องชุุด รวมจำำ�นวน 90.64 ล้้านบาท
• เงิินกู้้�เพื่่�อสร้้างอาคารแฟลตให้้เช่่าและเงิินกู้้�เพื่่�อพััฒนาโครงการที่่�อยู่่�อาศััย (Pre-Finance) รวมจำำ�นวน 495.10 ล้้านบาท
• การปรัับปรุุงเงื่่�อนไขการให้้สิินเชื่่�อโครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อคนไทยในต่่างประเทศ ตามเกณฑ์์หลัักประกััน (LTV) ให้้เป็็นไป
ตามเกณฑ์์ Macroprudential และเงื่่�อนไขการค้ำำ��ประกััน เพื่่�อจููงใจให้้ลููกค้้าขอสิินเชื่่�อกัับธนาคารเพิ่่�มมากขึ้้�น
•	หลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขการให้้สิินเชื่่�อพััฒนาโครงการที่่�อยู่่�อาศััย (Pre-Finance) สำำ�หรัับโครงการสวััสดิิการที่่�พัักอาศััย
ของข้้าราชการในที่่�ราชพััสดุุ เพื่่�อสนัับสนุุนนโยบายรััฐบาลในการรองรัับสัังคมผู้้�สููงอายุุ (Aging Society) ของประเทศ ที่่�มีีความต้้องการ
ที่่�อยู่่�อาศััยแบบห้้องชุุดมากขึ้้�น
• การจััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อกลุ่่�ม Social Solution “โครงการบ้้าน ธอส. - กบข. เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยข้้าราชการครั้้�งที่่� 15”
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ข้้าราชการได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง และเพื่่�อช่่วยลดภาระค่่าใช้้จ่่ายและสร้้างความมั่่�นคงในชีีวิิตให้้กัับสมาชิิก กบข.
ซึ่่�งดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2544
• การจำำ�หน่่ายหนี้้�สููญจากบััญชีีลููกหนี้้� สำำ�หรัับหนี้้�แต่่ละรายที่่�เกิิน 1 ล้้านบาท แต่่ไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท จำำ�นวน 34 ราย
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 51.74 ล้้านบาท
2. การพิิจารณากลั่่�นกรองและให้้ความเห็็น เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบการนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารพิิจารณา ดัังนี้้�
• การจััดทำำ� / ทบทวนนโยบายของธนาคาร / คำำ�สั่่�งคณะกรรมการธนาคาร / ข้้อบัังคัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ต่่าง ๆ
จำำ�นวน 11 เรื่่�อง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับบริิบท กฎเกณฑ์์ ต่่าง ๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลง รวมถึึงให้้สอดคล้้องกัับเกณฑ์์การประเมิินผลใหม่่ของ
รััฐวิิสาหกิิจ (Enablers)
• การทบทวนแผนยุุ ทธศาสตร์์ และแผนปฏิิ บัั ติิก าร ประจำำ�ปีี 2564 เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บปัั จ จัั ย สภาพแวดล้้ อมที่่� มีี
การเปลี่่�ยนแปลง เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่่น การปรัับลดประมาณการ GDP
และการปรัับประมาณการอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย เป็็นต้้น
• แผนยุุทธศาสตร์์ ปีี 2564 - 2568 (ทบทวนปีี 2565 - 2568) แผนปฏิิบััติิการ และแผนงบประมาณประจำำ�ปีี 2565
โดยธนาคารกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อก้้าวสู่่�การเป็็น Digital Bank เต็็มรููปแบบ (Fully Digitized) ในปีี 2565 และเป็็นธนาคารบ้้าน
ที่่�ดีีที่่�สุุดของคนไทย The Best Housing Bank ต่่อไป
• แผนการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่�ยั่ ังคงมีีการแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องและรุุนแรงมากขึ้้�น
• “ร่่าง” ตััวชี้้วั� ดั และเกณฑ์์วัดั ผลการดำำ�เนิินงานตามบัันทึึกข้้อตกลงการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ ประจำำ�ปีีบัญ
ั ชีี 2565
เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบแนวทางการดำำ�เนิินงานของธนาคาร โดยในปีี 2565 ธนาคารกำำ�หนดตััวชี้้�วััดเรื่่�อง ระดัับความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อสร้้างประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ หรืือ Eco-efficiency เพิ่่�มเติิม ตามที่่�คณะกรรมการประเมิินผลงานรััฐวิิสาหกิิจกำำ�หนด
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• การร่่วมกิิจการโดยเข้้าร่่วมถืือหุ้้�นกัับบริิษัทั เนชั่่น� แนลดิิจิทัิ ลั ไอดีี จำำ�กััด (NDID) เพื่่�อสร้้างมาตรฐานการพิิสููจน์์ / ยืืนยัันตััวตน
และการยกระดัับการทำำ�ธุุรกรรมต่่าง ๆ ให้้มีคี วามน่่าเชื่่อ� ถืือมากขึ้้น� รวมทั้้�งช่่วยอำำ�นวยความสะดวกแก่่ลููกค้้าธนาคารในการพิิสููจน์์ / ยืืนยัันตััวตน
ผ่่านช่่องทาง Online Self Service ได้้
•	ด้้านสิินเชื่่�อได้้มีีการพิิจารณากลั่่�นกรองเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�
		 - การปรัับปรุุงแก้้ไขอำำ�นาจอนุุมัติั สิิ นิ เชื่่อ� ประเภทแฟลตให้้เช่่าและบ้้านเช่่า เนื่่อ� งจากธนาคารมีีการพิิจารณาสิินเชื่่อ� ประเภทแฟลต
ที่่มี� วี งเงิินต่ำำ��กว่่า 5 ล้้านบาท เป็็นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�น เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการพิิจารณาอนุุมัติั ิ จึึงแต่่งตั้้ง� คณะอนุุกรรมการสิินเชื่่อ� ชุุดย่่อย
จำำ�นวน 2 คณะ โดยกำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมัติั ิวงเงิินกู้้�ประเภทแฟลตให้้เช่่าและบ้้านเช่่าไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท และไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท
		 - การปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขโครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อพััฒนาโครงการที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับข้้าราชการพลเรืือนสามััญ
(Pre-Finance) ที่่�ใช้้สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการที่่�เข้้าร่่วม “โครงการบููรณาการสวััสดิิการที่่�พัักอาศััยกัับสถานที่่�ทำำ�งานและศููนย์์บริิการของ
ข้้าราชการพลเรืือนสามััญ” ของกรมธนารัักษ์์
3. การมอบนโยบาย ข้้อเสนอแนะและข้้อสัังเกตที่่เ� ป็็นประโยชน์์แก่่ฝ่า่ ยจััดการเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
ให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น อัันส่่งผลให้้ธนาคารบรรลุุวิิสััยทััศน์์ “ธนาคารที่�ดี่ ีที่่�สุุดสำำ�หรัับการมีีบ้้าน” ดัังตััวอย่่างเช่่น
• ธนาคารควรสร้้างองค์์ความรู้้� / วิิธีีคิิดในการบริิหารจััดการที่่�อยู่่�อาศััยให้้แก่่ประชาชนที่�เ่ ป็็นกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อเป็็นการสร้้าง
ความเข้้าใจในผลิิตภัณฑ์
ั สิ์ นิ เชื่่อ� ที่่อ� ยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (Reverse Mortgage : RM) ให้้สอดคล้้องตามนโยบายภาครััฐและการเข้้าสู่่�สัังคม
ผู้้�สููงอายุุ
• ธนาคารควรสร้้างกระบวนการมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อก่่อให้้เกิิดการพััฒนานวััตกรรมในองค์์กร เนื่่�องจากการพััฒนานวััตกรรม
ในองค์์กรเป็็นเรื่่อ� งใหม่่สำำ�หรับั องค์์กร ซึ่่ง� การสร้้างให้้เกิิดนวััตกรรมในองค์์กรได้้ต้อ้ งเกิิดจากการพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์ และมีีการสำำ�รวจ
ความต้้องการของการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคาร
• กรณีีลููกหนี้้�ที่่�มีีสถานะเป็็นบััญชีีหนี้้�เสีียของกลุ่่�มลููกหนี้้�สิินเชื่่�อเพื่่�อพััฒนา (Pre-Finance) ในอดีีตและใช้้ระยะเวลาในการ
ดำำ�เนิินการจนถึึงขั้้น� ตอนการขายทอดตลาดค่่อนข้้างนาน ธนาคารควรนำำ�มาเป็็น Lesson Learned ในการบริิหารจััดการลููกหนี้้�ที่่�มีสี ถานะ
บััญชีีหนี้้�เสีียของธนาคารในอนาคต เนื่่�องจากส่่งผลกระทบต่่อมููลค่่าทรััพย์์และค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการที่่�ธนาคารต้้องรัับผิิดชอบ
• ธนาคารควรให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการพิิจารณาตััดสิินใจซื้อ�้ ทรััพย์์ NPA ของลููกหนี้้�จากการขายทอดตลาด
และหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกทรััพย์์ NPA เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงซ่่อมแซม ให้้มีีความชััดเจน รวมถึึงการกำำ�หนดอััตราค่่าใช้้จ่่ายที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับการปรัับปรุุง เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการทรััพย์์ NPA ของธนาคารเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และมีีประสิิทธิิผล
• ธนาคารควรมุ่่�งแก้้ไขปััญหา NPA ที่�ต้่ ้นเหตุุ โดยให้้ความสำำ�คััญกัับกระบวนการพิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อที่่�รอบคอบและรััดกุุม
เพื่่�อให้้ได้้ลููกหนี้้�ที่่�มีีคุุณภาพ และควรติิดตามดููแลความสม่ำำ��เสมอในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้� เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดหนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้
(NPL) ซึ่่�งจะเป็็นเหตุุให้้นำำ�ไปสู่่�การดำำ�เนิินการทางกฎหมายเพื่่�อยึึดทรััพย์์ของลููกหนี้้� และก่่อให้้เกิิดทรััพย์์ NPA ในที่่�สุุด สำำ�หรัับการบริิหาร
จััดการทรััพย์์ NPA คงเหลืือ ฝ่่ายจััดการควรเร่่งติิดตามและแก้้ปััญหาทรััพย์์ที่�มี่ ีสถานะพร้้อมขาย แบบมีีเงื่่�อนไข (ติิดปััญหา) และมีีสถานะ
ไม่่พร้้อมขาย เพื่่�อที่่�จะสามารถนำำ�ทรััพย์์ดัังกล่่าวออกจำำ�หน่่ายได้้โดยเร็็ว

(นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี)
ประธานกรรมการบริิหารธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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รายงานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR)
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� แี ละความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม (CG & CSR) มีีขอบเขตหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบ
ในเรื่่อ� งที่เ่� กี่่ย� วกัับการพััฒนาความยั่่ง� ยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ตั้้ง� แต่่การกำำ�หนดนโยบาย
แนวทางดำำ�เนิินการ การส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของบุุคลากรทุุกระดัับ แผนยุุทธศาสตร์์ในระดัับแผนแม่่บทที่่�ต้้องมีีความสอดคล้้องกัับ
แผนยุุทธศาสตร์์ระดัับองค์์กรของธนาคาร ซึ่่ง� ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบนี้้� คณะกรรมการ CG & CSR มุ่่�งมั่่น� ให้้การขัับเคลื่่อ� น
กลยุุทธ์์องค์์กรเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส มีีคุุณธรรม และต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบ รวมถึึงยึึดมั่่�นให้้การดำำ�เนิินการเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลที่ดี่� มีี จี รรยาบรรณเพื่่�อให้้ผลการดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ล สร้้างความเป็็นธรรม และความเชื่่อ� มั่่�นแก่่ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
ทุุกกลุ่่�มอย่่างสมดุุล
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2563 ต่่อเนื่่�องถึึงปีี 2564 เราได้้เผชิิญกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ได้้สร้้างความเปลี่่ย� นแปลงขนานใหญ่่ต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยเฉพาะพฤติิกรรมการดำำ�เนิินชีีวิติ ด้้วยการเกิิดขึ้้น� ของ “ชีีวิตวิ
ิ ถีิ ใี หม่่ : New Normal”
ในหลากหลายด้้าน ทั้้�งรููปแบบการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน การซื้้�อขายสิินค้้าและบริิการ การศึึกษาในทุุกระดัับชั้้�น การสาธารณสุุข ซึ่่�งเป็็น
แรงผลัักดัันในการปรัับพฤติิกรรมของประชาชนมาสู่่�การใช้้เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั อย่่างรวดเร็็วมากยิ่่ง� ขึ้้น� ส่่งผลให้้ธนาคารต้้องปรัับเปลี่่ย� นแนวคิิด
รููปแบบ และระบบการให้้บริิการให้้สามารถตอบสนองทัันต่่อความต้้องการและความคาดหวััง รวมถึึงเพื่่�อไม่่ให้้ส่่งผลกระทบกัับผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มของธนาคาร
ในด้้านการพััฒนาธนาคารมุ่่�งสู่่�การเป็็น “ธนาคารแห่่งความยั่่ง� ยืืน” นอกจากการดำำ�เนิินกิิจการด้้วยการกำำ�กัับดููแลที่ดี่� ี และการคำำ�นึึงถึึง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว ธนาคารยัังสนใจในการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ที่่�สนัับสนุุน
ต่่อทุุกห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ ของกระบวนการทำำ�งาน เพราะธนาคารตระหนัักเป็็นอย่่างดีีว่า่ การจะดำำ�เนิินกิิจการได้้อย่่างยั่่ง� ยืืนเราต้้องได้้รับั ความร่่วมมืือ
จากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ในการส่่งเสริิม สนัับสนุุน และพััฒนานวััตกรรมร่่วมกััน จึึงจะทำำ�ให้้การเจริิญเติิบโตเป็็นไปอย่่างราบรื่่�น
และยั่่�งยืืน ธนาคารจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ เช่่น การส่่งเสริิมการพััฒนาความรู้้�
ทางการเงิิน เพื่่�อให้้คนในชุุมชนเข้้าถึึงการใช้้บริิการทางการเงิินได้้อย่่างชาญฉลาด การออกมาตรการประนอมหนี้้�จำำ�นวน 16 มาตรการ
เพื่่�อรองรัับกลุ่่�มลููกค้้าเงิินกู้้ที่� มี่� พื้ี น้� ฐานแตกต่่างกััน เป็็นต้้น ในส่่วนของการพััฒนาบุุคลากรธนาคารพััฒนาให้้มีบี ทบาทที่่เ� ป็็นมากกว่่าทรััพยากร
(Resources) คืือ เป็็นทุุน (Capital) ของกิิจการ ธนาคารจึึงพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรทั้้�งการเพิ่่�มพููนทัักษะ (Reskilling) การเสริิมสร้้าง
ทัักษะเดิิม (Upskilling) และการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง (Self Learning)
ท่่ามกลางการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์เพื่่อ� ปรัับเปลี่่ย� นการบริิหารจััดการองค์์กรให้้รองรัับกัับความเปลี่่ย� นแปลงในด้้านต่่าง ๆ อย่่างทัันการณ์์
และทัันเวลา ธนาคารยัังคงมีีระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ด้้วยการพััฒนาต่่อยอดการดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล
ที่เ่� ป็็นที่ย่� อมรัับโดยทั่่�วไป เช่่น พััฒนามาตรฐานการกำำ�กัับดููแลที่่ดี� เี ทีียบเคีียงกัับมาตรฐาน OECD พััฒนาการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
โดยเทีียบเคีียงกัับมาตรฐาน ISO 26000 พััฒนาการจััดทำำ�รายงานการพััฒนาความยั่่�งยืืนเทีียบเคีียงกัับมาตรฐาน GRI Standard เป็็นต้้น
ผลจากการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของธนาคาร ส่่งผลให้้
ธนาคารได้้รัับการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA Awards) จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
ป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ ในปีี พ.ศ. 2564 ที่ร่� ะดัับคะแนน 99.81 คะแนน สููงสุุดของหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจเป็็นปีีที่่� 5 ติิดต่่อกััน
และเป็็นคะแนนสููงที่่�สุุดตั้้�งแต่่ธนาคารเข้้ารัับการประเมิิน ซึ่่�งเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน อีีกทั้้�ง
ยัังเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�จะช่่วยยกระดัับดััชนีีชี้้�วััดภาพลัักษณ์์ปััญหาคอร์์รััปชััน (Corruption Perception Index : CPI) ในภาพรวมของประเทศ
นอกจากนี้้�แล้้ว ในส่่วนของการพััฒนาความยั่่�งยืืนที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ธนาคารได้้มีีการจััดทำำ�รายงานเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ
และได้้รับั รางวััล Sustainability Disclosure Award 2021 จากสถาบัันไทยพััฒน์์ ซึ่่ง� เป็็นหน่่วยงานที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองให้้เป็็น GRI Certified
Training Partner มาตั้้�งแต่่ปีี 2556
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

(ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิติ ร)
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� อ ช่่ ว ยเหลืือให้้ ป ระชาชนได้้ มีี ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย
ตามควรแก่่อััตภาพ คณะกรรมการธนาคารควรกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารโดยยึึดหลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) กระทรวงการคลััง เป็็นกรอบในการดำำ�เนิินงาน
ควบคู่่�กัับการมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการชุุดย่่อย พร้้อมอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของแต่่ละคณะ
เพื่่�อให้้ระบบการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานเกิิดความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้รัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสาร
ของธนาคาร สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ลููกค้้า ประชาชน และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ให้้มีีความยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholders) ว่่า การดำำ�เนิินงานทั่่�วทั้้�งองค์์กรของธนาคาร เป็็นไปโดย
ยึึดประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเป็็นหลัักบนพื้้�นฐานที่่�มุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีจิิตสำำ�นึึกในความรัับผิิดชอบต่่อ
ภารกิิจและหน้้าที่่�ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยเสมอภาคเท่่าเทีียมกััน

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้้คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� แี ละความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม (CG & CSR)
มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลระบบงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคาร ตามหลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ
พ.ศ. 2562 และหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจใหม่่ (SE-AM) ด้้านการกำำ�กัับดููแลที่ดี่� แี ละการนำำ�องค์์กร (Corporate Governance &
Leadership : CG & Leadership) (Enabler 1) และได้้มีีการทบทวน ติิดตาม ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้ธนาคาร
ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบ จริิยธรรมได้้ครบถ้้วน และเพื่่�อนำำ�องค์์กรไปสู่่�พัันธกิิจ วิิสัยั ทััศน์์ และค่่านิิยมของธนาคารตามกรอบที่กำำ�ห
่� นดไว้้
จึึงกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่�ดี่ ีของธนาคารดัังนี้้�
“คณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหาร และพนัักงานมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างเสริิมระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคารเพื่่�อก่่อให้้เกิิด
ความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholder) ว่่า การดำำ�เนิินงานทั่่�วทั้้�งองค์์กรของธนาคารเป็็นไปโดยยึึดประโยชน์์ของประชาชน
เป็็นหลัักบนพื้้น� ฐานที่่มุ่่�� งเน้้นการปฏิิบัติั งิ านด้้วยความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต ด้้วยจิิตสำำ�นึึกในความรัับผิิดชอบต่่อภารกิิจและหน้้าที่ที่่� มี่� ต่ี อ่ ลููกค้้าทั้้�งปวง
โดยความเสมอภาค รวมถึึงพััฒนานวััตกรรม ในการให้้บริิการลููกค้้าให้้มีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผลต่่อองค์์กร ถืือได้้ว่่าเป็็นการสร้้าง
วััฒนธรรมองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน”

เป้้าหมายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
1. 	ส่่งเสริิมให้้มีกี ารกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ใี ห้้เกิิดขึ้้น� ในธนาคารทุุกฝ่่าย / สำำ�นััก / ภาค / ศููนย์์ อย่่างเป็็นรููปธรรม ตลอดจนมีีแนวทาง
ปฏิิบััติิการส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่�ดี่ ีอย่่างชััดเจน
2. 	ส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมของคณะกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานในกิิจกรรมส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ตี ามพื้้น� ที่่แ� ละสาขา
ทั่่�วประเทศ รวมถึึงการสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมของพนัักงานทุุกระดัับในการเสนอแนวคิิดเพื่่�อการปรัับปรุุงและพััฒนาการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� ี
ของธนาคาร
3.	ติิดตาม รายงานผล และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเสนอต่่อคณะอนุุกรรมการ CG & CSR คณะกรรมการ CG & CSR และ
คณะกรรมการธนาคารอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ปีี 2564 ธนาคารยัังคงนำำ�หลัักการสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� มี าใช้้ในการดำำ�เนิินงานและเป็็นแนวทางในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี
(Corporate Governance : CG) ตามหลัักมาตรฐานและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจที่่�กระทรวงการคลัังกำำ�หนด
ให้้พนัักงานรัับทราบและถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างจริิงจััง และยัังได้้นำำ�หลักั เกณฑ์์มาทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
ในด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� ธนาคารมีีการจััดกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีแก่่พนัักงาน เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ผ่่านกิิจกรรมด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจริิยธรรม จรรยาบรรณ (MC Weekly) ในช่่องทางที่่�
หลากหลาย โดยผู้้�บริิหารถ่่ายทอดหลัักธรรมาภิิบาล จริิยธรรม จรรยาบรรณ แก่่พนัักงานเป็็นแบบอย่่างที่�ดี่ ี นำำ�ไปสู่่�วััฒนธรรมและค่่านิิยม
ของ ธอส. ปลููกจิิตสำำ�นึึก สร้้างค่่านิิยม ซึ่่�งจะเป็็นการช่่วยขัับเคลื่่�อนและสร้้างระบบกลไกการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรม จรรยาบรรณ
ของธนาคารให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
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อนึ่่ง� ธนาคารยัังมีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมสำำ�คััญ ดัังนี้้� การสำำ�รวจความคาดหวัังและความคิิดเห็็นของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย (Stakeholders)
อีีกทั้้�งให้้ความสำำ�คััญกัับคู่่�ค้้า / คู่่�ความร่่วมมืือของธนาคาร มีีการมอบนโยบายสำำ�คััญของธนาคารแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้ครอบคลุุมครบ
ทุุกกลุ่่�ม และประเมิินพฤติิกรรมพนัักงานให้้สอดคล้้องตามหลััก CG รวมทั้้�งสามารถยกระดัับแนวทางและระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของธนาคารเทีียบเท่่ามาตรฐานสากล จากการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวข้้างต้้น ส่่งผลให้้ปีี 2564 ธอส. ธนาคารได้้รับั ผลคะแนนการประเมิินคุุณธรรม
และความโปร่่งใสฯ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำำ�ปีี 2564 ที่่�ระดัับคะแนน 99.81 (ระดัับคุุณธรรม
และความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐสููงมาก)” สููงสุุดอัันดัับ 1 จากหน่่วยงานภาครััฐที่่�เข้้ารัับการประเมิินทั้้�งสิ้้�น
8,300 หน่่วยงาน นัับเป็็นปีีที่ห้่� า้ ที่่� ธอส. คงอัันดัับ 1 ของกลุ่่�มหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจที่มีี่� การดำำ�เนิินงานที่่มีีคุ
� ณ
ุ ธรรมและความโปร่่งใสสููงสุดุ

สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.) ได้้ประกาศให้้ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ได้้ รัั บ รางวัั ล การประเมิิ น คุุ ณ ธรรมและความโปร่่ ง ใสในการดำำ�เนิิ น งานของหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ ประจำำ�ปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
(ITA Awards 2021) จำำ�นวน 2 ประเภทรางวััล ประกอบด้้วย
(1) รางวััลโล่่เกีียรติิยศสำำ�หรัับหน่่วยงานภาครััฐที่่�มีีผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงาน
ภาครััฐ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สููงสุุด ประเภทหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ
(2) รางวััลประกาศนีียบััตรเชิิดชููเกีียรติิสำำ�หรัับหน่่วยงานภาครััฐที่่�มีีผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
ของหน่่วยงานภาครััฐ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดัับ AA (มีีคะแนนมากกว่่า 95 คะแนน ขึ้้�นไป)
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การที่่� ธอส. ได้้รัับรางวััล ITA Awards 2021 อัันทรงเกีียรติิทั้้�ง 2 รางวััลดัังกล่่าว เป็็นผลจากการที่่� ธอส. ดำำ�เนิินงานภายใต้้
หลัักการ “Good Result Come from Good Process” หรืือ “ผลลััพธ์์ที่ดี่� เี กิิดจากกระบวนการที่่ดี� ”ี ด้้วยการปฏิิบัติั งิ านตามกระบวนงาน
ที่่�เป็็นระบบอย่่างต่่อเนื่่�องโดยใช้้ 8 Key Success Factors ประกอบด้้วย

1. Leadership ผู้้�นำำ�มีีการกำำ�หนดนโยบายที่�ชั่ ัดเจน บริิหารงานอย่่างมีีธรรมาภิิบาล เปิิดเผย โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และต่่อต้้าน
การทุุจริิต ทุุกรููปแบบ
2. Employee Engagement & Awareness สร้้างการรัับรู้้� สร้้างขวััญกำำ�ลัังใจ ยกย่่องเชิิดชูู เพื่่�อให้้พนัักงาน เกิิดความตระหนััก
ถึึงการปฏิิบััติิงานด้้วยความรัักและผููกพัันต่่อองค์์กร ทุ่่�มเท และรัับผิิดชอบ พร้้อมที่่�จะสร้้างผลงานให้้องค์์กรเจริิญก้้าวหน้้าจนกลายเป็็น
วััฒนธรรมองค์์กร
3. Digitized Communication การสื่่อ� สารแบบดิิจิทัิ ลั ที่ป่� รัับให้้เข้้ากัับการสื่่อ� สารยุุคใหม่่ที่ร่� วดเร็็ว โดยมีีการสื่่อ� สารนโยบายต่่าง ๆ
ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของธนาคารทุุกกลุ่่�มได้้รัับทราบ และปฏิิบััติิไปในแนวทางเดีียวกััน ทั้้�งในรููปแบบ Online และ Offline โดยเน้้น
การสื่่�อสารแบบสองทางที่่�มีีข้้อมููลถููกต้้อง ครบถ้้วน ชััดเจน และทัันต่่อเหตุุการณ์์
4. Participation ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มของธนาคารมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใส
และสามารถตอบสนองความต้้ อ งการของผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ได้้ อ ย่่ า งมีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพ โดยคำำ�นึึงถึึงมาตรการป้้ อ งกัั น การแพร่่ ร ะบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. Technology พนัักงานทั้้�งองค์์กรปรัับตััวในการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาสนัับสนุุนการทำำ�งาน เพื่่�อให้้เกิิดความรวดเร็็ว คล่่องตััว
ลดขั้้�นตอนการทำำ�งาน และพััฒนาผลิิตภัณฑ์
ั ์ใหม่่ ๆ ให้้สอดรัับกัับยุุค New Normal
6. Learning การเรีียนรู้้�จากผลการประเมิินในปีีที่�ผ่่ ่านมา โดยนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์ ทบทวน เพื่่�อพััฒนา และ ปรัับปรุุงกระบวน
การทำำ�งาน ให้้มีคี วามถููกต้้องสมบููรณ์์ ครบถ้้วน และทัันต่่อสถานการณ์์ในปััจจุุบันั อีีกทั้้�งยัังนำำ�หลัักการ 3 Lines of Defense มาเป็็นแนวทาง
ในการปฏิิบััติิงานที่่�ทุุกคนต้้องร่่วมกัันรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิงาน มีีความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของธนาคาร
มีีประสิิทธิิภาพในทุุกมิิติิ บรรลุุเป้้าหมาย เกิิดความเชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainability)
7. Agility ความคล่่องแคล่่วในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับทุุกสภาวะการเปลี่่�ยนแปลง โดยเตรีียมความพร้้อมรองรัับกัับทุุกสถานการณ์์
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างมั่่�นคง มีีการกำำ�หนดแนวคิิดหลััก (Be Simple Make it Simple) หรืือการทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้านได้้ง่่าย ๆ และ
สอดคล้้องกัับพัันธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” เพื่่�อให้้ทุุกคนตระหนัักว่่าตััวเองเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความสำำ�เร็็จขององค์์กร
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8. Resilience ความสามารถในการปรัับตััวในช่่วง COVID-19 ธอส. ได้้คำำ�นึึงถึึงข้้อจำำ�กััดในการจััดกิิจกรรมในพื้้�นที่�ค่ วบคุุมสููงสุุด
และเข้้มงวด จึึงใช้้เทคโนโลยีีกระจายกลุ่่�มผู้้�ทำำ�แบบประเมิินออกไปยัังพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ทั่่�วทุุกภููมิิภาค ประกอบกัับพัันธกิิจและมาตรการต่่าง ๆ
ของธนาคารที่ต่� อบสนองความต้้องการพื้้น� ฐานและให้้การช่่วยเหลืือลููกค้้าประชาชนที่ไ่� ด้้รับั ผลกระทบจาก COVID-19 จึึงเป็็นผลให้้จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วมตอบประเมิิน ITA ของ ธอส. ในปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทั้้�งในมิิติิของจำำ�นวนผู้้�ทำำ�แบบประเมิินและ
ระดัับคะแนน ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่า ธอส. มีีความตั้้�งใจแก้้ไขปััญหาให้้กัับลููกค้้าประชาชน เพื่่�อส่่งเสริิมให้้คนไทยได้้มีีที่�อ่ ยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง
อย่่างแท้้จริิง และมีีธรรมาภิิบาลที่ส่� ะท้้อนออกมาในรููปแบบของผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิตอย่่างรอบด้้านครบ 360 องศา
ซึ่่�งความสำำ�เร็็จในครั้้�งนี้้�เกิิดจากความร่่วมมืือของคณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหารระดัับสููง พนัักงาน และผู้้�ปฏิิบััติิงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร
ในการมุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเท ปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้ ธอส. บรรลุุพัันธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” สร้้างภาพลัักษณ์์และชื่่�อเสีียงให้้กัับองค์์กร สะท้้อน
ความเป็็น ธอส. หนึ่่ง� เดีียว “GHB 1 Team for CG and Operation” รวมถึึงได้้รับั ความร่่วมมืือและความไว้้วางใจจากลููกค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
คู่่�ความร่่ ว มมืือ ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารภายนอก สัั ง คมและชุุ ม ชน สื่่� อ มวลชน และหน่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดููแล จนทำำ�ให้้ เ กิิ ด ความเชื่่� อ มั่่� น แก่่
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียว่่า ธอส. ดำำ�เนิินงานอย่่างมีีคุุณธรรม โปร่่งใสและตรวจสอบได้้ รวมทั้้�งสนัับสนุุนการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
คอร์์รััปชัันที่่�โดดเด่่นประจัักษ์์แก่่สาธารณชน ซึ่่�งสะท้้อนได้้จากการที่่� ธอส. ยัังคงรัักษาคะแนนการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ เป็็นอัันดัับ 1 ประเภทหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ ได้้เป็็นปีีที่่� 5 ติิดต่่อกััน โดย ธอส. จะยัังคงยืืนหยััด
รัักษามาตรฐานการบริิหารจััดการองค์์กรที่่�ดีี มีีธรรมาภิิบาล คุุณธรรม และความโปร่่งใสต่่อไป
ทั้้�งนี้้� การประเมิิน ITA เป็็นเครื่่อ� งมืือในการป้้องกัันการทุุจริิต และยกระดัับคุุณธรรมการดำำ�เนิินงาน โดยมุ่่�งหวัังให้้หน่ว่ ยงานภาครััฐ
มีีการบริิหารงานที่่�โปร่่งใสและเป็็นธรรม รวมถึึงการให้้ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการป้้องกัันการทุุจริิต อัันจะนำำ�ไปสู่่�การยกระดัับดััชนีี
ภาพลัักษณ์์คอร์์รััปชััน (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้้สููงอย่่างยั่่�งยืืนตลอดไป

ผลการดำำ�เนิินงานและกิิจกรรมเพื่่� อส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในปีี 2564
1.	ผลการดำำ�เนิินงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในปีี 2564
จากการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการในปีีที่ผ่�่ า่ นมาสามารถสะท้้อนได้้จากการที่ธ�่ นาคารได้้รับั ผลการประเมิินและรางวััลต่่าง ๆ ได้้แก่่
1.1 ผลคะแนนการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจำำ�ปีี 2564 ที่ร่� ะดัับคะแนน 99.81 คะแนน (ระดัับคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ
สููงมาก) สููงสุุดอัันดัับ 1 จากหน่่วยงานภาครััฐที่่�เข้้ารัับการประเมิินทั้้�งสิ้้�น 8,300 หน่่วยงาน นัับเป็็นปีีที่่�ห้้าที่่� ธอส. คงอัันดัับ 1 ของกลุ่่�ม
หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจที่่�มีีการดำำ�เนิินงานที่่�มีีคุณ
ุ ธรรมและความโปร่่งใสสููงสุุด
1.2 ผลการประเมิินด้้านธรรมาภิิบาลอยู่่�ในระดัับที่่�ดีีขึ้้�นจากการประเมิินโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย
2. การกำำ�หนดแผนยุุทธศาสตร์์ด้้านบรรษััทภิิบาล
2.1 แผนงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
		ปีี 2564 ธนาคารได้้นำำ�พัันธกิิจ วิิสััยทััศน์์ ค่่านิิยม และยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร หลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดี� ใี นรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� แี ละจรรยาบรรณ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (G H Bank Corporate Governance Principles and Code of Conduct) หลัักเกณฑ์์การประเมิินผล
รััฐวิิสาหกิิจ (SE-AM) ใหม่่ ด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการนำำ�องค์์กร (Corporate Governance : CG & Leadership) (Enabler 1)
ความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholder) หลัักเกณฑ์์การประเมิินคุุณธรรมความโปร่่งใส (ITA) หลัักเกณฑ์์และแนวทาง
การดำำ�เนิินงานด้้านธรรมาภิิบาลของ สคร. มาเป็็นข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�แผนแม่่บท ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (CG Master Plan)
ระยะเวลา 5 ปีี (ปีี 2564 - 2568) (ทบทวนปีี 2565 - 2568) ซึ่่�งเป็็นการบููรณาการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าด้้วยกััน และแผนการดำำ�เนิินงาน (Action Plan) ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จำำ�นวน 3 กลยุุทธ์์ ได้้แก่่
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		 • กลยุุทธ์์ที่่� 1 การยกระดัับคุุณธรรมและความโปร่่งในการดำำ�เนิินงาน สู่่�เป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�ยั่่�งยืืน
				
(จำำ�นวน 1 โครงการ)
• กลยุุทธ์์ที่่� 2 เสริิมสร้้างระบบงาน / กระบวนการจััดการที่�มี่ ีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ป้้องกัันการทุุจริิต
				
(จำำ�นวน 3 โครงการ)
		 • กลยุุทธ์์ที่่� 3 การส่่งเสริิมพััฒนาองค์์ความรู้้�และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมด้้าน CG จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน
					
เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร (จำำ�นวน 2 โครงการ) โดยข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารดำำ�เนิินการ
					
แล้้วเสร็็จ 6 โครงการ
2.2 การนำำ�หลัักธรรมาภิิบาลสู่่�การปฏิิบัติั งิ าน (CG in Process) โดยมีีการดำำ�เนิินงานด้้านธรรมาภิิบาลให้้มีคี วามสอดคล้้องกัับ
หลัักเกณฑ์์การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
พร้้อมทั้้�งอบรมให้้กัับผู้้�บริิหารและพนัักงานในหลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร ผ่่านระบบ
E-Learning ที่่�สำำ�คััญมีีการขัับเคลื่่�อนการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�สร้้างทั้้�งคนเก่่งคนดีี และจิิตอาสา โดยมีีการกำำ�หนดพฤติิกรรมบ่่งชี้้�
(Do & Don’t) อย่่างชััดเจน เพื่่�อหล่่อหลอมให้้บุุคลากรของธนาคารยึึดถืือปฏิิบััติิจนเกิิดเป็็นวััฒนธรรมองค์์กรที่่�องค์์กรได้้กำำ�หนดไว้้
โดยมีีการจััดกิิจกรรมเพื่่�อหล่่อหลอมให้้วััฒนธรรมองค์์กรเป็็นวััฒนธรรมสุุจริิต
		 2.2.1 การจััดกิิจกรรม Meeting with MD ประจำำ�ปีี 2564 เป็็นกิิจกรรมรายไตรมาสจััดในรููปแบบใหม่่ผสมผสาน
อย่่างลงตััวระหว่่างกรรมการผู้้�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�วประเทศถาม - ตอบ
แบบเป็็นกัันเอง แลกเปลี่่ย� นข้้อคิิดเห็็น เสนอแนะ เพื่่�อพััฒนาองค์์กรร่่วมกััน และเสริิมสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมในการส่่งเสริิมด้้านการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี โดยในกิิจกรรม Meeting with MD ครั้้�งที่่� 1/2564 แบบ New Normal ผ่่านรายการ SMART Radio พร้้อมกัับถ่่ายทอดสด
ให้้พนัักงานทั่่�วประเทศได้้รัับชมผ่่านทาง Facebook GHB Info Supermarket เพื่่�ออััปเดตเรื่่�องราวสำำ�คััญต่่าง ๆ ที่่�พนัักงานควร
รัับทราบ อาทิิ การนำำ� ธอส. ก้้าวไปสู่่�การเป็็น Digital Bangking ด้้วย 4 เมืืองใหม่่ ที่่�คาดว่่า จะพััฒนาแล้้วเสร็็จทั้้�งหมดภายในปีี 2564
ประกอบด้้วย 1. Application GHB ALL Excellent 2. GHB Buddy 3. Application G H Bank Smart NPA และ 4. Application
G H Bank Smart NPL ภาพรวมการปล่่อยสิินเชื่่อ� ใหม่่ที่ค่� าดว่่า จะทำำ�ได้้ถึึง 100,000 ล้้านบาท ภายในไตรมาสที่่� 2 เพื่่�อไปสู่่�เป้้าหมายสิ้้น� ปีี 2564
ที่่�จำำ�นวน 215,000 ล้้านบาท แนวทางการช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่่�อไม่่ให้้กลายเป็็น NPL รวมถึึงความคืืบหน้้าการจััดหาวััคซีีน COVID-19 โดยเปิิดโอกาสให้้พนัักงานที่่ป� ฏิิบัติั งิ าน
ในสำำ�นัักงานใหญ่่ และสาขาทั่่�วประเทศ ได้้พููดคุุยสอบถามข้้อสงสััยต่่าง ๆ ผ่่านทางโทรศััพท์์ และรัับฟัังคำำ�ตอบจากกรรมการผู้้�จััดการแบบ
Real Time ทัันทีี รวมถึึงมีีการตั้้�งคำำ�ถามจากพนัักงานผ่่านทาง Facebook GHB Info Supermarket ซึ่่�งมีีผู้้�รัับชมรายการสดพร้้อมกััน
เกืือบ 900 ราย และยัังมีีพนัักงานจากกลุ่่�มงานการตลาด กลุ่่�มงานสาขา กลุ่่�มเทคโนโลยีีสารสนเทศ และกลุ่่�มงานปรัับโครงสร้้างหนี้้�
จำำ�นวน 4 คน ร่่วมเป็็นพิิธีีกรรัับเชิิญในกิิจกรรมครั้้�งนี้้�อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� กิิจกรรมดัังกล่่าวจััดขึ้้�น ณ ห้้อง Smart Radio ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
ชั้้�น 2 อาคาร 1 สำำ�นัักงานใหญ่่
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		2.2.2 กิิ จ กรรม CG & CSR Day ประจำำ� ปีี 2564 ธนาคารจัั ด งาน CG & CSR Day ประจำำ�ปีี 2564
ในวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2564 โดย ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR) เป็็นประธานเปิิดงาน GHB : CG & CSR Day 2021 “CG for Sustainable
Growth” ซึ่่� ง ธนาคารร่่ ว มกัั บ ชมรมกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ง านสมาคมสถาบัั น การเงิิ น ของรัั ฐ จัั ด ขึ้้� น เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การดำำ�เนิิ น งาน
พััฒนาความรู้้� ความเข้้าใจ ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับบุุคลากรของสถาบััน
การเงิินของรััฐ โดยมีี คุุณฉััตรชััย ศิิริิไล กรรมการผู้้�จััดการ และประธานกรรมการสมาคมสถาบัันการเงิินของรััฐ กล่่าวปาฐกถา
ในหััวข้้อ “CG for SFIs’s Sustainable Growth” ทั้้�งนี้้� ได้้รัับเกีียรติิจาก คุุณประจัักษ์์ บุุญยััง ผู้้�ว่่าการตรวจเงิินแผ่่นดิิน บรรยายหััวข้้อ
“การตรวจเงิินแผ่่นดิินเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน” และคุุณนิิวััติิไชย เกษมมงคล เลขาธิิการคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ บรรยายหััวข้้อ “ทิิศทางการพััฒนาการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ”
โดยมีี คุุณธิดิ าพร มีีกิ่่ง� ทอง รองกรรมการผู้้�จัดั การ กลุ่่�มงานปฏิิบัติั กิ าร และรัักษาการผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ สายงานกฎหมาย เลขานุุการ
คณะกรรมการ CG & CSR และประธานชมรมกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานสถาบัันการเงิินของรััฐ กล่่าวรายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่ดี่� แี ละความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ประจำำ�ปีี 2564 โดยมีีผู้บ้� ริิหารของสถาบัันการเงิินของรััฐ 8 แห่่ง ประกอบด้้วย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิิน ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย (ธพว.)
ธนาคารอิิสลามแห่่งประเทศไทย (ธอท.) และ บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) เข้้าร่่วมงาน นอกจากนี้้� ภายในงาน
ยัังมีีการจััดกิิจกรรม “CSR : กระเป๋๋าผ้้ารัักษ์์โลก D.I.Y by G H Bank” โดยกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหารของสถาบัันการเงิิน 8 แห่่ง
และผู้้�ปฏิิบััติิงานของธนาคาร ได้้ร่่วมกัันทำำ�กระเป๋๋าผ้้าด้้วยตนเองเพื่่�อนำำ�ไปมอบให้้กัับโรงพยาบาลในถิ่่�นทุุรกัันดารใช้้ในการใส่่ยาและ
เวชภััณฑ์ใ์ ห้้กับั ผู้้�ป่ว่ ย ทดแทนการใช้้ถุงุ พลาสติิก เพื่่�อลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ป� ล่่อยสู่่�ชั้้น� บรรยากาศโลกจากการผลิิตและกำำ�จััดพลาสติิก
ช่่วยลดปััญหาภาวะโลกร้้อน และผู้้เ� ข้้าร่่วมงานยัังได้้รับั คุุกกี้้ชี� สี ทาร์์ตสับั ปะรดเป็็นของที่่ร� ะลึึกจากชุุมชนบ้้านวัังก์์พง จัังหวััดประจวบคีีรีขัี นั ธ์์
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในชุุมชนที่่�ธนาคารให้้การสนัับสนุุนในโครงการ 1 อาชีีพ 1 ชุุมชน เพื่่�อความยั่่�งยืืนและโครงการซ่่อมแซมที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับ
ผู้้�มีีรายได้้น้้อย โครงการ Bank on Bank อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� งานดัังกล่่าวจััดขึ้้�น ณ ห้้องวิิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้้�น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
สำำ�นัักงานใหญ่่ และยัังถ่่ายทอดสดให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกสาขาทั่่�วประเทศได้้รัับชมพร้้อมกัันผ่่าน Facebook GHB info Supermarket

กิิจกรรม CG & CSR Day ประจำำ�ปีี 2564
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		2.2.3 ธอส. ร่่วมปฏิิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์์ร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ กรรมการผู้้�จััดการ
และผู้้บ� ริิหารในสำำ�นัักงานใหญ่่ ร่่วมปฏิิญาณตนต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน โดยปฏิิญาณตนร่่วมกัันว่่าจะปฏิิบัติั ติ นด้้วยความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต และ
แสดงเจตนารมณ์์ร่ว่ มต่่อต้้านการทุุจริิตทุกุ รููปแบบ ในฐานะที่ธ่� นาคารเป็็นหน่่วยงานของรััฐ ได้้ตระหนัักและเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของปััญหา
การทุุจริิตซึ่่ง� เป็็นปััญหาสำำ�คััญของชาติิ ที่่มี� ผี ลกระทบต่่อการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่ดี� ี เพื่่�อร่่วมแสดงพลัังในการรณรงค์์ส่ง่ เสริิมวััฒนธรรม
สุุจริิตธรรมาภิิบาล และความโปร่่งใสในกลุ่่�มรััฐวิิสาหกิิจ อัันนำำ�ไปสู่่�การรวมพลัังเป็็นเครืือข่่ายป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตภายใต้้
ความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ชาติิ ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ธอส. ร่่วมปฏิิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์์ร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ
		2.2.4 ธอส. เข้้าร่่วมงาน “วัันต่่อต้้านคอร์์รััปชัันสากล” ธนาคารเข้้าร่่วมงาน “วัันต่่อต้้านคอร์์รััปชัันสากล”
ในวัั น ที่่� 9 ธัั น วาคม 2564 ซึ่่� ง สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการป้้ อ งกัั น และปราบปรามการทุุ จ ริิ ต แห่่ ง ชาติิ (สำำ�นัั ก งาน ป.ป.ช.)
องค์์กรต่่อต้้านคอร์์รััปชััน (ประเทศไทย) และภาคีีเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วน 8,300 หน่่วยงาน ได้้ร่่วมกัันจััดงาน “วัันต่่อต้้านคอร์์รััปชัันสากล”
ภายใต้้แนวคิิด “ไม่่ทำำ� ไม่่ทน ไม่่เฉย รวมไทยต้้านโกง” โดยในงานได้้มีีการเปิิดวีีดิิทััศน์์การประกาศเจตนารมณ์์ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันโดย
พลเอก.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี และรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหม พร้้อมกัันนี้้� พลตำำ�รวจเอกวััชรพล ประสารราชกิิจ
ประธานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ ได้้กล่่าวประกาศเจตจำำ�นงต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบ “ไม่่ทำำ� ไม่่ทน
ไม่่เฉย รวมไทยต้้านโกง” โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ (1) ประกาศเจตจำำ�นงของผู้้�นำำ�ประเทศและผู้้�นำำ�ทุุกภาคส่่วนในการป้้องกัันและแก้้ไข
ปราบปรามการทุุจริิต (2) ผสานพลัังคนไทยและทุุกภาคส่่วนให้้ตื่่�นรู้้�พร้้อมต่่อต้้านการทุุจริิตในทุุกรููปแบบ เพื่่�อให้้สัังคมไทยมีีวััฒนธรรม
ต่่อต้้านการทุุจริิต (3) ให้้คนไทยและนานาชาติิรัับรู้้�ถึึงความมุ่่�งมั่่�นและการแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตในประเทศไทย เพื่่�อผลัักดัันการยกระดัับ
การรัับรู้้�การทุุจริิต (ค่่า CPI) ให้้สููงกว่่าร้้อยละ 50 ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ระยะ 20 ปีี ประเด็็นการต่่อต้้าน
การทุุจริิตและประพฤติิมิชิ อบ และในโอกาสเดีียวกัันนี้้� สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ได้้ประกาศให้้ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เป็็น 1 ใน 30 หน่่วยงาน
ที่่�ร่่วมแสดงสััญลัักษณ์์การมีีส่่วนร่่วม “ไม่่ทำำ� ไม่่ทน ไม่่เฉย รวมไทยต้้านโกง”
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เป็็นหน่่วยงานที่่�มีีการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีคุุณธรรม
และความโปร่่งใส ในปีี 2564 ธอส. ได้้รัับการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA) ที่่�ระดัับคะแนน 99.81 คะแนน
สููงสุุดเป็็นอัันดัับ 1 ในกลุ่่�มหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ เป็็นปีีที่่� 5 ติิดต่่อกััน ทั้้�งนี้้� กิิจกรรม
ดัังกล่่าวจััดขึ้้�นผ่่านระบบออนไลน์์ ณ ห้้องมหาปุุจฉา ชั้้�น 6 อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์์ สำำ�นัักงานใหญ่่ โดยถ่่ายทอดผ่่านโปรแกรม Zoom จากห้้อง
นนทบุุรีี 1 สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุุรีี ตำำ�บลท่่าทราย อำำ�เภอเมืืองนนทบุุรีี
จัังหวััดนนทบุุรีี
ธอส. เข้้าร่่วมงาน
“วัันต่่อต้้านคอร์์รััปชัันสากล”
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		2.2.5 การเผยแพร่่บทความ ข่่าวสาร ด้้านธรรมาภิิบาล ผ่่านทาง Website ของธนาคาร E-mail ภายในธนาคาร
กลุ่่�มปิิด FB GHB Info Supermarket กลุ่่�ม Meeting With MD อีีกทั้้�งยัังมีีการเผยแพร่่กิิจกรรมด้้านบรรษััทภิิบาลให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�อง
การต่่อต้้านการทุุจริิต

สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ภายในธนาคาร เกี่่ย� วกัับเรื่่�องธรรมาภิิบาล
		2.2.6 การเข้้าร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอกในการส่่งเสริิมและพััฒนาแนวทางการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาล
ตาม Best Practice และการช่่วยเหลืือระหว่่างกัันภายในกลุ่่�มเครืือข่่ายรััฐวิิสาหกิิจและหน่่วยงานภายนอก
		 2.2.7 การแบ่่งปัันและจััดเก็็บองค์์ความรู้้�ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร
ในรููปแบบที่่�ทัันสมััย ได้้มีีการรวมองค์์ความรู้้�ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่�ดี่ ีของธนาคารไว้้ในระบบ KMS ของธนาคาร

หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
(G H Bank Corporate Governance Principles and Code of conduct)
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รายงานการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญและยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กฎหมาย กฎเกณฑ์์ ต่่าง ๆ ซึ่่�งสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบาย
รััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) มีีการกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับหลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562
ให้้เป็็นไปตามหลัักมาตรฐานสากล เพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคารนำำ�หลัักดัังกล่่าวไปปรัับใช้้ตามหลััก “Apply or Explain” เพื่่�อให้้
การดำำ�เนิินการด้้านต่่าง ๆ เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและต่่อเนื่่�อง
ในปีี 2564 ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สรุุปได้้ ดัังนี้้�
หมวดที่่� 1 บทบาทของภาครััฐ

ธนาคารให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ ระบบการบริิ ห ารจัั ด การด้้ ว ยความสมดุุ ล อย่่ า งมีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพภายใต้้ หลัั ก ธรรมาภิิ บ าล
โดยการแยกบทบาทหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบาย (Policy Maker) การกำำ�กัับดููแล (Regulator) การดำำ�เนิินการ (Operator) และเจ้้าของ
(Owner) ออกจากกัันอย่่างชััดเจน โดยกระทรวงการคลัังได้้ถ่่ายทอดนโยบายและทิิศทางในการดำำ�เนิินงานของธนาคารผ่่านแนวนโยบาย
ของผู้้�ถืือหุ้้�นภาครััฐได้้เปิิดเผยนโยบาย มาตรการ แนวทางการดำำ�เนิินการ และกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย
จากภาครััฐในรายงานประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และได้้แต่่งตั้้�งผู้้�แทนจากกระทรวงการคลัังเข้้าร่่วมในคณะกรรมการ
เพื่่�อกำำ�กัับติิดตามและส่่งเสริิมให้้การดำำ�เนิินงานสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายตามที่่�กำำ�หนดไว้้โดยจะไม่่เข้้าไปแทรกแซง
ในการบริิหารงานเพื่่�อให้้รััฐวิิสาหกิิจมีีอำำ�นาจและอิิสระในการบริิหารงานอย่่างเต็็มที่่� รวมถึึงพััฒนาในการสร้้างโอกาสให้้ประชาชนเข้้าถึึง
แหล่่งเงิินทุุนอย่่างทั่่�วถึึงควบคู่่�กัับการให้้ความรู้้�ทางการเงิิน เพื่่�อสนัับสนุุนความเข้้มแข็็งเศรษฐกิิจฐานรากและลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม
ภายใต้้การบริิหารจััดการองค์์กรที่่มั่่� น� คง โดยการนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมมาประยุุกต์์ใช้้ในการบริิหารจััดการและให้้บริิการทางการเงิิน
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�หนดนโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลธนาคารอาคารสงเคราะห์์
สำำ�หรัับการป้้องกัันการใช้้ข้อ้ มููลภายใน และนโยบายการขััดกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่ว่ นบุุคคลและประโยชน์์ส่ว่ นรวมของธนาคาร สำำ�หรัับ
การป้้องกัันการเกิิดรายการเกี่่�ยวโยงและการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลธนาคารอาคารสงเคราะห์์ โดยคณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้้ผู้บ้� ริิหารระดัับสููงและผู้้บ� ริิหาร
เป็็นผู้้�นำำ�กรอบการดำำ�เนิินงานในนโยบายไปสู่่�การปฏิิบัติั ิในการจััดทำำ�นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (ลำำ�ดัับรอง) พร้้อมคู่่�มืือปฏิิบััติิงาน
ตามกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล รวมถึึงมีีการกำำ�กัับติิดตามดููแลผ่่านโครงการจััดจ้้างที่่�ปรึึกษาด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมายคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลและโครงการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (PDPA Compliance Project) โดยมีีการประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับกฎหมาย
ให้้กัับผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงาน พร้้อมทั้้�งจััดประชุุมผ่่านระบบ Telepresence การใช้้งานระบบ PDPA และคู่่�มืือปฏิิบััติิงาน / TOOLKIT
ให้้กัับฝ่่ายงาน / สาขาสำำ�หรัับการขึ้้�นใช้้งานระบบ PDPA
สำำ�หรัับนโยบายการขััดกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนบุุคคลและประโยชน์์ส่่วนรวมของธนาคารมีีการทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
โดยคณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงและผู้้�บริิหารกำำ�หนดเป็็นระเบีียบและคู่่�มืือปฏิิบััติิงานเพื่่�อใช้้เป็็นบรรทััดฐาน
ในการปฏิิบัติั งิ านของธนาคารทุุกระดัับ โดยกำำ�หนดให้้ทุกุ ฝ่่าย / สำำ�นััก / ภาค / ศููนย์์ที่เ�่ กี่่ย� วข้้องประเมิินและรายงานผลตามนโยบายอย่่างเคร่่งครััด
2.1 สิิทธิิของเจ้้าของกิิจการ / ผู้้�ถืือหุ้้�น
ธนาคารมีีกระทรวงการคลัังเป็็นเจ้้าของกิิจการ (ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100) โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�แทนกระทรวงการคลัังเป็็นกรรมการ
โดยตำำ�แหน่่ง ธนาคารได้้กำำ�หนดแผนการประชุุมคณะกรรมการธนาคารไว้้ล่่วงหน้้าในแต่่ละปีี โดยกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมเดืือนละ 1 ครั้้�ง
และแจ้้งกำำ�หนดวัันประชุุมทั้้�งปีีให้้กรรมการธนาคารทราบล่่วงหน้้าซึ่่ง� อาจมีีการประชุุมคณะกรรมการธนาคารเพิ่่�มเติิมตามความเหมาะสม
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2.2 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น / เจ้้าของกิิจการในการแต่่งตั้้�งและเลืือกกรรมการ
	ตามพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์
(ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 13 วรรคหนึ่่ง� กำำ�หนดให้้มีคี ณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่่ง� ประกอบด้้วย ประธานกรรมการ ผู้้�แทนกระทรวง
การคลััง ผู้้แ� ทนกระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ และกรรมการอื่่�นอีีกจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่าสี่่ค� นแต่่ไม่่เกิินเจ็็ดคนเป็็นกรรมการ
และให้้ผู้้�จััดการเป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง และมาตรา 15 กำำ�หนดให้้ “ประธานกรรมการและกรรมการอื่่�นที่่�คณะรััฐมนตรีีแต่่งตั้้�งไว้้
มีีวาระอยู่่�ในตำำ�แหน่่งคราวละสามปีี ประธานกรรมการและกรรมการอื่่�นซึ่่ง� พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รับั แต่่งตั้้ง� อีีกได้้” ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564
ธนาคารพิิจารณาสรรหากรรมการตามสมรรถนะหลัักและความรู้้ที่� จำำ�
่� เป็็น (Skill Matrix) โดยผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการธนาคาร
และนำำ�เสนอกระทรวงการคลัังก่่อนนำำ�เสนอคณะรััฐมนตรีีแต่่งตั้้�ง
2.3 บทบาทของเจ้้าของกิิจการ / ผู้้�ถืือหุ้้�นในการกำำ�หนดคุุณลัักษณะของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามมาตรา 5 แห่่งพระราชบััญญััติิคุุณสมบััติิมาตรฐานสำำ�หรัับ
กรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2518 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม และตามมาตรา 14 แห่่งพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์
พ.ศ. 2496 ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่�่ 3) พ.ศ. 2549
2.4 ความเท่่าเทีียมกัันของเจ้้าของกิิจการ / ผู้้�ถืือหุ้้�น
การให้้ข้้อมููลก่่อนการประชุุม คณะกรรมการธนาคารได้้รัับระเบีียบวาระการประชุุมพร้้อมข้้อมููลประกอบการประชุุม
ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่า 7 วััน เพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคารได้้มีเี วลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนการประชุุม และไม่่เพิ่่�มวาระ
การประชุุ ม ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ แจ้้ ง ล่่ ว งหน้้ า โดยไม่่ จำำ� เป็็ น โดยเฉพาะวาระสำำ�คัั ญ ที่่� เจ้้ า ของกิิ จ การ / ผู้้�ถืื อหุ้้�นต้้ อ งใช้้ เวลาในการศึึกษาข้้ อ มููล
ก่่อนการตััดสิินใจ
หมวดที่่� 3 คณะกรรมการธนาคาร

•

โครงสร้้างและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

	ตามพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์
(ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ให้้ใช้้ข้้อความต่่อไปนี้้�แทน “มาตรา 13 ให้้มีีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่่�งประกอบด้้วย
ประธานกรรมการ ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง ผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ และกรรมการอื่่�น อีีกจำำ�นวน
ไม่่น้อ้ ยกว่่าสี่่ค� นแต่่ไม่่เกิินเจ็็ดคน เป็็นกรรมการ และให้้ผู้้�จัดั การเป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง ให้้คณะรััฐมนตรีีเป็็นผู้้แ� ต่่งตั้้ง� ประธานกรรมการ
และกรรมการอื่่น� ” และมาตรา 15 กำำ�หนดให้้ “ประธานกรรมการและกรรมการอื่่น� ที่่ค� ณะรััฐมนตรีีแต่่งตั้้ง� มีีวาระอยู่่�ในตำำ�แหน่่งคราวละสามปีี
ประธานกรรมการและกรรมการอื่่�นซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับแต่่งตั้้�งอีีกได้้ ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการหรืือกรรมการอื่่�น
พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระหากยัังมิิได้้แต่่งตั้้ง� ประธานกรรมการหรืือกรรมการขึ้้น� ใหม่่ ให้้ประธานกรรมการหรืือกรรมการซึ่่ง� พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
ตามวาระนั้้�นอยู่่�ในตำำ�แหน่่งเพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อไป จนกว่่าประธานกรรมการหรืือกรรมการซึ่่�งได้้รัับแต่่งตั้้�งใหม่่เข้้ารัับหน้้าที่่�แต่่ต้้องไม่่เกิิน
เก้้าสิิบวััน”
คณะกรรมการธนาคารมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามมาตรา 5 แห่่งพระราชบััญญััติิคุุณสมบััติิมาตรฐาน
สำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2518 และที่แ่� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม และตามมาตรา 14 แห่่งพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์
พ.ศ. 2496 ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2549
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการธนาคารมีีจำำ�นวน 9 คน โดยมีีกรรมการอิิสระจำำ�นวน 6 คน ซึ่่ง� จำำ�นวนกรรมการอิิสระ
เป็็ น ไปตามหลัั ก การและแนวทางการกำำ�กัั บ ดููแลที่่� ดีี ใ นรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ ปีี 2562 ของสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการนโยบายรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ
โดยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 คน เป็็นกรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจที่�ก่ ระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น
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รายชื่่�อกรรมการธนาคาร

ตำำ�แหน่่ง

ที่่�มา

1. ว่่าง

ประธานกรรมการธนาคาร

-

2. นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี

กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
ที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)

ตามความเห็็นชอบจากระทรวงการคลััง
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2564
* ตามพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์

3. นางพััชรีี อาระยะกุุล

กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์
(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
ที่่�กระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)

ตามความเห็็นชอบจากกระทรวงการพััฒนา
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2562
* ตามพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์

4. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร

กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2564

5. นายกฤษณ์์ เสสะเวช

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

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2564

6. นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์

กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2564

7. รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย

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

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2564

8. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง

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

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2564

9. นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์

กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิิสระ)

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2564

10. นายฉััตรชััย ศิิริิไล

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

กรรมการผู้้�จััดการ
* ตามพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์

หมายเหตุุ		 * พระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่�่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 13 กำำ�หนดให้้มีี
			 คณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่่�ง ประกอบด้้วย ประธานกรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง ผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
			 และกรรมการอื่่�นมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าสี่่�คนแต่่ไม่่เกิินเจ็็ดคน และให้้ผู้้�จััดการเป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง
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•

การเปลี่่�ยนแปลงกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ระหว่่างปีี 2564
พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
1. นายปริิญญา พััฒนภัักดีี
ประธานกรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2562		
					ถึึงวัันที่่� 31 มกราคม 2564
2. นายยุุทธนา หยิิมการุุณ	
กรรมการผู้้�แทน	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 12 มีีนาคม 2562
			
กระทรวงการคลััง	ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
			
ประธานกรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
				ถึึงวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2564
3. นายธานิินทร์์ ผะเอม
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 กรกฎาคม 2560
				ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
4.	พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่�่ 12 กุุมภาพัันธ์์ 2562
				ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
5. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2562
				ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
6. นายวิิชิติ แสงทองสถิิตย์์
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563		
					ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
7. นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563		
					ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
8. นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563		
					ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
9. นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช	
กรรมการผู้้�แทน	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
			
กระทรวงการคลััง	ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
10. นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
				ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
1. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
2. นายกฤษณ์์ เสสะเวช	
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
3. นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
4. รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
5. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
กรรมการ 	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
6. นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่�่ 23 มีีนาคม 2564
7. นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
กรรมการ	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
			
กรรมการผู้้�แทน	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2564
			
กระทรวงการคลััง
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•

อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร มีีอำำ�นาจหน้้าที่กำำ�กั
่� บั ควบคุุม และอำำ�นวยกิิจการของธนาคาร ตามมาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 27
และบทบััญญััติิอื่่�นแห่่งพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยประกาศของคณะปฏิิวััติิ ฉบัับที่่� 317
ลงวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2515 พระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2549 และพระราชบััญญััติธิ นาคารอาคารสงเคราะห์์
(ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2562
1.	ดำำ�เนิินกิิจการเพื่่�อส่่งเสริิมและช่่วยเหลืือสนัับสนุุนให้้ประชาชนมีีอาคาร และหรืือ ที่่ดิ� นิ เพื่่�อเป็็นที่่อ� ยู่่�อาศััย ตามวััตถุปุ ระสงค์์
ในการจััดตั้้�งธนาคารอาคารสงเคราะห์์ตามพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์
2. วางข้้อบัังคัับการประชุุม และการดำำ�เนิินกิิจการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริิหาร
3. วางข้้อบัังคัับว่่าด้้วยระเบีียบปฏิิบััติิงานของพนัักงานธนาคาร
4. วางข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
5. แต่่งตั้้�งและถอดถอนพนัักงานธนาคาร และกำำ�หนดอััตราเงิินเดืือนผู้้�จััดการและพนัักงานธนาคาร ตลอดจนเรีียกประกััน
จากพนัักงานธนาคาร เพื่่�อจะได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยสุุจริิต ทั้้�งนี้้� การกำำ�หนดอััตราเงิินเดืือนผู้้�จััดการต้้องได้้รัับความเห็็นชอบ
จากรััฐมนตรีี
6.	ดำำ�เนิินตามนโยบายซึ่่�งรััฐมนตรีีกำำ�หนด
•

การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์

การสรรหาและแต่่งตั้้ง� กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ธนาคารได้้นำำ�นโยบายการสรรหากรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
มาใช้้เป็็นแนวทางในการสรรหากรรมการธนาคารที่่�ไม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่ง เพื่่�อให้้องค์์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้้วยบุุคคลที่มี่� คุี ณ
ุ สมบััติิ ความรู้้� ความสามารถ และความเชี่่ย� วชาญด้้านต่่าง ๆ ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินงานในระยะยาว และ
สอดคล้้องกัับทิิศทาง ภารกิิจการดำำ�เนิินงานและยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร อัันจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน โดยในกระบวนการ
สรรหาและแต่่งตั้้ง� กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ คณะกรรมการธนาคารได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1.	พิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�สมควรได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการธนาคารที่่�ไม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่ง จากการ
ที่่ก� รรมการธนาคารเป็็นผู้้แ� นะนำำ� และ / หรืือ จากบััญชีีรายชื่่อ� กรรมการรััฐวิิสาหกิิจของกระทรวงการคลััง และ / หรืือ วิิธีกี ารอื่่น� ที่่ค� ณะกรรมการ
สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเห็็นสมควร
2.	พิิจารณาสรรหาและกลั่่น� กรองบุุคคลที่่ส� มควรได้้รับั การเสนอชื่่อ� โดยคำำ�นึึงถึึงสััดส่่วนการแต่่งตั้้ง� กรรมการธนาคารที่ไ่� ม่่ใช่่
กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่ง ซึ่่�งจะพิิจารณาจากบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ และประสบการณ์์ทำำ�งานในภาคธุุรกิิจ โดยมีีจำำ�นวน
ไม่่น้้อยกว่่าหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการธนาคารที่่�ไม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่ง
3.	พิิจารณาบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ โดยใช้้ตารางแสดงสมรรถนะและความรู้้�
ที่่�จำำ�เป็็นของคณะกรรมการธนาคาร (Board Skill Matrix) ตามที่่�ธนาคารกำำ�หนด (ธนาคารมีีการทบทวน Board Skill Matrix
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับภารกิิจและยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร)
4.	ตรวจสอบคุุณสมบััติิของบุุคคลที่่�สมควรได้้รัับการเสนอชื่่�อ หรืือร้้องขอให้้บุุคคลที่่�สมควรได้้รัับการเสนอชื่่�อพิิจารณา
ตรวจสอบคุุณสมบััติิและลัักษณะต้้องห้้ามของตนเอง โดยพิิจารณาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามในการ
เป็็นกรรมการธนาคารที่่�ไม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่งตามที่่�กำำ�หนดในกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5.	นำำ�เสนอรายชื่่อ� บุุคคลที่่ส� มควรได้้รับั การเสนอชื่่อ� แต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการธนาคารต่่อคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ก่่อนนำำ�เสนอผู้้�มีอำำ�
ี นาจในการแต่่งตั้้�งกรรมการธนาคารให้้ความเห็็นชอบตามลำำ�ดัับ
หมายเหตุุ : พระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 และที่�แ่ ก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา 13 วรรคสอง คณะรััฐมนตรีีเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�ง
		 ประธานกรรมการและกรรมการอื่่�น
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•

กรรมการอิิสระ

ธนาคารได้้กำำ�หนดนิิยามกรรมการอิิสระของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ โดยให้้หมายถึึง “กรรมการจากภายนอกซึ่่�งมิิใช่่ผู้�แ้ ทน
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่น� คงของมนุุษย์์ ผู้้แ� ทนกระทรวงการคลััง ข้้าราชการสัังกััดกระทรวงการคลััง และกรรมการผู้้�จัดั การ”
กรรมการอิิสระจะต้้องลงนามรัับรองความเป็็นอิิสระในหนัังสืือรัับรองความเป็็นอิิสระของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เมื่่�อได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งและเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยหนัังสืือรัับรองความเป็็นอิิสระ มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1. เป็็นกรรมการจากภายนอก ซึ่่�งมิิใช่่ผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
ข้้าราชการสัังกััดกระทรวงการคลััง และกรรมการผู้้�จััดการ
2.	มีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการ และหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล
3. ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจหรืือการงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคาร อัันมีีผลกระทบในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้
ดุุลยพิินิิจอย่่างเป็็นอิิสระ
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
•

รายชื่่�อกรรมการอิิสระในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประกอบด้้วย
1. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
2. นายกฤษณ์์ เสสะเวช	
(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจที่�ก่ ระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)
3. นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
4. รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย (อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจที่�ก่ ระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)
5. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
(อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจที่�ก่ ระทรวงการคลัังจััดทำำ�ขึ้้�น)
6. นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์

การประชุุมและค่่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุุดย่่อย

•

การประชุุมของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้้กำำ�หนดแผนการประชุุมไว้้ล่่วงหน้้าในแต่่ละปีี โดยกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมเดืือนละ 1 ครั้้�ง และแจ้้ง
กำำ�หนดวัันประชุุมทั้้�งปีีให้้กรรมการธนาคารทราบตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 4 ของปีีก่่อนหน้้า ซึ่่�งอาจมีีการประชุุมคณะกรรมการธนาคารเพิ่่�มเติิม
ตามความเหมาะสม ในปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการธนาคารรวม 12 ครั้้�ง โดยประธานกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�พิิจารณาเห็็นชอบ
วาระการประชุุมในแต่่ละครั้้ง� คณะกรรมการธนาคารได้้รับั ระเบีียบวาระการประชุุมพร้้อมข้้อมููลประกอบการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
ไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน เพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคารได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนการประชุุม ทั้้�งนี้้� วาระการประชุุมข้้อมููลประกอบ
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� คณะกรรมการธนาคารได้้เชิิญผู้้บ� ริิหารระดัับสููงของธนาคารเข้้าร่่วมประชุุมในวาระที่เ่� กี่่ย� วข้้องด้้วยทุุกครั้้ง� เพื่่�อชี้้แ� จงและ
ให้้ข้อ้ มููลที่เ่� ป็็นประโยชน์์ประกอบการพิิจารณาตััดสิินใจอย่่างรอบคอบของคณะกรรมการธนาคาร อีีกทั้้�งยัังเป็็นโอกาสให้้ผู้บ้� ริิหารระดัับสููง
ได้้รัับทราบนโยบายและข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคารโดยตรง สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้อง รวดเร็็ว ทั้้�งนี้้� ยกเว้้นวาระ
ที่่�เป็็นเรื่่�องประชุุมเฉพาะคณะกรรมการธนาคาร
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คณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�คณะกรรมการธนาคารแต่่งตั้้�ง

คณะกรรมการธนาคารได้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและกลั่่�นกรองงานที่่�มีีความสำำ�คััญ
และงานที่่�ต้้องการความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน เพื่่�อช่่วยให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคารมีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีคณะกรรมการชุุดย่่อย 8 คณะ ได้้แก่่
•

คณะกรรมการบริิหาร (พระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ มาตรา 21)

•

คณะกรรมการตรวจสอบ

•

คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

•

คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

•

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่�ดี่ ีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR)

•

คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์

•
		
•
•

คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
(IT & KM - Inno Strategy and Policy Committee)
คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร โดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์
พ.ศ. 2496 และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา 21 “กำำ�หนดให้้คณะกรรมการธนาคารมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิหารคณะหนึ่่ง� ประกอบด้้วย
ผู้้�จััดการ และกรรมการอย่่างน้้อย 2 คน แต่่ไม่่เกิิน 4 คน ให้้คณะกรรมการธนาคารเลืือกตั้้�งกรรมการบริิหารคนหนึ่่�งเป็็นประธานกรรมการ
บริิหาร ให้้ผู้้�ที่่�ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหารดำำ�รงตำำ�แหน่่งหนึ่่�งปีี และอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่ได้้ แต่่การดำำ�รงตำำ�แหน่่งจะต้้องสิ้้�นสุุดลง
เมื่่�อออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร”
รายชื่่�อคณะกรรมการบริิหาร (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
1. นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี

ประธานกรรมการ

2. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง

กรรมการ

3. กรรมการผู้้�จััดการ

กรรมการและเลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร

4.	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ	ผู้้�ช่่วยเลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง สำำ�หรัับปีีบััญชีี 2564 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 11 ครั้้�ง
และได้้รายงานผลการปฏิิบััติิต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นรายไตรมาส
รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงคณะกรรมการบริิหาร ระหว่่างปีี 2564
1. นายยุุทธนา หยิิมการุุณ	

ปฏิิบััติิหน้้าที่�ป่ ระธานกรรมการบริิหาร	ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564

2.	พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการบริิหาร	ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564

3. นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ประธานกรรมการบริิหาร	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564
					ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
และตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 25 พฤศจิิกายน 2564
				
4. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง

ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�กรรมการบริิหาร	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564
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อำำ�นาจหน้้าที่่�
มีีอำำ�นาจหน้้าที่ต่� ามที่ค่� ณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด เพื่่�อการดำำ�เนิินกิิจการของธนาคาร ประกอบด้้วย 7 หมวด ได้้แก่่ หมวดการกำำ�หนด
ทิิศทางและกลยุุทธ์์ขององค์์กร หมวดสิินเชื่่�อ หมวดการประนอมหนี้้� หมวดการขายทรััพย์์ หมวดการตััดหนี้้�สููญ หมวดการพนัักงาน
และหมวดอื่่�น ๆ โดยให้้รวมถึึง
1.	พิิจารณากลั่่�นกรองเรื่่�องที่่�เป็็นนโยบายก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร
2. เสนอนโยบายเกี่่�ยวกัับการบริิหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์์
3.	พิิจารณาอนุุมัติั จ่ิ า่ ยค่่าเสี่่ย� งภััยให้้แก่่พนัักงานที่่ป� ฏิิบัติั งิ านประจำำ�ในเขตพื้้น� ที่่พิ� เิ ศษตามที่่ร� าชการกำำ�หนดหากมีีการเปลี่่ย� นแปลง
พื้้�นที่่�เพิ่่�มจากเดิิม
4.	พิิจารณาเรื่่�องอื่่�น ๆ ตามที่�ค่ ณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามวาระ
ของการเป็็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประกอบด้้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ
ตรวจสอบไม่่น้้อยกว่่า 2 คน แต่่ไม่่เกิิน 4 คน ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบทุุกคนต้้องมีีความเป็็นอิิสระและเที่�ย่ งธรรม และอย่่างน้้อย 1 คน
ต้้องมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจและมีีประสบการณ์์ด้า้ นการบััญชีีหรืือการเงิิน ซึ่่ง� สามารถสอบทานความน่่าเชื่่อ� ถืือของงบการเงิินได้้ และมีีหัวั หน้้า
หน่่วยตรวจสอบภายในเป็็นเลขานุุการ ประธานกรรมการตรวจสอบจะต้้องไม่่เป็็นประธานในคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ
กำำ�กัับความเสี่่�ยง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. เป็็นกรรมการธนาคาร
2. เป็็นผู้้ที่� ส่� ามารถอุุทิศิ เวลาในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่� และแสดงความเห็็นหรืือรายงานผลการดำำ�เนิินงานตามหน้้าที่่ที่� ไ่� ด้้รับั มอบหมาย
ด้้วยความเป็็นอิิสระและความเที่่�ยงธรรม
3. ไม่่เป็็นข้้าราชการประจำำ�ที่�ดำำ�
่ รงตำำ�แหน่่งในกระทรวงการคลััง
4. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายหรืือระเบีียบปฏิิบััติิหรืือมีีอำำ�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�มีคี วามขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กับั ธนาคาร ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่า่ ในขณะดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ หรืือกรรมการ
ตรวจสอบ 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�เนิินงานของ
บริิษััทนั้้�น
รายชื่่�อคณะกรรมการตรวจสอบ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
1. รศ.ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย
ประธานกรรมการ
2. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิติ ร
กรรมการ
3. นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
กรรมการ
4.	หััวหน้้าหน่่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุุการ
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คณะกรรมการตรวจสอบกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง สำำ�หรัับปีีบััญชีี 2564 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 13 ครั้้�ง
โดยมีีองค์์ประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการตรวจสอบทั้้�งหมดและได้้รายงานผลการปฏิิบััติิต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เป็็นรายไตรมาส
รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่่างปีี 2564
1. นายธานิินทร์์ ผะเอม

ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ประธานกรรมการตรวจสอบ	ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564

2. นายวิิชิติ แสงทองสถิิตย์์

ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�กรรมการตรวจสอบ	ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564

3. รศ.ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประธานกรรมการตรวจสอบ	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564

4. นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการตรวจสอบ	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564

อำำ�นาจหน้้าที่่�
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่�กำำ�ห
่ นดในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่�ไ่ ด้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ดัังต่่อไปนี้้�
(1)	จััดทำำ�กฎบััตรว่่าด้้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้้สอดคล้้องกัับขอบเขตความรัับผิิดชอบ
ในการดำำ�เนิินงานของธนาคาร โดยต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และมีีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบััตร
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
(2) สอบทานประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลของกระบวนการควบคุุมภายใน กระบวนการกำำ�กัับดููแลที่�ดี่ ี และกระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยง
(3) สอบทานให้้ธนาคารมีีการรายงานทางการเงิินที่�มี่ ีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ มีีความถููกต้้องและน่่าเชื่่�อถืือ
(4) สอบทานการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ วิิธีปี ฏิิบัติั งิ าน มติิคณะรััฐมนตรีี ประกาศ
หรืือคำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
(5) สอบทานให้้ธนาคารมีีระบบการตรวจสอบภายในที่่�ดีี และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยตรวจสอบภายใน
(6) สอบทานการดำำ�เนิินงานของธนาคารด้้านต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามเกณฑ์์ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ (Enablers)
ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) กำำ�หนด
(7)	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือมีีโอกาสเกิิดการทุุจริิตที่่�อาจ
มีีผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิงานของธนาคาร และการเปิิดเผยข้้อมููลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีีที่่�เกิิดรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ รวมถึึงธุุรกรรมนโยบายรััฐ (Public Service Account) ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน
(8) เสนอข้้อแนะนำำ�ต่่อคณะกรรมการธนาคารในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลื่่�อนขั้้�น เลื่่�อนตำำ�แหน่่งและประเมิินผลงาน
ของหััวหน้้าหน่่วยตรวจสอบภายใน
(9) ประสานงานเกี่่�ยวกัับผลการตรวจสอบกัับผู้้�สอบบััญชีีธนาคาร และอาจเสนอแนะให้้สอบทานหรืือตรวจสอบรายการใด
ที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็น รวมถึึงเสนอค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีธนาคารต่่อคณะกรรมการธนาคาร
(10) รายงานผลการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการธนาคาร
อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง ภายใน 60 วััน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดในแต่่ละไตรมาส ยกเว้้น รายงานผลการดำำ�เนิินงานในไตรมาสที่่� 4 ให้้จััดทำำ�
เป็็นรายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี พร้้อมทั้้�งส่่งรายงานดัังกล่่าวให้้กระทรวงการคลัังเพื่่�อทราบภายใน 90 วััน นัับแต่่วันั สิ้้น� ปีีบัญ
ั ชีีการเงิิน
ของธนาคาร
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		ทั้้�งนี้้� รายงานผลการดำำ�เนิินงานฯ อย่่างน้้อยต้้องระบุุถึึงข้้อมููลดัังนี้้�
		

(10.1) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�และการเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานทางการเงิิน

		

(10.2) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน

		 (10.3) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ วิิธีีปฏิิบััติิงาน มติิคณะรััฐมนตรีี ประกาศ
และคำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
(11) ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเกี่่ย� วกัับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่่างน้้อยปีีบัญ
ั ชีีการเงิินละ 1 ครั้้ง�
รวมทั้้�งรายงานผลการประเมิิน ปััญหา และอุุปสรรค ตลอดจนแผนการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการธนาคารทราบ
(12) เปิิดเผยรายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีธนาคาร
ในรายงานประจำำ�ปีีของธนาคาร
(13)	ติิดตามการดำำ�เนิินงานตามข้้อสัังเกต / ข้้อเสนอแนะตามที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับได้้ให้้ไว้้กัับธนาคาร
(14) ปฏิิบััติิงานอื่่�นตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดหรืือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทั้้�งนี้้� ต้้องอยู่่�ในขอบเขตหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ในการปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่�ตามข้้อ 1 คณะกรรมการตรวจสอบมีีความรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการธนาคารโดยตรง
คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ตามกฎบััตรคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง คณะกรรมการ
กำำ�กัับความเสี่่�ยงมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามวาระของการเป็็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ มีีองค์์ประกอบ
และคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1.	มีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน
2. ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ หรืือเป็็นกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
3. สมาชิิกทุุกคนต้้องเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือที่่�ปรึึกษาของธนาคาร โดยสมาชิิกอย่่างน้้อยกึ่่�งหนึ่่�งต้้องเป็็นกรรมการ
อิิสระ กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือที่่�ปรึึกษาของธนาคารที่่�ทำำ�หน้้าที่�เ่ ปรีียบเสมืือนกรรมการ
4. สมาชิิกอย่่างน้้อย 1 คน จะต้้องมีีความรู้้� ความชำำ�นาญ และความเข้้าใจด้้านความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน
โดยคณะกรรมการธนาคารจะเลืือกตั้้�งกรรมการธนาคารตามความข้้างต้้นเป็็นประธาน และแต่่งตั้้�งหััวหน้้าหน่่วยงานบริิหาร
ความเสี่่ย� ง (ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ สายงานบริิหารความเสี่่ย� ง) เป็็นเลขานุุการ และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่ย� งเป็็นผู้้�ช่ว่ ยเลขานุุการ
รายชื่่�อคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
1. นายกฤษณ์์ เสสะเวช		
ประธานกรรมการ
2. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง		
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 2564 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 11 ครั้้�ง
และได้้รายงานคณะกรรมการธนาคารถึึงการเปลี่่�ยนแปลงความเสี่่�ยง และผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure) รวมตลอดถึึง
สถานะความเสี่่�ยงและการเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�มีีต่่อระดัับการยอมรัับความเสี่่�ยง (Risk Appetite) พร้้อมข้้อเสนอแนะการปรัับปรุุงแก้้ไข
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด
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รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ระหว่่างปีี 2564
1. นางพััชรีี อาระยะกุุล

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง	ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564

2.	พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง	ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
3. นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา

ปฏิิบััติิหน้้าที่�ก่ รรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง	ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564

4. นายกฤษณ์์ เสสะเวช	

ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564

5. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง

ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564

อำำ�นาจหน้้าที่่�
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่�กำำ�ห
่ นดในกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
1.	ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
1.1 ให้้คำำ�แนะนำำ�คณะกรรมการธนาคารเกี่่�ยวกัับกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงของธนาคาร
1.2	ดููแลให้้ผู้บ้� ริิหารระดัับสููงรวมถึึงหััวหน้้าหน่่วยงานบริิหารความเสี่่ย� ง ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายและกลยุุทธ์ก์ ารบริิหารความเสี่่ย� ง
รวมถึึงระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
1.3	ดููแลให้้กลยุุทธ์ใ์ นการบริิหารเงิินกองทุุนและสภาพคล่่องเพื่่�อรองรัับความเสี่่ย� งต่่าง ๆ ของธนาคารมีีความสอดคล้้องกัับ
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ที่�ไ่ ด้้รัับอนุุมัติั ิ
1.4	ทบทวน สอบทานความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของนโยบาย และกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม รวมถึึงระดัับ
ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้อย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง หรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ โดยคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงควรหารืือและ
แลกเปลี่่ย� นข้้อคิิดเห็็นกัับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อประเมิินว่่านโยบายและกลยุุทธ์ก์ ารบริิหารความเสี่่ย� งของธนาคารครอบคลุุมความเสี่่ย� ง
ทุุกประเภทรวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ และมีีการดำำ�เนิินการตามนโยบายและกลยุุทธ์์ดัังกล่่าวอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
1.5 รายงานต่่อคณะกรรมการธนาคารถึึงฐานะความเสี่่�ยง ประสิิทธิิภาพการบริิหารความเสี่่�ยง และสถานะการปฏิิบััติิตาม
วััฒนธรรมองค์์กรที่่�คำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง ตลอดจนปััจจััยและปััญหาที่่�มีีนััยสำำ�คััญ และสิ่่�งที่่�ต้้องปรัับปรุุงแก้้ไขเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
และกลยุุทธ์์ในการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร
ความเสี่่�ยง

1.6	มีีความเห็็นหรืือมีีส่ว่ นร่่วมในการประเมิินประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ลในการปฏิิบััติงิ านของหััวหน้้าหน่่วยงานบริิหาร

1.7	มีีอำำ�นาจตััดสิินใจในการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ภายใต้้ขอบเขตความรัับผิิดชอบ รวมถึึงมีีอำำ�นาจในการเข้้าถึึงข้้อมููล
ของธนาคารที่่�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติติ ามคำำ�สั่่�งนี้้�
2.	ด้้านการควบคุุมภายใน
2.1	พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายการควบคุุมภายใน และแผนงานด้้านการควบคุุมภายในประจำำ�ปีี เสนอต่่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
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�เนิินงานด้้านการควบคุุมภายในต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
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3.	ด้้านการบููรณาการ GRC
3.1	พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายบููรณาการการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์ ก่่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
3.2 อนุุมัติั ิคู่่�มืือ GRC และ แผนงานบููรณาการ GRC ประจำำ�ปีี
3.3	กำำ�กัับดููแล ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของการบููรณาการ GRC แผนงานการบููรณาการ GRC รวมทั้้�งให้้ความเห็็นและ
ข้้อเสนอแนะ เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามหลัักการ GRC เป็็นรายไตรมาส
4. ปฏิิบััติิงานอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตามกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีวาระการดำำ�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. กรรมการที่ทำำ�หน้
่�
า้ ที่บ่� ริิหารงานในตำำ�แหน่่งผู้้�จัดั การ รองผู้้�จัดั การ ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�จัดั การหรืือผู้้ซึ่� ง่� มีีตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าที่่เ� รีียกชื่่อ�
อย่่างอื่่�น
2. กรรมการที่ทำำ�หน้
่�
า้ ที่รั่� บั ผิิดชอบในการดำำ�เนิินการหรืือมีีส่ว่ นร่่วมในการบริิหารงานใด ๆ เยี่่ย� งผู้้บ� ริิหารและให้้หมายความ
รวมถึึงบุุคคลในคณะกรรมการบริิหาร (Executive Committee)
3. กรรมการที่่�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพััน เว้้นแต่่เป็็นการลงนามผููกพัันตามรายการที่่�คณะกรรมการมีีมติิอนุุมััติิไว้้แล้้ว
เป็็นรายกรณีี และเป็็นการลงนามร่่วมกัับกรรมการรายอื่่�น

(2) กรรมการผู้้�จััดการเป็็นที่่�ปรึึกษาโดยตำำ�แหน่่ง และอาจพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากภายนอกเป็็นที่�ป่ รึึกษาได้้
	ทั้้�งนี้้� การแต่่งตั้้�งกรรมการและที่่�ปรึึกษาจากผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิภายนอกให้้เป็็นไปตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้แ� ต่่งตั้้ง� ประธานกรรมการ กรรมการ และที่่ป� รึึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
โดยประธานกรรมการต้้องเป็็นกรรมการธนาคารและได้้รัับการคััดเลืือกจากคณะกรรมการธนาคาร
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนต้้องมีีความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ ตลอดจนมีีความเข้้าใจถึึงบทบาท
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของตน และให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งเลขานุุการคณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทนตามความเหมาะสม สำำ�หรัับประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนควรเป็็นกรรมการอิิสระ
เพื่่�อช่่วยผลัักดัันให้้การปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นไปอย่่างอิิสระ
รายชื่่�อคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
1. นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
ประธานกรรมการ
2. นางพััชรีี อาระยะกุุล
กรรมการ
3. นายกฤษณ์์ เสสะเวช	
กรรมการ
4. กรรมการผู้้�จััดการ
ที่่�ปรึึกษา
5.	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล เลขานุุการ
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คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง ตามความจำำ�เป็็นและ
เหมาะสม สำำ�หรัับปีีบััญชีี 2564 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 12 ครั้้�ง โดยมีีองค์์ประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนคณะกรรมการทั้้�งหมด
เท่่าที่่�มีีอยู่่� (ไม่่น้้อยกว่่า 2 คน) และได้้รายงานผลการประชุุมในแต่่ละครั้้�งต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นรายไตรมาส
รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ระหว่่างปีี 2564
1. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิติ ร
ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน	ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
2. นายธานิินทร์์ ผะเอม
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน 	ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
3. นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์ ปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่�ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน 	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 มีีนาคม 2564
4. นายกฤษณ์์ เสสะเวช	
ปฏิิบัติั ิหน้้าที่�ก่ รรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน 	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 มีีนาคม 2564
อำำ�นาจหน้้าที่่�
มีีหน้า้ ที่่พิ� จิ ารณากลั่่น� กรองและเสนอแนะต่่อคณะกรรมการธนาคาร ตามที่่กำำ�ห
� นดในกฎบััตรของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน ดัังนี้้�
1.	กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีกี ารในการสรรหา เพื่่�อประกอบการบรรจุุ แต่่งตั้้ง� และเลื่่อ� นตำำ�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�มีีคุณ
ุ สมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) กรรมการในคณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ ที่ไ่� ด้้รับั มอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
จากคณะกรรมการธนาคาร
(2)	ผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย / สำำ�นััก / ภาค หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป ถึึงรองกรรมการผู้้�จััดการหรืือเทีียบเท่่า
3.	ดููแลให้้กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ และผู้้บ� ริิหาร ตั้้ง� แต่่ตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย / สำำ�นััก / ภาค หรืือเทีียบเท่่าขึ้้น� ไป
ถึึงรองกรรมการผู้้�จััดการหรืือเทีียบเท่่า ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ โดยกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ให้้มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น ควรได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่�ไ่ ด้้รัับมอบหมายนั้้�น
4. เปิิดเผยนโยบายและรายละเอีียดของกระบวนการสรรหา และการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและเปิิดเผยค่่าตอบแทนในรููปแบบต่่าง ๆ
รวมทั้้�งจััดทำำ�รายงานการกำำ�หนดค่่าตอบแทน โดยอย่่างน้้อยต้้องมีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับเป้้าหมาย การดำำ�เนิินงาน และความเห็็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของธนาคาร
5.	กำำ�หนดแนวทางและหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ และผู้้บ� ริิหารตั้้ง� แต่่ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป ถึึงกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อพิิจารณาปรัับผลตอบแทนประจำำ�ปีี โดยจะต้้องคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบและความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งกำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นของกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการธนาคารให้้ความเห็็นชอบ
6.	กำำ�หนด / ทบทวนหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการสรรหากรรมการธนาคารที่�ไ่ ม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่ง
7.	ดำำ�เนิินการสรรหากรรมการธนาคารที่่�ไม่่ใช่่กรรมการธนาคารโดยตำำ�แหน่่ง และกลั่่�นกรองบุุคคลที่�มี่ ีคุณ
ุ สมบััติิตามหลัักเกณฑ์์
และวิิธีีการที่่�ธนาคารกำำ�หนด
8. การอื่่�นใดที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
สำำ�หรัับคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน กรรมการที่่�ไม่่ใช่่กรรมการโดยตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการ ให้้ปฏิิบััติิตาม
กฎหมายว่่าด้้วยคุุณสมบััติิมาตรฐานสำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ และกฎหมายว่่าด้้วยการพััฒนาการกำำ�กัับดููแลและบริิหาร
รััฐวิิสาหกิิจ แล้้วแต่่กรณีี
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนอาจขอความเห็็นทางวิิชาชีีพจากที่�ป่ รึึกษาภายนอกได้้
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คณะกรรมการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีแ
ี ละความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง
� แวดล้้อม (CG & CSR)

คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR)
ตามกฎบััตรคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR) มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ตามวาระของการเป็็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ซึ่่�งประกอบด้้วย กรรมการอย่่างน้้อย 3 คน แต่่ไม่่เกิิน 5 คน
โดยแต่่งตั้้�งคณะกรรมการธนาคาร เป็็นประธานกรรมการและมีีกรรมการผู้้�จััดการเป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง และอาจแต่่งตั้้�งผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ
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 2564)
1. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร		
ประธานกรรมการ
2. นางพััชรีี อาระยะกุุล		
กรรมการ
3. รศ.ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย		
กรรมการ
4. นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์		
กรรมการ
5. กรรมการผู้้�จััดการ		
กรรมการ
6. รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ		
เลขานุุการ
7.	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกฎหมาย		ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
8.	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสื่่�อสารและภาพลัักษณ์์องค์์กร	ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR) กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้้ง� หรืือตามความเหมาะสม สำำ�หรัับปีีบัญ
ั ชีี 2564 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้น� 4 ครั้้ง� โดยมีีองค์์ประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� ของจำำ�นวน
กรรมการ และได้้รายงานผลการประชุุมในแต่่ละครั้้�งต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นรายไตรมาส
รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR)
ระหว่่างปีี 2564
1. นายธานิินทร์์ ผะเอม
ปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่ป่� ระธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� แี ละความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
				ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
2. นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
				ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
3. นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
				ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
4. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
ปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่ป่� ระธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� แี ละความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
				ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564
5. รศ.ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
				ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564
6. นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
				ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564
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อำำ�นาจหน้้าที่่�
มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�กำำ�หนดในกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR) ดัังนี้้�
1. เสนอแนวนโยบายต่่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และแนวทางการพััฒนาความยั่่ง� ยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของธนาคาร
2.	พิิจารณาทบทวนการพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และจััดทำำ�
ข้้อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการธนาคาร
3.	ส่่งเสริิมให้้คณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่�ดี่ ี 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 และกระบวนการปฏิิบัติั ิที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ เพื่่�อให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายตามแผนการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของธนาคารประจำำ�ปีี
7.	พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบกลยุุทธ์์ เป้้าหมาย และแผนแม่่บท ซึ่่ง� ประกอบด้้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตััวชี้้วั� ดั
การดำำ�เนิินงาน การพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมประจำำ�ปีี ให้้สอดคล้้องกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร
8. ปฏิิบัติั งิ านด้้านการพััฒนาความยั่่ง� ยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� แี ละความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมของธนาคารอื่่น� ใด
ที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
9.	พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง คณะทำำ�งานเพื่่� อ ทำำ�หน้้ า ที่่� ส นัั บ สนุุ น งานด้้ า นการพัั ฒ นาความยั่่� ง ยืืน การกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี แ ละ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของธนาคาร ได้้ตามความเหมาะสม
10. รายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
(CG & CSR) ต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นรายไตรมาส และให้้ข้้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์แ์ ละนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ตามกฎบััตร
คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามวาระของการเป็็นกรรมการของ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ซึ่่�งประกอบด้้วย ประธานกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
และกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ไม่่น้้อยกว่่า 2 คน แต่่ไม่่เกิิน 4 คน โดยทุุกคนได้้รัับการแต่่งตั้้�งจาก
คณะกรรมการธนาคาร และมีีรองกรรมการผู้้�จัดั การ กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็นเลขานุุการ และอาจแต่่งตั้้ง� ผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ จิ ากภายนอก
เป็็นกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารเห็็นเหมาะสม
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รายชื่่�อคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
1. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง		

ประธานกรรมการ

2. นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรี		
ี

กรรมการ

3. นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์		

กรรมการ

4. กรรมการผู้้�จััดการ		

กรรมการ

5. รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

เลขานุุการ

คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรมกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง หรืือ
ตามความเหมาะสม สำำ�หรัับปีีบััญชีี 2564 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 9 ครั้้�ง และได้้รายงานผลการประชุุมในแต่่ละครั้้�งต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เป็็นรายไตรมาส
รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรมระหว่่างปีี 2564
1.	พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
				

ปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่�่ ป ระธานกรรมการกำำ�หนดกลยุุ ทธ์์ แ ละนโยบายทางด้้ า น IT
และนวััตกรรม ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564

2. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิติ ร
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
				ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
3. นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา
ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
				ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
4. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
				

ปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ป ระธานกรรมการกำำ�หนดกลยุุ ทธ์์ แ ละนโยบายทางด้้ า น IT
และนวััตกรรม ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 29 เมษายน 2564

5. นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
				ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 29 เมษายน 2564 ถึึงวัั น ที่่� 27 ตุุ ล าคม 2564 และตั้้� ง แต่่
				วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2564
6. นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช	
ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
				ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564 ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
7. นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
				ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564
อำำ�นาจหน้้าที่่�
มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่�ไ่ ด้้กำำ�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�และ
นวััตกรรมของธนาคาร รวมถึึงคู่่�มืือบริิหารจััดการนวััตกรรม
3.	กำำ�หนดแนวทางและขอบเขตในการพััฒนาบุุคลากร และจััดสรรทรััพยากรเพื่่�อการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และ
ด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม ให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ
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4.	พิิจารณาจััดสรรงบประมาณที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับโครงการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการจััดการความรู้้�และนวััตกรรมประจำำ�ปีี
5.	กำำ�กัับควบคุุมดููแลการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายและหลัักการกำำ�กัับดููแลเทคโนโลยีีสารสนเทศที่ดี่� นี โยบายการจััดการความรู้้� นโยบาย
การส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และจััดการนวััตกรรมของธนาคาร รวมถึึงคู่่�มืือบริิหารจััดการนวััตกรรมของธนาคาร
6. ควบคุุม กำำ�กัับ ดููแล ทบทวน และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามแผนด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและด้้านการจััดการความรู้้�
และนวััตกรรมของธนาคาร
7.	กำำ�หนดให้้มีกี ารติิดตามและรายงานผลการปฏิิบัติั ที่ิ เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลที่ดี่� อี ย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้ง� รวมทั้้�งพิิจารณา
รายงานผลปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลที่่�ดีีของธนาคารและให้้ข้้อคิิดเห็็นต่่าง ๆ ตามความจำำ�เป็็น
8.	สั่่�งการและพิิจารณาให้้มีีการแก้้ไขปััญหา กรณีีพบเหตุุการณ์์ละเมิิดความมั่่�นคงปลอดภััยกัับข้้อมููลของธนาคาร ตลอดจน
รายงานผลให้้ได้้รัับทราบ
9. สร้้างวััฒนธรรมการสื่่�อสารให้้หน่่วยงานและพนัักงานของธนาคารเห็็นความสำำ�คััญและปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแล
ข้้อมููลที่่�ดีีของธนาคาร รวมถึึงการส่่งเสริิม สนัับสนุุนพััฒนายกระดัับการจััดการความรู้้�และนวััตกรรมของธนาคาร
10. แต่่งตั้้ง� คณะอนุุกรรมการ เพื่่�อช่่วยเหลืือการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์แ์ ละนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
11. งานอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการกิิจการสััมพัั นธ์์

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�นวนเท่่ากัับ
ผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้างเป็็นกรรมการ มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 2 ปีี
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ได้้แต่่งตั้้ง� กรรมการธนาคารเป็็นประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
มีีผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง จำำ�นวน 9 คน และผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง จำำ�นวน 9 คน โดยคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ชุุดปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่
วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2562
รายชื่่�อคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
1. นางพััชรีี อาระยะกุุล

กรรมการธนาคาร

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
1.	ว่่าที่่� ร.ต. ปกรพััฒน์์ ศุุภมีีวงศ์์	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
2. นายพงษ์์เทพ สัันติิพัันธุ์์�	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
3. นายพลากร วิิริิยะศาสตร์์	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
4. นายธนกร ศุุขประสิิทธิ์์�	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
5. นายพชร สมบููรณ์์ดีี	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
6. นายวิิรััฐ สนธิิ	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
7. นายเศกสิิทธิ์์� แก้้วจำำ�บััง	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
8. นายณธีี แต้้มเจริิญ	ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
9. นายไกรพิิสิิษฐ์์ โวอ่่อนศรีี	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 2564 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 12 ครั้้�ง
และได้้รายงานผลการประชุุมในแต่่ละครั้้�งต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นรายไตรมาส
รายละเอีียดการเปลี่่�ยนประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ ระหว่่างปีี 2564
1. นายธานิินทร์์ ผะเอม
ปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่�ประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์	ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
2. นางพััชรีี อาระยะกุุล
ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564
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
คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านกรรมการผู้้�จัดั การ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ โดยมีีวาระ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามวาระของการเป็็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
รายชื่่�อคณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านกรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
1. นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
ประธานกรรมการ
2. นางพััชรีี อาระยะกุุล
กรรมการ
3. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
กรรมการ
4.	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
เลขานุุการ
คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการ กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมตามความเหมาะสม สำำ�หรัับปีีบััญชีี 2564
มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 3 ครั้้�ง และได้้รายงานผลการประชุุมในแต่่ละครั้้�งต่่อคณะกรรมการธนาคาร
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รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านกรรมการผู้้�จััดการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ระหว่่างปีี 2564
1. นายยุุทธนา หยิิมการุุณ	
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการ			
				ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
2. นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช	
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการ			
				ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564 ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
3. นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการ			
				ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2564
4. นางพััชรีี อาระยะกุุล
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการ			
				ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564
อำำ�นาจหน้้าที่่�
1.	พิิจารณากลั่่�นกรองหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
2.	พิิจารณากลั่่�นกรองแผนงานบริิหารธนาคารอาคารสงเคราะห์์ของกรรมการผู้้�จััดการ โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่แผนงานบริิหารธนาคาร
อาคารสงเคราะห์์ ปีี 2562
3.	พิิจารณากลั่่�นกรองผลการปฏิิบัติั ิงานของกรรมการผู้้�จััดการ ตามรอบที่�ร่ ะบุุในสััญญาจ้้าง
4. เรีียกบุุคคลหรืือเอกสาร เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลที่จำำ�
่� เป็็นต่่อการพิิจารณาของคณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านกรรมการผู้้�จัดั การ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
5. การอื่่�นใดที่�ค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
การพัั ฒนาและประเมิินผลคณะกรรมการธนาคาร

•

การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่

คณะรััฐมนตรีีในคราวประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�งประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ จำำ�นวน 8 ท่่าน ได้้แก่่ นายยุุทธนา หยิิมการุุณ ดร.กิิริฎิ า เภาพิิจิติ ร นายกฤษณ์์ เสสะเวช นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์ และนายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี ประกอบกัับ
กระทรวงการคลัังได้้แต่่งตั้้�ง นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง เป็็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่ได้้รัับทราบข้้อมููลที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์
การดำำ�เนิินธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ อัันเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ตลอดจนเสริิมสร้้างความเข้้าใจต่่อการทำำ�หน้้าที่่�และภารกิิจของธนาคารได้้อย่่างสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น ธนาคารจึึงได้้
จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศให้้แก่่กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่ (Board Orientation) ทั้้�ง 9 ท่่าน ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีี 2564 ธนาคารต้้องปฏิิบััติิตามประกาศของศููนย์์บริิหารสถานการณ์์แพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (ศบค.) ทำำ�ให้้ไม่่สามารถจััดกิิจกรรมปฐมนิิเทศในรููปแบบเดิิมได้้ ธนาคารจึึงจััดการปฐมนิิเทศ
ให้้แก่่กรรมการธนาคารที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยมีีกิิจกรรมที่�สำำ�คั
่ ัญ ดัังนี้้�
1. มอบ “คู่่�มืือกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์” ในรููปแบบข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งประกอบด้้วยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ อาทิิ หลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่�ดี่ ีในรััฐวิิสาหกิิจ ปีี 2562
และแนวทางการปฏิิบััติิแนวทางการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิผล (Guidelines on Effective Function
of The Board of Directors of State - Owned Enterprise) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
ประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยที่�เ่ กี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่�แ่ ละความรัับผิิดชอบ รวมถึึงคุุณสมบััติิและลัักษณะต้้องห้้ามของกรรมการธนาคาร
จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารการแสดงบััญชีีรายการทรััพย์์สิินและหนี้้�สิิน ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม
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การทุุจริิตแห่่งชาติิ โครงสร้้างธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมถึึงอำำ�นาจหน้้าที่�ร่ ายงานประจำำ�ปีี กำำ�หนด
การประชุุมคณะกรรมการธนาคารประจำำ�ปีี อััตราค่่าตอบแทน และสิิทธิิประโยชน์์ของกรรมการ รวมทั้้�งข้้อมููลเพื่่�อประโยชน์์ในการกำำ�กัับ
ควบคุุม และอำำ�นวยกิิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เป็็นต้้น
2. นำำ�เสนอในรููปแบบการบรรยายข้้อมููลที่่�สำำ�คััญด้้านบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ นโยบายแผนยุุทธศาสตร์์ 5 ปีี และ
แผนปฏิิบัติั กิ ารประจำำ�ปีี ฐานะทางการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธนาคาร รวมถึึงข้้อมููลอื่่น� ๆ ที่่สำำ�คั
� ญ
ั โดยกรรมการ
ผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร
การพััฒนาคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้้จัดั ให้้มีกี ารส่่งเสริิมความรู้้�ของคณะกรรมการธนาคารอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยการจััดทำำ�แผนพััฒนาศัักยภาพการกำำ�กัับดููแล
กิิจการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ครอบคลุุมทั้้�งการอบรม การสััมมนา การศึึกษาดููงาน และการเยี่่ย� มชมการปฏิิบัติั งิ าน
ของธนาคาร เพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้� ความสามารถ สมรรถนะ รวมถึึงเสริิมสร้้างมุุมมองใหม่่ ๆ ในด้้านต่่าง ๆ เช่่น ด้้านธรรมาภิิบาล การบริิหาร
ความเสี่่ย� ง เทคโนโลยีี และนวััตกรรมในการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้ธนาคารสามารถบรรลุุเป้้าหมายตามภารกิิจที่่ว� างไว้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และประสิิทธิิผล โดยธนาคารได้้จััดส่่งข้้อมููลการอบรมหลัักสููตรต่่าง ๆ ที่่�มีีการอบรมอย่่างต่่อเนื่่�องให้้แก่่กรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณา
จััดสรรเวลาล่่วงหน้้า และกำำ�หนดให้้กรรมการธนาคารเข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรที่่ส� อดคล้้องกัับบทบาทหน้้าที่่ต� ามที่่ก� รรมการแต่่ละท่่าน
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ โดยสถาบัันที่่�มีีชื่่�อเสีียงและได้้รัับมาตรฐาน เช่่น สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (Thai Institution of Directors : IOD) หรืือสถาบัันพระปกเกล้้า เป็็นต้้น รวมถึึงหลัักสููตรอื่่�น ๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญ
และจำำ�เป็็นในการกำำ�กัับดููแลกิิจการในยุุคปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การจััดอบรมเหมาะสมกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารจึึงได้้ปรัับเปลี่่�ยนการจััดอบรมหลัักสููตรต่่าง ๆ ให้้แก่่กรรมการธนาคารโดยเน้้นการจััดอบรมภายใน
เฉพาะคณะกรรมการธนาคารในรููปแบบ In-House Training มากขึ้้�น โดยในปีี 2564 ธนาคารได้้ส่่งเสริิมให้้คณะกรรมการธนาคารเข้้ารัับ
การอบรม / สััมมนา / ศึึกษาดููงานหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
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ลำำ�ดัับ
หลัักสููตร
รายชื่่�อกรรมการธนาคาร
1 หลัักสููตร “IFRS 9 สำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร” (รููปแบบ In-house Training) นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
บรรยายโดย นายกษิิติิ เกตุุสุุริิยงค์์ บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ จำำ�กััด
นางพััชรีี อาระยะกุุล
ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
นายกฤษณ์์ เสสะเวช
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย
ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
นายฉััตรชััย ศิิริิไล
นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช
2 หลัักสููตร “หลัักเกณฑ์์ Core Business Enablers สำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร” นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
(รููปแบบ In-house Training) บรรยายโดย นายสมชาย ไตรรััตนภิิรมย์์ ผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ นางพััชรีี อาระยะกุุล
ด้้านการประเมิินผล มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
นายกฤษณ์์ เสสะเวช
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย
ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช
3 หลัักสููตรการบริิหารความเสี่่�ยงสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร (รููปแบบ In-house นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
Training) บรรยายโดย นางธััญญนิิตย์์ นิิยมการ ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการสายกำำ�กัับสถาบััน นางพััชรีี อาระยะกุุล
การเงิิน 2 และนางวิิเรขา สัันตะพัันธุ์์� ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโสฝ่่ายกำำ�กัับและตรวจสอบ ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
นายกฤษณ์์ เสสะเวช
นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
นายฉััตรชััย ศิิริิไล
4 หลัักสููตร “บทบาทของคณะกรรมการ SFIs กัับการขัับเคลื่่�อน Core Business นางพััชรีี อาระยะกุุล
Enables” จััดโดยสมาคมสถาบัันการเงิินของรััฐ บรรยายโดย นายสมชาย ไตรรััตนภิิรมย์์ ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิติ ร
ผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ด้ิ า้ นการประเมิินผล มููลนิิธิสิ ถาบัันวิิจัยั และพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP) นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

135

ลำำ�ดัับ
หลัักสููตร
รายชื่่�อกรรมการธนาคาร
5 สััมมนาเชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบออนไลน์์ด้า้ นความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ของภาคการเงิิน นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
ธนาคารแห่่งประเทศไทย Cyber Resilience Leadership 2564 : Herd Immunity นางพััชรีี อาระยะกุุล
ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
จััดโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย
ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช
6 หลัักสููตร “Fintech : Regulator Perspective บทบาทของธนาคารแห่่งประเทศไทย นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
กัับเทคโนโลยีีที่มี่� บี ทบาทในการขัับเคลื่่อ� นและสร้้างความเปลี่่ย� นแปลงในการพััฒนา นางพััชรีี อาระยะกุุล
นวััตกรรมทางการเงิิน” บรรยายโดย นางสาวสิิริธิิ ดิ า พนมวััน ณ อยุุธยา ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�ว่า่ การ ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
สายนโยบายระบบการชำำ�ระเงิินและเทคโนโลยีีทางการเงิิน ธนาคารแห่่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย
ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
นายกฤษณ์์ เสสะเวช
นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
นายฉััตรชััย ศิิริิไล
7 หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 305/2021
นางพััชรีี อาระยะกุุล
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
นายกฤษณ์์ เสสะเวช
8 หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 306/2021
นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
9 หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 308/2021
นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
10 หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 312/2021
นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
11 หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 41/2021
นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
12 หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
นายกฤษณ์์ เสสะเวช
รุ่่�นที่่� 23/2021 จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
13 หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 48/2021
นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิติ ร
นายกฤษณ์์ เสสะเวช
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย
ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช
14 หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
รุ่่�นที่่� 18/2021 จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
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นอกจากนี้้� ในปีี 2564 คณะกรรมการธนาคารได้้เข้้าเยี่่�ยมชมการปฏิิบััติิงานของสาขาราชดำำ�เนิินและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้เข้้าเยี่่�ยมชมการปฏิิบััติิงานของสาขาทั้้�งในรููปแบบการเยี่่�ยมชมสถานที่�จ่ ริิงและการเยี่่�ยมชมผ่่านระบบ Teleconference เพื่่�อทราบถึึง
ผลการดำำ�เนิินงานที่่ผ่� า่ นมา รัับฟัังปััญหา / อุุปสรรค และให้้ข้อ้ เสนอแนะแนวทางการแก้้ไขปััญหา / อุุปสรรคในการดำำ�เนิินงานที่่เ� ป็็นประโยชน์์
แก่่พนัักงาน เพื่่�อเป็็นการยกระดัับการดำำ�เนิินงานของสาขาให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงได้้มอบนโยบายในเรื่่�องการบริิหารจััดการ
ด้้านให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct) เพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงานสาขาปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ฯ อย่่างเคร่่งครััด
และให้้บริิการแก่่ลููกค้้าด้้วยความเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน
การประเมิินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีีการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการธนาคารเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ปีีละ 2 ครั้้�ง โดยแบ่่งออกเป็็น
2 ส่่วน คืือ การประเมิินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) และการประเมิินผลตนเองของกรรมการ (Self Assessment)
โดยในปีี 2564 มีีผลการประเมิินเป็็นดัังนี้้�
1. การประเมิินผลคณะกรรมการ : มีีหััวข้้อในการประเมิิน 5 หััวข้้อ ได้้แก่่ องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ หน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ การจััดเตรีียมและดำำ�เนิินการประชุุม การได้้รัับข้้อมููลที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการ และความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ ซึ่่�งผลการประเมิินในภาพรวมอยู่่�ในระดัับคะแนนร้้อยละ 99.70
2. การประเมิินผลตนเองของกรรมการ : มีีหัวั ข้้อในการประเมิินจำำ�นวน 6 หััวข้้อ ได้้แก่่ การมีีส่ว่ นร่่วมในการประชุุม ความเป็็นอิิสระ
ความพร้้อมในการปฏิิบัติั ิภารกิิจ ความเอาใจใส่่ต่่อหน้้าที่�แ่ ละความรัับผิิดชอบ การปฏิิบััติิหน้้าที่�ใ่ นคณะกรรมการ และการฝึึกอบรมพััฒนา
ตนเอง ซึ่่�งผลการประเมิินในภาพรวมอยู่่�ในระดัับคะแนนร้้อยละ 99.09
ธนาคารได้้สรุุปผลการประเมิินให้้คณะกรรมการธนาคารได้้พิิจารณาถึึงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ปััญหา อุุปสรรค รวมถึึงข้้อสัังเกตและ
ข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ ของกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได้้พิจิ ารณาและอภิิปรายผลการประเมิินในการประชุุมคณะกรรมการ
ธนาคารอย่่างเป็็นทางการ ซึ่่ง� มีีข้อ้ สัังเกตและข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ เพื่่�อการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการธนาคารอย่่างมีี
สาระสำำ�คััญ รวมทั้้�งธนาคารได้้นำำ�ข้อ้ เสนอแนะของกรรมการธนาคารที่ไ่� ด้้จากการตอบแบบประเมิินไปเป็็นข้้อมููลในการปรัับปรุุงประสิิทธิผิ ล
การดำำ�เนิินการ และใช้้เป็็นปััจจััยนำำ�เข้้า (Input) ในการจััดทำำ�แผนงานประจำำ�ปีีที่�สำำ�คั
่ ัญ และการจััดทำำ�แผนพััฒนาศัักยภาพการกำำ�กัับดููแล
กิิจการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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สรุุปการประชุุมของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ในคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุุดย่่อย ในปีี 2564
การประชุม
คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
กำ�กับ
ความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ

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

รวม 12 ครั้ง รวม 11 ครั้ง รวม 13 ครั้ง รวม 11 ครั้ง รวม 12 ครั้ง รวม 4 ครั้ง
1. ว่าง(1)
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายชาญวิทย์ นาคบุร(2)ี
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นางพัชรี อาระยะกุล(3)
(ผู้แทนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์)
4. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร(4)
5. นายกฤษณ์ เสสะเวช(5)
6. รองศาสตราจารย์
ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย(6)
7. ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง(7)
8. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์(8)
9. นายรัฐสภา จิระกรานนท์(9)
10. นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)
กรรมการที่ออกระหว่างปี
11. นายยุทธนา หยิมการุณ(10)
	ตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร
	ตำ�แหน่งประธานกรรมการ
ธนาคาร
12. นายปริญญา พัฒนภักดี(11)
(ประธานกรรมการธนาคาร)
13. นายธีรัชย์ อัตนวานิช(12)
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
14. นายธานินทร์ ผะเอม(13)
15. พันเอก (พิเศษ)
ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด(14)
16. นายวิชติ แสงทองสถิตย์ (15)
17. นายพิพัฒน์ ขันทอง(16)
18. นายอิทธิ พงศ์อุสรา(17)
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8/8
3/3

10/12

3/3

3/3

8/8

2/2
10/10

13/13
9/9

10/10
10/10
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12/12

11/11

2/2

3/3

คณะ
กรรมการ
ประเมิน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
ธนาคาร
อาคาร
สงเคราะห์
รวม 9 ครั้ง รวม 12 ครั้ง รวม 3 ครั้ง

7/7

10/12

12/12
10/10
10/10

คณะ
กรรมการ
กิจการ
สัมพันธ์

8/8

9/9

0/1

2/2

3/3

3/3
8/8

8/8
8/8

10/10
9/9

3/3
4/4

11/11

7/9

1/1

8/8
1/1
7/8
2/2
0/2
2/2
2/2
0/2

6/6
4/4
2/3

2/2

1/1

3/3
4/4

3/3
1/1

1/1
1/1
0/3

2/2

0/1

หมายเหตุุ : ตััวเลขในตาราง หมายถึึง จำำ�นวนครั้้�งที่่�มาประชุุม / จำำ�นวนครั้้�งที่่�มีีการประชุุมระหว่่างกรรมการอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
		

(1)

		

(2)

		

(3)

		 นายยุุทธนา หยิิมการุุณ ลาออกจากการเป็็นประธานกรรมการธนาคารตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564 ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีมติิคณะรััฐมนตรีี
แต่่งตั้้�งประธานกรรมการธนาคาร
		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 23 มีีนาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิหาร และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม วาระที่่� 1 ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 29 เมษายน 2564 ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ
บริิหาร และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม วาระที่่� 2 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2564
		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ถึึงวัันที่�่ 28 เมษายน 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR) ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 29 เมษายน 2564
		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� แี ละความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม (CG & CSR) ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 29 เมษายน 2564
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ถึึงวัันที่�่ 29 มีีนาคม 2564 และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และ
นโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ถึึงวัันที่่� 28 เมษายน 2564

(4)

		

(5)

		

(6)

		

(7)

		

(8)

		

(9)

		

(10)

		

(11)

		

(12)

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 23 มีีนาคม 2564 ถึึงวัันที่�่ 27 ตุุลาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบาย
ทางด้้าน IT และนวััตกรรม และดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 29 เมษายน 2564 ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564

(13)

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� แี ละความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม (CG & CSR) และดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกิิจการ
สััมพัันธ์์ ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564

		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 23 มีีนาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 29 เมษายน 2564
และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 30 มีีนาคม 2564
		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR) ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 29 เมษายน 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และ
นวััตกรรม ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหาร และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564

		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 30 มีีนาคม 2564 และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรมตั้้�งแต่่วัันที่�่ 29 เมษายน 2564
		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 23 มีีนาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการธนาคารตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2564 และดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิหาร
และดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานกรรมการผู้้�จััดการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการธนาคาร ถึึงวัันที่่� 31 มกราคม 2564

		

(14)

		

(15)

		

(16)

	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหาร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับความเสี่่ย� ง และดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรมถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR) ถึึงวัันที่�่ 22 มีีนาคม 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR)
ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT
และนวััตกรรม ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564

(17)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

139

ค่่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร

ค่่าตอบแทนของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ประกอบด้้วยสามส่่วน ได้้แก่่ ค่่าตอบแทนรายเดืือน เบี้้�ยประชุุม และโบนััส
กรรมการ
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 ค่่าตอบแทนรายเดืือนตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม - ธัันวาคม 2564 รวมเป็็นเงิินทั้้ง� สิ้้น� 1,337,419.36 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 จะได้้รัับค่่าตอบแทน ดัังนี้้�
- กรณีีเป็็นกรรมการธนาคารและกรรมการอื่่น� ที่ไ่� ม่่ใช่่บุคุ ลากรของธนาคาร : ได้้รับั เบี้้�ยประชุุมเป็็นรายครั้้ง� เป็็นจำำ�นวนเท่่ากััน
ในอััตรา 0.5 เท่่าของเบี้้�ยประชุุมกรรมการธนาคารตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด เฉพาะกรรมการที่่�มาประชุุม ทั้้�งนี้้� กรรมการธนาคารได้้รัับ
เบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อย / คณะอนุุกรรมการ / คณะทำำ�งานอื่่�น รวมแล้้วไม่่เกิิน 2 คณะ คณะละไม่่เกิิน 1 ครั้้�งต่่อเดืือน
- กรณีีเป็็นบุุคคลภายในของธนาคาร : หากการประชุุมนั้้�นในทางปฏิิบััติิถืือได้้ว่่าเป็็นการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่� บุุคคลนั้้�น
ไม่่ได้้รัับเบี้้�ยประชุุม เนื่่�องจากถืือเป็็นการปฏิิบัติั ิงานในหน้้าที่�่
	ทั้้�งนี้้� กรรมการธนาคารเป็็นผู้้�รัับภาระภาษีีเงิินได้้เอง
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์มีีมติิแต่่งตั้้�ง ได้้รัับเบี้้�ยประชุุม
ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม - 31 ธัันวาคม 2564 รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 4,606,712.37 บาท
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ภาพรวมเบี้้�ยประชุุมที่่�คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่่อยได้้รัับในปีี 2564

หน่่วย : บาท
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
กำ�กับ
สรรหาและ
กำ�กับดูแล กำ�หนดกลยุทธ์ กิจการสัมพันธ์ ประเมินผล
ความเสี่ยง
กำ�หนด
กิจการที่ดี
และนโยบาย
การปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน
และ
ทางด้าน IT
กรรมการ
ความรับผิดชอบ
และ
ผู้จัดการ
ต่อสังคมและ นวัตกรรม
ธนาคารอาคาร
สิ่งแวดล้อม
สงเคราะห์

รายชื่อ

- (1)
(ประธานกรรมการธนาคาร)

-

นายชาญวิทย์ นาคบุรี(2)
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

210,000.00

นางพัชรี อาระยะกุล(3)
(ผู้แทนกระทรวงการพัฒนา
สังคม และความมั่นคง
ของมนุษย์)

200,000.00

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร(4)

240,000.00

นายกฤษณ์ เสสะเวช

200,000.00

รองศาสตราจารย์
ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย(6)

200,000.00

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง(7)

200,000.00

(5)

100,000.00

70,000.00
37,500.00

215,526.88
100,000.00

90,000.00

30,000.00

25,000.00

37,500.00

60,000.00

200,000.00

นายรัฐสภา จิระกรานนท์

200,000.00

นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)

240,000.00

90,000.00

นายยุทธนา หยิมการุณ(10)

245,000.00

37,500.00

นายปริญญา พัฒนภักดี

25,000.00

380,000.00
28,750.00

10,000.00

390,000.00
30,000.00

20,000.00
112,500.00
141,333.33

396,250.00

518,026.88

90,000.00

176,666.67

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์(8)
(9)

ยอดรวม
ต่อคน

406,666.67
100,000.00

380,000.00

80,000.00

392,500.00

30,000.00
70,000.00

371,333.33
60,000.00

460,000.00

กรรมการที่ออกระหว่างปี
(11)

(12)

140,000.00

นายธานินทร์ ผะเอม(13)

40,000.00

นายธีรัชย์ อัตนวานิช

พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด(14)

12,500.00

25,000.00
60,000.00
92,741.94
20,000.00

นายวิชิต แสงทองสถิตย์(15)

40,000.00

นายพิพัฒน์ ขันทอง(16)

40,000.00

295,000.00

10,000.00

12,500.00

12,500.00

212,500.00
155,241.94

30,000.00

50,000.00

74,193.55

10,000.00

124,193.55

10,000.00

50,000.00

นายอิทธิ พงศ์อุสรา(17)
รวม

2,420,000.00

หมายเหตุุ :

307,500.00

700,462.37

257,500.00

327,500.00

160,000.00

370,000.00

28,750.00

35,000.00 4,606,712.37

กรรมการที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นที่่�แต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการธนาคารจะได้้รัับค่่าตอบแทนไม่่เกิิน 2 คณะ
คณะละไม่่เกิิน 1 ครั้้�งต่่อเดืือน

		

(1)

		

(2)

		

(3)

		 นายยุุทธนา หยิิมการุุณ ลาออกจากการเป็็นประธานกรรมการธนาคารตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564 ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีมติิคณะรััฐมนตรีี
แต่่งตั้้�งประธานกรรมการธนาคาร
		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 23 มีีนาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิหาร และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม วาระที่่� 1 ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 29 เมษายน 2564 ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ
บริิหาร และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม วาระที่่� 2 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2564
		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ถึึงวัันที่่� 28 เมษายน 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ และดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านกรรมการผู้้�จัดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์์ และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� แี ละ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564
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		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� แี ละความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม (CG & CSR) ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 29 เมษายน 2564
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ถึึงวัันที่่� 29 มีีนาคม 2564 และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ถึึงวัันที่่� 28 เมษายน 2564

		

(4)

		

(5)

		

(6)

		

(7)

		

(8)

		

(9)

		

(10)

		

(11)

		

(12)

		

(13)

		

(14)

		

(15)

		

(16)

		

(17)

		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 29 เมษายน 2564
และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 30 มีีนาคม 2564
		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR) ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 29 เมษายน 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT
และนวััตกรรม ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหาร และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 29 เมษายน 2564

		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 30 มีีนาคม 2564 และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรมตั้้�งแต่่วัันที่�่ 29 เมษายน 2564
		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 23 มีีนาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR) ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 29 เมษายน 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการธนาคารตั้้�งแต่่วัันที่�่ 23 มีีนาคม 2564 ถึึงวัันที่�่ 31 ตุุลาคม 2564 และดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิหาร
และดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการธนาคาร ถึึงวัันที่�่ 31 มกราคม 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบาย
ทางด้้าน IT และนวััตกรรม และดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกรรมการผู้้�จััดการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 29 เมษายน 2564 ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� แี ละความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม (CG & CSR) และดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกิิจการ
สััมพัันธ์์ ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหาร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับความเสี่่ย� ง และดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรมถึึงวัันที่�่ 22 มีีนาคม 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่�ดี่ ีและความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR) ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่�ดี่ ีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CG & CSR)
ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคาร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT
และนวััตกรรม ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
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3. โบนััสกรรมการ จากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 (รัับปีี 2564)

ฐานการคำำ�นวณโบนััส
เนื่่�องจากรััฐวิิสาหกิิจที่่ดี� ี ถ้้าผลการดำำ�เนิินงานดีี กรรมการก็็จะได้้รับั โบนััสตามเกณฑ์์ปกติิทั่่ว� ไป แต่่ถ้า้ ผลการดำำ�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%

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์และอดีีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ได้้รัับเงิินโบนััส รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น
1,905,159.61 บาท
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สรุุปค่่าตอบแทนกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์เป็็นรายบุุคคลในปีี 2564

หน่่วย : บาท
รายชื่่�อคณะกรรมการธนาคาร
1. (ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี
(ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง)
3. นางพััชรีี อาระยะกุุล
(ผู้้�แทนกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์)
4. ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
5. นายกฤษณ์์ เสสะเวช
6. นายรััฐสภา จิิระกรานนท์์
7. รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย
8. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
9. นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์
10. นายฉััตรชััย ศิิริิไล
(กรรมการผู้้�จััดการ)
กรรมการที่่�ออกระหว่่างปีี
11. นายปริิญญา พััฒนภัักดีี
12. นายยุุทธนา หยิิมการุุณ
13. นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช
14. นายธานิินทร์์ ผะเอม
15.	พัันเอก (พิิเศษ) ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
16. นายวิิชิิต แสงทองสถิิตย์์
17. นายพิิพััฒน์์ ขัันทอง
18. นายอิิทธิิ พงศ์์อุุสรา
อดีีตกรรมการ
19. นางรััตนา อนุุภาสนัันท์์
20. นายกมลภพ วีีระพละ
รวม

ค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทน
รายเดืือน

เบี้้�ยประชุุม
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รวมค่่าตอบแทน

462,903.23

82,903.23

380,000.00

120,000.00

396,250.00

227,500.00

743,750.00

120,000.00
82,903.23
82,903.23
82,903.23
82,903.23
82,903.23
120,000.00

518,026.88
390,000.00
371,333.33
406,666.67
380,000.00
392,500.00
460,000.00

184,079.30
201,529.13

822,106.18
472,903.23
454,236.56
489,569.90
462,903.23
475,403.23
781,529.13

40,000.00
182,903.22
71,612.91
37,096.77
37,096.77
37,096.77
37,096.77
37,096.77

25,000.00
295,000.00
212,500.00
155,241.94
50,000.00
124,193.55
50,000.00
-

230,099.14
227,500.00
184,079.30
184,079.30
127,815.85
127,815.85
127,815.85

295,099.14
705,403.22
284,112.91
376,418.01
271,176.07
289,106.17
214,912.62
164,912.62

1,337,419.36

4,606,712.37

56,875.00
25,970.89
1,905,159.61

56,875.00
25,970.89
7,849,291.34

หมายเหตุุ : * โบนััสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ประจำำ�ปีี 2563 (รัับปีี 2564)
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โบนััส*

การสรรหา แต่่งตั้้�ง การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน และค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง

การสรรหาผู้้�บริิหารของธนาคารในตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ
ธนาคารปฏิิบัติั ติ ามพระราชบััญญััติคุิ ณ
ุ สมบััติมิ าตรฐานสำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ (ฉบัับที่่� 6) พ.ศ. 2550 พระราชบััญญััติิ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2549 และประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยที่�่ สกส. 13/2562 เรื่่�อง คุุณสมบััติิและลัักษณะ
ต้้องห้้ามของกรรมการที่่�ไม่่ใช่่กรรมการโดยตำำ�แหน่่ง ผู้้�จััดการ ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ และที่่�ปรึึกษาของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ รวมถึึง
บัันทึึกข้้อความของกระทรวงการคลัังที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่�อให้้ได้้ผู้ที่้� มี่� คี วามรู้้ค� วามสามารถและประสบการณ์์ที่เ่� หมาะสมที่่จ� ะเป็็นกรรมการผู้้�จัดั การ ธอส.
และมีีกระบวนการในการสรรหาและคััดเลืือกอย่่างโปร่่งใส โดยจะประกาศรัับสมััครจากผู้้�บริิหารภายใน และเปิิดโอกาสให้้บุุคคล
ภายนอกที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและมีีประสบการณ์์ในการบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ และมีีวิิสััยทััศน์์สนใจสมััครเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็น
กรรมการผู้้�จัดั การ และมีีกระบวนการคััดเลืือกบุุคคลที่เ�่ หมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้้�จัดั การ ธอส. และคณะอนุุกรรมการ
พิิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการ ธอส. เพื่่�อเสนอชื่่�อและค่่าตอบแทนที่่�ได้้รัับต่่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อให้้ความเห็็นชอบ
เมื่่�อได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้้ว ธนาคารจะขอความเห็็นชอบจากธนาคารแห่่งประเทศไทยก่่อนการเสนอ
กระทรวงการคลัังพิิจารณาเห็็นชอบค่่าตอบแทนและร่่างสััญญาจ้้าง เพื่่�อเสนอผู้้�มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งตามกฎหมายต่่อไป
การสรรหาผู้้�บริิหารของธนาคารในตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ / ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
มีีการกำำ�หนดช่่องทางการสรรหาผู้้�นำำ�ระดัับสููงในตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ 2 ช่่องทาง ได้้แก่่
การสรรหาจากภายใน และการสรรหาจากภายนอก โดยการพิิจารณาจากกลุ่่�มผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Successor) ที่�ผ่่ ่านการพััฒนาหลัักสููตร
เฉพาะสำำ�หรัับการเตรีียมความพร้้อมเป็็นผู้้บ� ริิหารระดัับสููง เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมผู้้บ� ริิหารตั้้�งแต่่ระดัับ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย / สำำ�นััก / ภาค
ให้้มีีความพร้้อมทดแทนในตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ และระดัับตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการให้้มีีความพร้้อมทดแทนตำำ�แหน่่ง
รองกรรมการผู้้�จัดั การ ซึ่่ง� จะมีีการประเมิินผลการพััฒนารายบุุคคล ร่่วมกัับผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีซึ่ง่� ผลจากการพััฒนาผู้้บ� ริิหารระดัับสููง
ทำำ�ให้้ธนาคารสามารถเตรีียมความพร้้อมผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้อย่่างทัันท่่วงทีีกรณีีที่่�ไม่่สามารถสรรหาผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมภายในได้้
จะดำำ�เนิินการสรรหาภายนอก โดยประกาศรัับสมััครผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ เช่่น หนัังสืือพิิมพ์์ต่่าง ๆ และเว็็บไซต์์ของธนาคาร หลัังจากนั้้�น
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้้�คััดเลืือกผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมกัับตำำ�แหน่่งโดยพิิจารณาจากปััจจััยต่่าง ๆ
เช่่น การศึึกษา ประสบการณ์์ทำำ�งาน การบริิหารจััดการความเชี่่ย� วชาญด้้านการเงิินการธนาคาร วิิสัยั ทััศน์์แผนการบริิหารงาน ความเป็็นผู้้�นำำ�
และบุุคลิิกภาพตามหลัักเกณฑ์์และนำำ�เสนอรายชื่่�อผู้้�ที่่�ผ่่านการคััดเลืือกต่่อคณะกรรมการธนาคาร พิิจารณาและเห็็นชอบให้้ว่่าจ้้าง
ผู้้�ผ่่านการคััดเลืือก เมื่่�อได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้้ว ธนาคารจะขอความเห็็นชอบการแต่่งตั้้�งผู้้�ผ่่านการคััดเลืือก
ต่่อธนาคารแห่่งประเทศไทย ตามนััยมาตรา 120/1 แห่่งพระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม เมื่่�อได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากธนาคารแห่่งประเทศไทยแล้้ว จึึงจะดำำ�เนิินการออกคำำ�สั่่�งเลื่่อ� นตำำ�แหน่่ง / บรรจุุ / ว่่าจ้้าง โดยจะมีีการประเมิินผลทดลองงาน
ไม่่เกิิน 120 วััน (หลัังวัันบรรจุุ) และประเมิินผลงานโดยกรรมการผู้้�จััดการ
การประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานปีีละ
2 ครั้้�ง โดยมีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์สำำ�หรัับการประเมิินผลอย่่างชััดเจนซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 3 ปััจจััย คืือ 1) ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance)
ตามบัันทึึกข้้อตกลงประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ 2) แผนงานบริิหารธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ประจำำ�ปีีของกรรมการผู้้�จัดั การซึ่่ง� ผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารก่่อนเริ่่ม� ปีีบัญ
ั ชีี และ 3) ความสามารถในการบริิหารจััดการ
องค์์กรและการทำำ�งานร่่วมกัับคณะกรรมการธนาคาร ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการธนาคารได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
กรรมการผู้้�จััดการธนาคารอาคารสงเคราะห์์พิิจารณากลั่่�นกรองแผนงานบริิหารธนาคารและผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููง
การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้บ� ริิหารระดัับสููง คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�หนดแนวทางและหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการหรืือ
เทีียบเท่่าขึ้้�นไป ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิโดยหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลแบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
1. การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านโดยมีีการกำำ�หนดตััวชี้้วั� ดั และเกณฑ์์การประเมิินผลตามขอบเขตการรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแล
และงานที่่�ได้้รัับมอบหมายของผู้้�บริิหารระดัับสููงแต่่ละท่่านและจััดทำำ�เป็็นคำำ�รัับรองการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงลงนาม
ในคำำ�รัับรองฯ ร่่วมกัับกรรมการผู้้�จััดการ
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2. การประเมิินผลด้้านพฤติิกรรมโดยมีีการประเมิินผลพฤติิกรรมที่่�สอดคล้้องกัับค่่านิิยม GIVE+4 และพฤติิกรรมที่่�แสดงออกถึึง
การเป็็นผู้้�นำำ�การขัับเคลื่่�อนกระบวนงานและการติิดตามงาน เพื่่�อให้้สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย รวมทั้้�งการรอบรู้้�มุุมมองทางธุุรกิิจของธนาคาร
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีการติิดตามและประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููง ปีีละ 2 ครั้้�ง
โดยผลการประเมิินของผู้้�บริิหารระดัับสููงจะถููกนำำ�ไปใช้้ประกอบการพิิจารณา (1) การขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี (2) การปรัับเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง
(3) การกำำ�หนดแนวทางพััฒนาขีีดความสามารถรายบุุคคลของผู้้�บริิหารระดัับสููง และ (4) เชื่่�อมโยงกัับการจ่่ายโบนััส เพื่่�อเป็็นการสร้้าง
แรงจููงใจสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจในการปฏิิบัติั ิงาน
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง
ในปีี 2564 ธนาคารจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร ซึ่่�งได้้แก่่ผู้้�บริิหารระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการ และ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ รวม 33 คน (ผู้้�บริิหารระดัับสููงที่�เ่ กษีียณอายุุในปีี 2563 มีีจำำ�นวน 5 คน และปีี 2564 มีีจำำ�นวน 4 คน) เป็็นจำำ�นวน
เงิินรวม 87.63 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทนดัังกล่่าวได้้รวมถึึงเงิินตอบแทนพิิเศษประจำำ�ปีี 2564 สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�เกษีียณอายุุ
ในปีี 2563 จำำ�นวน 5 คน ด้้วยเช่่นกััน
ทั้้�งนี้้� การประเมิินผลปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร เพื่่�อการขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี จะต้้องผ่่านการกลั่่�นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคารก่่อน
ภาพรวมค่่าตอบแทนที่่�ผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้รัับในปีี 2564
รายการ

ค่่าตอบแทน (ล้้านบาท)

เงิินเดืือน

53.12

โบนััส

34.51

รวม

87.63

การพัั ฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููง

ธนาคารพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงเพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้� ทัักษะผู้้�นำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงสามารถเผชิิญกัับความท้้าทายใหม่่ ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ตลอดจนมีีความพร้้อมสำำ�หรัับ
การเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�สามารถบริิหารงานได้้อย่่างมืืออาชีีพ มีีวิิสััยทััศน์์ คุุณธรรม จริิยธรรม และขีีดความสามารถในการแข่่งขัันระดัับสากล
เพื่่�อให้้สามารถขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์องค์์กรไปสู่่�เป้้าหมาย โดยการพััฒนาผู้้�นำำ�ระดัับสููงด้้วยการเข้้าร่่วมอบรม ประชุุม ศึึกษาดููงานกัับสถาบััน
ภายนอกที่่�ได้้รัับการยอมรัับทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลในการบริิหารองค์์กรอัันจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างเครืือข่่าย
ระหว่่างผู้้�นำำ�ที่่�สามารถเอื้้�อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนภารกิิจองค์์กรไปสู่่�เป้้าหมาย (Leadership Network) โดยในปีี 2564 มีีการพััฒนาผู้้�นำำ�ให้้
มีีทัักษะด้้านนวััตกรรมองค์์กรการขัับเคลื่่�อนค่่านิิยมองค์์กรผ่่านหลัักสููตร GHB 1 Team และหลัักสููตรการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง ได้้แก่่
หลัักสููตร BCM (Business Continuity Management) ให้้กัับผู้้�บริิหารระดัับสููง และยัังมีีหลัักสููตรผู้้�นำำ�จากสถาบัันภายนอกเพิ่่�มเติิม
ในหลากหลายหััวข้้อเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�
1
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หลัักสููตรอบรม / สััมมนา
•
•
•
•

Director Certification Program สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
การบริิหารความเสี่่�ยงสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
มาตรฐาน IFRS 9 สำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อ

หลัักสููตรอบรม / สััมมนา

2

นายกมลภพ วีีระพละ

• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

3

นายวิิทยา แสนภัักดีี

• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

4

นางฉััตร์์รวีี จิิรกุุลเมธาพััฒน์์

•	ผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

5

นายพงษ์์ศัักดิ์์� คำำ�นวนศิิริิ

• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

6

นางสาวธิิดาพร มีีกิ่่�งทอง

•
•
•
•

Corporate Governance for Executives สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

7

นายอภิิรัตน์
ั ์ อรุุณวิิไลรััตน์์

•
•
•
•

IT Project Management ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

8

นางสาวอรฑา เจริิญศิิลป์์

• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

9

นายวิิชััย วิิรััตกพัันธ์์

• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

10

นายศัักดิ์์�สิิทธิ์์� จิิตตนููนท์์

• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

11

นางกรุุณา เหมืือนเตย

• Leadership Succession Program (LSP)
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

12

นางสาวกััญจนิิกา ศรีีรััตนตรััย •
•
•
•

การบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปศส.) สถาบัันพระปกเกล้้า
Risk Management ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ลำำ�ดัับที่่�
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รายชื่่�อ

หลัักสููตรอบรม / สััมมนา

13

นายชนะ จิิระรััตนรัังษีี

14

นายณรงค์์พล ประภานิิริินธน์์ • IOP DAY 2021 : Driving Innovation to Create Sustainable Growth TRIS
Academy of Management
• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

15

นายดนััย แสงศรีีจัันทร์์

• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

16

นายทวนทอง ตรีีนุุภาพ

•
•
•
•
•

Digital Transformation for CEO (DTC) บริิษััท เอ็็ม เอฟ อีี ซีี จำำ�กััด (มหาชน)
IT Project Management ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

17

นางพอตา ยิ้้�มไตรพร

•
•
•
•

IT Project Management ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

18

นายภพกร เจริิญลาภ

•
•
•
•

IT Project Management ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

19

นางภานิิณีี มโนสัันติ์์�

• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

20

นางราณีี เพชรสงค์์

•
•
•
•

การบริิหารงานภาครััฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบัันพระปกเกล้้า
BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

21

นายศรพงศ์์ ดุุรงคเวโรจน์์

•
•
•
•

Risk Management ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
เทคนิิคการจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั ิการระดัับสายงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อ

หลัักสููตรอบรม / สััมมนา

22

นางเสาวคนธ์์ ชููศรีี

•
•
•
•
•

Risk Management ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
เทคนิิคการจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั ิการระดัับสายงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

23

นางสุุดจิิตตรา คำำ�ดีี

• Leadership Succession Program (LSP)
	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• Branding Secret สถาบัันเพิ่่�มผลผลิิตแห่่งชาติิ
• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

24

นางสาวอรนุุช พงษ์์ประยููร

•	นัักบริิหารยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตระดัับสููง (นยปส.)
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
•	ผู้้�นำำ�ยุุคดิิจิทัิ ัล (Digital Leadership) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

25

นางสาวอุุษณีี บุุษยโกมุุท

•
•
•
•
•

Risk Management ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
นวััตกรรมสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
BCM (Business Continuity Management) ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
GHB 1 TEAM ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
Value Chain กระบวนการสิินเชื่่�อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ในปีี 2564 ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงผ่่านหลัักสููตรภายในธนาคาร (In-house Training) และหลัักสููตรที่่�
สถาบัันภายนอกเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดอบรม (Public Training) ซึ่่ง� เป็็นการอบรมทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศรวมทั้้�งสิ้้น� 40 หลัักสููตร
มีีชั่่�วโมงผ่่านการอบรมสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงทั้้�งสิ้้�น 5,770 ชั่่�วโมง เฉลี่่�ย 230.8 ชั่่�วโมงต่่อคน
แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร (Succession Plan)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ดำำ�เนิินโครงการพััฒนาผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Successor) โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
ผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งให้้มีศัี กั ยภาพพร้้อมที่่จ� ะดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ทดแทนผู้้บ� ริิหารที่จ่� ะเกษีียณอายุุหรืือว่่างลง รวมถึึงกรณีีที่ธุ่� รุ กิิจมีีการเปลี่่ย� นแปลง
ในอนาคตจากปััจจััยต่่าง ๆ โดยเตรีียมความพร้้อม ผู้้�บริิหารรองรัับการทดแทนตำำ�แหน่่งงานบริิหารที่่�สำำ�คััญ มีีหลัักเกณฑ์์การคััดเลืือก
และการพััฒนาอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าผู้้บ� ริิหารมีีความสามารถที่จ่� ะผลัักดััน การดำำ�เนิินงานขององค์์กรให้้บรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์์และภารกิิจ
ตามเป้้าหมายธนาคารที่่�ธนาคารกำำ�หนด ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้กำำ�หนดแผนการเตรีียมความพร้้อมผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง ดัังนี้้�
1.	ตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ

ธนาคารปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิคุุณสมบััติิมาตรฐานสำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ (ฉบัับที่่� 6) พ.ศ. 2550
และพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2549 รวมถึึงบัันทึึกข้้อความของกระทรวงการคลัังที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้ได้้
ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�เหมาะสมที่่�จะเป็็นกรรมการผู้้�จััดการ ธอส. และมีีกระบวนการในการสรรหาและคััดเลืือก
อย่่างโปร่่งใส โดยจะประกาศรัับสมััครจากผู้้บ� ริิหารภายใน และเปิิดโอกาสให้้บุคุ คลภายนอกสมััครเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการผู้้�จัดั การ
และมีีกระบวนการคััดเลืือกบุุคคลที่เ่� หมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้้�จัดั การ ธอส. และคณะอนุุกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผู้้�จัดั การ ธอส. เพื่่�อเสนอชื่่อ� ต่่อบุุคคลที่เ่� หมาะสมต่่อคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ให้้ความเห็็นชอบก่่อนเสนอผู้้�มีอำำ�
ี นาจ
แต่่งตั้้�งตามกฎหมายต่่อไป
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2.	ตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ

ธนาคารมีีการพััฒนาเตรีียมความพร้้อมสร้้างผู้้�นำำ�ระดัับสููงโดยเสริิมสร้้างความรู้้�ในประเด็็นที่่�สำำ�คััญของธุุรกิิจธนาคาร
โดยพััฒนาผ่่าน หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) หลัักสููตร Leadership Development Program (LDP)
หลัักสููตรผู้้�นำำ�ยุุคดิิจิิทััล (Digital Leadership) เป็็นต้้น เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพความเป็็นผู้้�นำำ�และการบริิหารที่่�สำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิงาน
(Leadership and Managerial Skill) ทิิศทาง นวััตกรรมและการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจในมิิติิต่่างๆรองรัับยุุทธศาสตร์์ และการเติิบโต
ของธุุรกิิจธนาคารในยุุค Digital นอกจากนั้้�น ธนาคารยัังมีีการจััดทำำ�โครงการเตรีียมความพร้้อมทดแทนตำำ�แหน่่ง (Succession Plan)
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมผู้้�บริิหารให้้มีีขีีดความสามารถพร้้อมทดแทนในตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ระดัับสููง (ตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการและ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ) อย่่างเป็็นระบบ โดยการกำำ�หนดคุุณสมบััติิขีีดความสามารถที่่�สำำ�คััญของผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมทั้้�งมีีการติิดตาม
และประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านหลัังปลดรัักษาการและจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล (Individual Development Plan) เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
3.	ตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย / สำำ�นัก
ั / ภาค

ธนาคารมีีการเตรีียมความพร้้อมผู้้�นำำ�ในระดัับ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย / สำำ�นััก / ภาค เพื่่�อรองรัับการทดแทนผู้้�บริิหารระดัับกลาง
โดยผ่่านหลัักสููตร High Potential Management และหลัักสููตร High Potential Management Boost Up โดยธนาคารจะคััดเลืือก
ผู้้ที่� มี่� คุี ณ
ุ สมบััติแิ ละผ่่านการทดสอบตามเกณฑ์์ที่ธ่� นาคารกำำ�หนดเข้้าสู่่�กระบวนการพััฒนาเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมผู้้บ� ริิหารระดัับหััวหน้้าส่่วน
และผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย / สำำ�นััก / ภาค ให้้มีีความพร้้อมในการทดแทนตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย / สำำ�นััก / ภาค และกำำ�หนดแนวทาง
การพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ธนาคารในการก้้าวสู่่�การเป็็น Digital Banking เต็็มรููปแบบ (Fully Digitized) ในปีี 2565 และ
เป็็นธนาคารบ้้านที่่�ดีีที่่�สุุดของคนไทย (The Best Housing Bank) ในปีี 2568
การเปลี่่�ยนแปลงผู้้�บริิหารระดัับสููง

ลำำ�ดัับที่่�
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ชื่่�อ - ชื่่�อสกุุล

รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลง

1

นางสมจิิตต์์ รถทอง

พ้้นจากตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 16 กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ เนื่่�องจาก
เกษีียณอายุุ ตั้้�งแต่่วัันที่�่ 1 ตุุลาคม 2564

2

นายพงษ์์ศัักดิ์์� คำำ�นวนศิิริิ

พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ รัักษาการ
ในตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ และได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
รองกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 16 กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564

3

นางสาวธิิดาพร มีีกิ่่�งทอง

พ้้ น จากตำำ�แหน่่ ง ผู้้�ช่่ ว ยกรรมการผู้้�จัั ด การ เกรด 15 สายงานสนัั บ สนุุ น รัั ก ษาการ
ในตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จัดั การ กลุ่่�มงานปฏิิบัติั กิ าร และได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
รองกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 16 กลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564
และได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้รัักษาการในตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกฎหมาย
อีีกตำำ�แหน่่งหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564

4

นายอภิิรััตน์์ อรุุณวิิไลรััตน์์

พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานปฏิิบัติั ิการเทคโนโลยีี รัักษาการ
ในตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย ฝ่่ายปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ และได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 16 กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564

5

นายทรงเดช ดารามาศ

พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานปฏิิบััติิการลููกค้้ารายย่่อย
เนื่่�องจากเกษีียณอายุุ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564

6

นายชััยพร จุุฬามณีี

พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานกฎหมาย เนื่่�องจากเกษีียณอายุุ
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564
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7

นายวรณััฐ สุุโฆษสมิิต

พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ เกรด 15 สายงานตรวจสอบ เนื่่�องจากเกษีียณอายุุ
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564

8

นางสุุดจิิตตรา คำำ�ดีี

ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ เกรด 15 สายงานสื่่�อสารและภาพลัักษณ์์องค์์กร รัักษาการในตำำ�แหน่่ง
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย ฝ่่ายสื่่อ� สารองค์์กร พ้้นจากตำำ�แหน่่งรัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย ฝ่่ายสื่่อ� สาร
องค์์กร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564

9

นายชนะ จิิระรััตนรัังษีี

•	พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ตรวจการธนาคาร เกรด 15 รัักษาการในตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการ
	ผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 2 และได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการ
	ผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานสาขาภููมิิภาค 2 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564
•	พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานสาขาภููมิิภาค 2 และได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานสาขาภููมิิภาค 1
	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 ตุุลาคม 2564

10

นางสาวกััญจนิิกา ศรีีรััตนตรััย พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย เกรด 14 ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจเงิินฝาก รัักษาการในตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 2 และได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 2 ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564 และได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้รัักษาการในตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจเงิินฝาก อีีกตำำ�แหน่่งหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 3 สิิงหาคม 2564

11

นางราณีี เพชรสงค์์

พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย เกรด 14 ฝ่่ายการบััญชีี รัักษาการในตำำ�แหน่่งผู้้�ช่ว่ ยกรรมการ
ผู้้�จััดการ สายงานการเงิินและบััญชีี และได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานการเงิินและบััญชีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564

12

นางเสาวคนธ์์ ชููศรีี

• พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการภาค เกรด 14 ภาคเหนืือตอนบน รัักษาการในตำำ�แหน่่ง
	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 1 และได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
	ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ เกรด 15 สายงานสาขาภููมิิภาค 1 ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 30 กรกฎาคม 2564
•	พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานสาขาภููมิิภาค 1 และได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานสาขาภููมิิภาค 2
	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 ตุุลาคม 2564

13

นายศรพงศ์์ ดุุรงคเวโรจน์์

พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย เกรด 14 ฝ่่ายปฏิิบััติิการบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์ รัักษาการ
ในตำำ�แหน่่งผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 1 และได้้รับั การแต่่งตั้้ง�
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 1
ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 30 กรกฎาคม 2564 และได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้รักั ษาการในตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
ฝ่่ายปฏิิบััติิการบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อีีกตำำ�แหน่่งหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 3 สิิงหาคม 2564

14

นางสาวอุุษณีี บุุษยโกมุุท

พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย เกรด 14 ฝ่่ายวิิเคราะห์์สินิ เชื่่อ� โครงการ และได้้รับั การแต่่งตั้้ง�
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ เกรด 15 สายงานวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 กัันยายน 2564

15

นายชััยณรงค์์ สวััสดีีวงษา

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย เกรด 14 ฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้
รัักษาการในตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสนัับสนุุน อีีกตำำ�แหน่่งหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 กัันยายน 2564

16

นายมนต์์ชััย ธีีระวรกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย เกรด 14 ฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้รัักษาการในตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่ ว ยกรรมการผู้้�จัั ด การ สายงานปฏิิ บัั ติิ ก ารลููกค้้ า รายย่่ อ ย อีี ก ตำำ�แหน่่ ง หนึ่่� ง ตั้้� ง แต่่
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564
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หมวดที่่� 4 การคำำ�นึึงถึึงบทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
4.1 บทบาทของธนาคารและการปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้�มีีส่ว
่ นได้้ส่ว
่ นเสีีย

ธนาคารให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม โดยได้้กำำ�หนดแนวทางการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียแต่่ละกลุ่่�ม
และจััดให้้มีีช่่องทางการติิดต่่อสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียด้้วย โดยมีีแนวทางการปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของธนาคาร ดัังนี้้�
เจ้้าของ:
ธนาคารมุ่่�งมั่่น� ให้้มีกี ารดำำ�เนิินธุุรกิิจซึ่่ง� มีีผลการดำำ�เนิินงานที่ดี่� ี มีีการเจริิญเติิบโตอย่่างมั่่น� คง มีีความสามารถในการแข่่งขััน โดยคำำ�นึึงถึึง
สภาวะความเสี่่�ยงในปััจจุุบัันและอนาคต ธนาคารมีีหน้้าที่่�ในการเปิิดเผยข้้อมููลให้้เกิิดความโปร่่งใส เป็็นธรรม และพยายามอย่่างเต็็มที่่�
ในการปกป้้องทรััพย์์สินิ และธำำ�รงไว้้ซึ่ง่� ชื่่อ� เสีียงของธนาคาร เพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� และความไว้้วางใจของเจ้้าของ มุ่่�งมั่่น� พััฒนาและเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพในการแข่่งขัันเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่เจ้้าของในระยะยาว โดย ปีี 2564 ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียกลุ่่�มเจ้้าของ มีีความพึึงพอใจในการปฏิิบัติั ิ
ของธนาคาร เท่่ากัับร้้อยละ 100
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล:
ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส มีีการตััดสิินใจทางธุุรกิิจและดำำ�เนิินกิิจการเป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง มีีการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานจรรยาบรรณที่่ดี� ขี องธนาคารและข้้อพึึงปฏิิบัติั ที่ิ ดี่� ขี องพนัักงาน เพื่่�อร่่วมสร้้างความมั่่น� คงและเจริิญเติิบโต
ให้้กับั ประเทศชาติิ โดย ปีี 2564 ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียกลุ่่�มหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล มีีความพึึงพอใจในการปฏิิบัติั ขิ องธนาคาร เท่่ากัับร้้อยละ 100
คณะกรรมการธนาคาร:
คณะกรรมการธนาคารได้้รัับทราบและดำำ�เนิิ นการให้้ เป็็ นไปตามอำำ�นาจ หน้้ าที่่� และความรัั บผิิ ดชอบของคณะกรรมการ
รวมทั้้�งรัับรู้้�ถึึงสิิทธิิและดููแลสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มของธนาคารอย่่างเท่่าเทีียม และเป็็นธรรม โดย ปีี 2564 ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
กลุ่่�มคณะกรรมการธนาคาร มีีความพึึงพอใจในการปฏิิบัติั ิของธนาคาร เท่่ากัับร้้อยละ 100
พนัักงาน:
ธนาคารมีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่อพนัักงานโดยให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารและพััฒนาบุุคลากร จััดให้้มีีระบบการบริิหาร
งานบุุคคลที่เ่� ปิิดโอกาสให้้พนัักงานทุุกระดัับเติิบโตในสายอาชีีพอย่่างเท่่าเทีียมกััน มีีการปฏิิบัติั ที่ิ เ่� ป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
อย่่างเป็็นธรรมและเคารพสิิทธิิมนุุษยชน ควบคู่่�ไปกัับการดููแลเรื่่�อง เงิินเดืือน ค่่าตอบแทน และผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ที่่�เหมาะสมตามหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบ และที่่�สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว นอกจากนี้้� ธนาคารมีีนโยบายส่่งเสริิม
ให้้พนัักงานมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น โดยการจััดสวััสดิิการที่่�หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้้องการของพนัักงานได้้อย่่างเหมาะสม
โดย ปีี 2564 ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มพนัักงาน มีีความพึึงพอใจในการปฏิิบัติั ิของธนาคาร เท่่ากัับร้้อยละ 97.70
ผู้้�มีีรายได้้น้้อย:
ธนาคารมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินการให้้ผู้้�มีีรายได้้น้้อยเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนในระบบสถาบัันการเงิิน โดยมีีการให้้ความรู้้�ทางการเงิิน
การสร้้างวิินััยการออมเพื่่�อสะท้้อนถึึงความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการมีีบ้้าน รวมถึึงมีีการพััฒนาผลิิตภัณฑ์
ั ์
และบริิการเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของประชาชนผู้้�มีีรายได้้น้้อยให้้สามารถเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินที่่�ง่่ายและสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น
โดย ปีี 2564 ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย มีีความพึึงพอใจในการปฏิิบััติิของธนาคาร เท่่ากัับร้้อยละ 100
ลููกค้้า:
ธนาคารมุ่่�งมั่่�นสร้้างความพึึงพอใจแก่่ลููกค้้าด้้วยการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินที่่�หลากหลาย ครบถ้้วน มีีคุุณภาพ
และพร้้อมให้้การตอบสนองที่่�ตรงความต้้องการของลููกค้้า พััฒนาช่่องทางการให้้บริิการโดยใช้้เทคโนโลยีีต่่าง ๆ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
และลดต้้นทุุนของลููกค้้าในการเข้้าถึึงบริิการของธนาคาร พร้้อมมีีการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม ให้้ความสำำ�คััญในการรัักษาความลัับ
ของลููกค้้ารวมทั้้�งการอธิิบายให้้ลููกค้้าเข้้าใจถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้บริิการทางการเงิินของธนาคาร โดย ปีี 2564 ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียกลุ่่�มลููกค้้า มีีความพึึงพอใจในการปฏิิบัติั ิของธนาคาร เท่่ากัับร้้อยละ 98
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พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ:
ธนาคารตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในความร่่วมมืือ และข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อพัันธมิิตรทางธุุรกิิจของธนาคาร (Strategic Partner)
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันอย่่างโปร่่งใส ถููกต้้อง รวดเร็็ว และเป็็นธรรม รวมถึึงการให้้ความสนัับสนุุนความร่่วมมืือในกิิจกรรม หรืือมาตรการ
สำำ�คััญต่่าง ๆ อัันยัังประโยชน์์สููงสุุดแก่่ ธนาคาร ลููกค้้า และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ จััดให้้มีีคณะกรรมการในการประเมิินผลงานประจำำ�ปีี
ของพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้คงศัักยภาพในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า ทั้้�งในด้้านคุุณภาพ ราคา ปริิมาณ ข้้อร้้องเรีียน หรืือเงื่่�อนไขต่่าง ๆ
ของการให้้บริิการ รวมถึึงมีีการรัักษาความลัับและข้้อมููลส่่วนบุุคคลของพัันธมิิตรทางธุุรกิิจอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อประโยชน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนของธนาคาร โดย ปีี 2564 ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ มีีความพึึงพอใจในการปฏิิบััติิของธนาคาร
เท่่ากัับ ร้้อยละ 96.15
ผู้้�ให้้บริิการภายนอก / ผู้้�ส่่งมอบ:
ธนาคารมีีการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้ใ� ห้้บริิการภายนอก / ผู้้�ส่ง่ มอบ ตามเงื่่อ� นไขทางการค้้าและปฏิิบัติั ติ ามสััญญามีีการประพฤติิตามกรอบกติิกา
การแข่่งขัันที่ดี่� แี ละไม่่ใช้้วิธีิ กี ารไม่่สุจุ ริิต โดยในการคััดเลืือกผู้้ใ� ห้้บริิการภายนอก / ผู้้�ส่ง่ มอบ ธนาคารจะไม่่ทำำ�ธุรุ กิิจกัับผู้้ใ� ห้้บริิการภายนอก /
ผู้้�ส่่งมอบที่่�ทำำ�ธุุรกิิจผิิดกฎหมาย และผู้้�ให้้บริิการภายนอก / ผู้้�ส่่งมอบ ต้้องมีีนโยบายเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ไม่่เป็็นองค์์กรที่่�สร้้างมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยธนาคารมีีการประกาศจััดซื้้�อจััดจ้้างต่่าง ๆ ผ่่านเว็็บไซต์์ของธนาคาร โดย ปีี 2564 ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียกลุ่่�มผู้้�ให้้บริิการภายนอก / ผู้้�ส่่งมอบ มีีความพึึงพอใจในการปฏิิบััติิของธนาคาร เท่่ากัับร้้อยละ 95.36
สัังคมและชุุมชน:
ธนาคารดำำ�เนิินงาน โดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�พึึงมีีต่่อประเทศชาติิทั้้�งในมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้วยความมุ่่�งหวัังให้้สัังคมเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงบวกและได้้รัับประโยชน์์สููงสุุดจากกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานเพื่่�อสัังคมของธนาคาร
รวมถึึงมีีการร่่วมมืือกัับผู้้�แทน ชุุมชน หน่่วยงานภาครััฐ ทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับประเทศ ในการร่่วมดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อพััฒนา
คุุณภาพชีีวิตชุ
ิ มุ ชนหลากหลายรููปแบบ โดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสม เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมและชุุมชนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และก่่อเกิิดประโยชน์์ที่่�สัังคมและชุุมชนพึึงจะได้้รัับอย่่างยั่่�งยืืน โดยปีี 2564 ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มสัังคมและชุุมชน มีีความพึึงพอใจ
ในการปฏิิบััติิของธนาคารเท่่ากัับร้้อยละ 100
สื่่�อมวลชน:
ธนาคารตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิและเสรีีภาพในการนำำ�เสนอข่่าวสารหรืือการแสดงความคิิดเห็็นของสื่่�อมวลชน
ที่่มี� บี ทบาทหน้้าที่่สำำ�คั
� ญ
ั ในการกำำ�หนดข่่าวสารเพื่่�อเผยแพร่่ข้อ้ เท็็จจริิงให้้แก่่ประชาชนได้้รับั รู้้โ� ดยปราศจากอคติิ และเพื่่�อประโยชน์์แก่่สังั คม
โดยรวม รวมทั้้�งธนาคารมีีช่่องทางให้้สื่่�อมวลชนสามารถติิดต่่อสอบถาม หรืือรัับทราบข้้อมููลสำำ�คััญต่่าง ๆ ของธนาคาร เพื่่�อนำำ�ไปเผยแพร่่
ให้้สาธารณชนได้้รัับรู้้�โดยปราศจากการแทรกแซง บนพื้้�นฐานของความถููกต้้อง รวดเร็็ว โปร่่งใส เป็็นกลาง และไม่่ละเมิิดต่่อกฎหมาย
กฎระเบีียบ หรืือสิิทธิิส่่วนบุุคคลของผู้้�อื่่�น โดย ปีี 2564 ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มสื่่�อมวลชน มีีความพึึงพอใจในการปฏิิบััติิของธนาคาร
เท่่ากัับร้้อยละ 96.67
4.2	การแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม

4.2.1 ข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า
ธนาคารมีีความรัับผิิดชอบต่่อคู่่�แข่่ง โดยดำำ�เนิินการทางการค้้าด้้วยความสุุจริิต ไม่่ทำำ�ลายชื่่อ� เสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยวิิธีี
กล่่าวหาด้้วยข้้อมููลที่่�ไม่่เป็็นจริิง หรืือด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่เหมาะสม มีีการส่่งเสริิมการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม โดยต่่อต้้านการผููกขาดและการเลืือก
ปฏิิบััติิทางการค้้า นอกจากนี้้� ยัังมีีการปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม ละเว้้นการกระทำำ�ที่่�อาจมีีผลกระทบทางลบ
ต่่ออุุตสาหกรรมการเงิิน รวมถึึงการกำำ�หนดเงื่่�อนไขการให้้บริิการที่่�ไม่่เป็็นธรรมต่่อลููกค้้า และต่่อต้้านทุุจริิตและรัับสิินบนที่่�จะนำำ�ไปสู่่�
การสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันทางการตลาด เพื่่�อให้้ผู้ป้� ฏิิบัติั งิ านธนาคารได้้ผลประโยชน์์ทางใดทางหนึ่่ง� ที่่จ� ะทำำ�ให้้ธนาคารได้้เปรีียบ
ทางการแข่่งขัันทางการตลาด ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการกำำ�หนดบทลงโทษสำำ�หรัับผู้้�ฝ่่าฝืืนเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�รัับผิิดชอบต่่อคู่่�แข่่งและการแข่่งขัันทาง
การตลาดอย่่างเป็็นธรรม เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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4.2.2 ข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�
ธนาคารปฏิิบัติั ติ ามสััญญาหรืือข้้อตกลงต่่าง ๆ ที่่มี� ต่ี อ่ เจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด โดยปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เจ้้าหนี้้�อย่่างเป็็นธรรม และซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต
เพื่่�อให้้เจ้้าหนี้้�มั่่�นใจในฐานะการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�คืืน ธนาคารไม่่เรีียก ไม่่รัับหรืือจ่่ายผลประโยชน์์ใด ๆ ที่่�ไม่่สุุจริิต
ในการติิดต่่อกัับเจ้้าหนี้้� ธนาคารบริิหารเงิินกู้้�ยืืมให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์การใช้้เงิิน และเปิิดเผยข้้อมููลแก่่เจ้้าหนี้้�อย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง
และทัันเวลา กรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบัติั ิได้้ตามสััญญาหรืือข้้อตกลง ธนาคารจะรีีบเจรจากัับเจ้้าหนี้้�ล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันหาแนวทางแก้้ไขและ
ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย
4.2.3 การเข้้าถึึงและจััดหาเงิินทุุนอย่่างโปร่่งใส
ธนาคารมีีแนวทางปฏิิบัติั ใิ นการเข้้าถึึงและจััดหาแหล่่งเงิินทุุน และการบริิหารจััดการแหล่่งเงิินทุุนทั้้�งระยะสั้้น� และระยะยาว
เพื่่�อให้้ธนาคารมีีฐานของแหล่่งเงิินทุุนที่่มั่่� น� คง และเพีียงพอที่จ่� ะรองรัับการดำำ�เนิินงานของธนาคารได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง� ธนาคารพิิจารณาถึึง
ความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมในการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการใช้้เงิินตามวััตถุุประสงค์์ของธนาคารทั้้�งระยะสั้้�น
และระยะยาว ทั้้�งนี้้� ธนาคารพิิจารณาใช้้แหล่่งเงิินทุุนที่่มี� ต้ี น้ ทุุนและโครงสร้้างที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับรองรัับการดำำ�เนิินงานของธนาคารในแต่่ละ
ช่่วงเวลา โดยธนาคารดำำ�เนิินการอย่่างโปร่่งใสเป็็นธรรมตรวจสอบได้้ รวมทั้้�งเป็็นไปตามกฎระเบีียบของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลและตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนด และอยู่่�ภายใต้้กรอบการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
4.2.4 การจััดทำำ�บััญชีีการเงิินตามมาตรฐานที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ และการแยกบััญชีีการเงิินเชิิงพาณิิชย์์และเชิิงสัังคม
ธนาคารจััดทำำ�งบการเงิินตามหลัักการบััญชีีที่รั่� บั รองทั่่�วไปภายใต้้พระราชบััญญััติกิ ารบััญชีี พ.ศ. 2543 และประกาศธนาคาร
แห่่งประเทศไทย ซึ่่ง� ธนาคารแสดงรายการบััญชีีที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกรรมนโยบายรััฐไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิิน โดยเปิิดเผยรายละเอีียดต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกรรมนโยบายรััฐไว้้เป็็นรายการแยกต่่างหากในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินว ทั้้�ง
4.3	การรัับแจ้้งข้้อมููลหรืือข้้อร้้องเรีียน

ธนาคารมีีนโยบายจััดการข้้อร้้องเรีียนด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริิการ เพื่่�อให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามเจตนารมณ์์รััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 มาตรา 41(2) ซึ่่�งบััญญััติิให้้บุุคคลและชุุมชนย่่อมมีีสิิทธิิเสนอเรื่่�องราวร้้องทุุกข์์ต่่อหน่่วยงาน
ของรััฐและได้้รัับแจ้้งผลการพิิจารณาโดยรวดเร็็ว รวมทั้้�งเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารเป็็นไปอย่่างถููกต้้อง โปร่่งใส ยุุติิธรรม
สามารถตรวจสอบได้้ สอดคล้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมีีการถ่่ายทอดนโยบายไปสู่่�การปฏิิบััติิผ่่านคู่่�มืือการจััดการข้้อร้้องเรีียน
เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิในทิิศทางเดีียวกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร เปิิดช่่องทางการรัับแจ้้งข้้อมููลหรืือข้้อร้้องเรีียนที่่�หลากหลาย สะดวก และ
ครอบคลุุมทั้้�งช่่องทาง Traditional และ Digital & Social Media รวมถึึงมีีการกำำ�หนดมาตรฐานระยะเวลาให้้บริิการในการแก้้ไขปััญหา
(Service Level Agreement : SLA) ตลอดจนใช้้เทคโนโลยีีบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผ่่านระบบ Smart
Complaint Management ซึ่่�งลููกค้้าสามารถติิดตามเรื่่�องร้้องเรีียนได้้ด้้วยตนเอง ฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถรายงานผลการดำำ�เนิินการ
เรื่่�องร้้องเรีียนผ่่านระบบได้้ ทำำ�ให้้เรื่่�องร้้องเรีียนได้้รัับการแก้้ไขอย่่างทัันท่่วงทีี สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับลููกค้้า
4.4 	ช่่องทางในการแจ้้งข้้อร้้องเรีียน

	ผู้้�แจ้้งข้้อร้้องเรีียนสามารถแจ้้งเบาะแส หรืือข้้อร้้องเรีียนได้้ โดยแจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ระบุุชื่่�อนามสกุุล และที่่�อยู่่�ติิดต่่อ
หรืือหมายเลขโทรศััพท์์ หรืือ E-mail address ที่่ส� ามารถติิดต่่อให้้ชัดั เจน พร้้อมรายละเอีียดเรื่่อ� งที่่ป� ระสงค์์ร้อ้ งเรีียนผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ดัังนี้้�
•	ช่่องทางมาตรฐานของธนาคาร (Traditional Channels)
		 1. โทรศััพท์์ถึึง G H Bank Call Center หมายเลข 0 2645 9000
		 2. โทรสาร หมายเลข 0 2645 9001
		 3. จดหมายถึึง ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เลขที่�่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
			หรืือ ตู้้� ปณ.70 ปณฝ. สุุทธิิสาร กรุุงเทพฯ 10321
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		 4. กล่่องรัับฟัังความคิิดเห็็น ณ จุุดให้้บริิการ
		 5. การร้้องเรีียนด้้วยตนเองผ่่านศููนย์์รัับเรื่่�องร้้องเรีียน ฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์ สาขา ผู้้�	ให้้บริิการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจ
				 (Business Facilitator)
		 6.	หน่่วยงานภายนอก
•	ช่่องทางดิิจิิทััลและโซเชีียลเน็็ตเวิิร์์ค (Digital & Social Media Channels)
		 1. Website : www.ghbank.co.th ร้้องเรีียนถึึงกรรมการผู้้�จััดการ แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ
				ถึึงฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์
		 2. E-mail address: Complaint_Center@ghb.co.th
		 3. Social Media (Inbox) เช่่น Facebook, Twitter, Instagram, Pantip
		 4. QR Code บริิเวณสาขาและจุุดให้้บริิการ
หมวดที่่� 5 ความยั่่�งยืืนและนวััตกรรม
5.1 ความยั่่�งยืืน

การธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน หมายถึึง การธนาคารที่่�มุ่่�งเน้้นการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของธุุรกิิจและสัังคมในระยะยาว
โดยดํําเนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และอยู่่�ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลที่�ดี่ ี (ESG) ตลอดจนการช่่วยสร้้างแรงผลัักดััน
ให้้ทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาคครััวเรืือน ภาคธุุรกิิจ และรััฐบาลดํําเนิินการในทิิศทางที่�นํ่ ําไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งจะช่่วยป้้องกัันความเสี่่�ยง
ต่่อทั้้�งระบบเศรษฐกิิจและตััวธนาคารเอง ธนาคารมีีบทบาทสำำ�คััญในการสร้้างความยั่่�งยืืนผ่่านการทำำ�หน้้าที่่�จััดสรรทรััพยากรทางการเงิิน
จากผู้้�ออมเงิินไปยัังผู้้�กู้้�ที่่�ต้้องการใช้้เงิินทุุน โดยคำำ�นึึงถึึงการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของธุุรกิิจและสัังคม ผ่่านกระบวนการพิิจารณาให้้สิินเชื่่�อที่่�
คำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่�อลดความเสี่่ย� งต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการปล่่อยสิินเชื่่อ� และผลกระทบต่่อชื่่อ� เสีียงของธนาคาร
นอกจากนี้้� ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการปล่่อยสิินเชื่่อ� ให้้กับั โครงการที่เ่� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ไม่่ส่ง่ ผลเสีียต่่อชุุมชน ในการให้้บริิการทางการเงิิน
ธนาคารต้้องคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อผู้้�บริิโภคในระยะยาว เช่่น การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อ โดยพิิจารณาความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
ของลููกค้้า เพื่่�อลดปััญหาการก่่อหนี้้�สิินล้้นพ้้นตััว การพััฒนาบริิการที่่�จะทำำ�ให้้สามารถเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินของลููกค้้าโดยเฉพาะลููกค้้า
ฐานราก หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�ในท้้องถิ่่�นห่่างไกลได้้โดยสะดวก ประกอบกัับการให้้ความรู้้�ทางการเงิิน เพื่่�อส่่งเสริิมวิินััยทางการเงิินที่่�ดีี และให้้ลููกค้้า
ได้้รับั ข้้อมููลที่เ่� หมาะสมต่่อการตััดสิินใจเลืือกผลิิตภัณฑ์
ั ท์ างการเงิินให้้ตรงกัับความต้้องการและความสามารถของลููกค้้า เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
ยัังต้้องส่่งเสริิมการดำำ�เนิินการภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีีทั้้�งภายในองค์์กรของธนาคารเองและการดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับบุุคคลภายนอก
อย่่างโปร่่งใส รวมทั้้�งไม่่มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับการทุุจริิตหรืือคอร์์รัปั ชััน การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจะช่่วยลดความเสี่่ย� งด้้านการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์
และผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของธนาคาร
	ดัังนั้้�น เราจะเห็็นได้้อย่่างชััดเจนว่่าการมุ่่�งสู่่�ธนาคารแห่่งความยั่่ง� ยืืน สามารถสร้้างประโยชน์์ต่อ่ ระบบเศรษฐกิิจในด้้านสนัับสนุุน
ให้้ระบบการเงิินมีีเสถีียรภาพ ระบบเศรษฐกิิจเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน เป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้า
และนัักลงทุุน ลดความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมในการประกอบธุุรกิิจ และเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและความสามารถในการแข่่งขััน
และในด้้านสัังคมเป็็นการช่่วยเหลืือการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินได้้มากขึ้้�น การได้้รัับบริิการที่่�มีีมาตรฐานและโปร่่งใส ลดความเสี่่�ยง
ของคนในสัังคมจากการมีีหนี้้�สิินล้้นพ้้นตััว และการมีีคุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีในระยะยาว
5.2 นวััตกรรม

ธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับนวััตกรรม เพื่่�อก่่อให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มแก่่องค์์กรควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยได้้มีรี ะบบการบริิหารจััดการนวััตกรรมขององค์์กรอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อให้้การพััฒนานวััตกรรมขององค์์กรสามารถ
สร้้างศัักยภาพในการแข่่งขััน และความเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนขององค์์กร โดยมีีปัจั จััยขัับเคลื่่อ� น ได้้แก่่ โครงสร้้าง บทบาทหน้้าที่่� ผู้้�รับั ผิิดชอบ
ด้้านนวััตกรรม การกำำ�หนดนโยบายการบริิหารจััดการนวััตกรรม การวางแผนและกำำ�หนดเป้้าหมายด้้านนวััตกรรม การเสริิมสร้้าง ค่่านิิยม
และวััฒนธรรมด้้านนวััตกรรม และระบบติิดตาม ประเมิิน และรายงานผลการดำำ�เนิินงาน โดยจััดโครงสร้้างการบริิหารจััดการนวััตกรรม
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อย่่างเหมาะสม เพื่่�อสนัับสนุุนการส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ และพััฒนานวััตกรรมทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยมีีผู้บ้� ริิหารของแต่่ละกลุ่่�มงาน สายงาน
เป็็นผู้้�มีบี ทบาทหลัักในการส่่งเสริิม สนัับสนุุน และกระตุ้้�นให้้หน่ว่ ยงานต่่าง ๆ ขององค์์กร ใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์และบริิหารจััดการนวััตกรรม
ได้้ตามนโยบาย แผนแม่่บท และแผนปฏิิบััติกิ ารประจำำ�ปีีที่�กำำ�ห
่ นดอย่่างมีีประสิิทธิผิ ล เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการด้้านนวััตกรรมของธนาคาร
มีีทิศิ ทางและกรอบการบริิหารจััดการที่่ชั� ดั เจน และเป็็นระบบ สอดคล้้องกัับหลัักแนวทางปฏิิบัติั มิ าตรฐานและเกณฑ์์ การประเมิินคุุณภาพ
รััฐวิิสาหกิิจด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม เพื่่�อให้้บรรลุุวิสัิ ัยทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์ และเป้้าหมายของธนาคาร
5.2.1 ทิิศทางการดำำ�เนิินงานด้้านนวััตกรรม
ธนาคารมีีเป้้าหมายที่�จ่ ะก้้าวสู่่�การเป็็น “องค์์กรแห่่งนวััตกรรม” โดยทำำ�การเชื่่�อมโยงนโยบายของรััฐวิิสาหกิิจ (Statement
of Direction : SOD) โอกาสเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Opportunities) และความท้้าทายเชิิงยุุทธศาสตร์์ (Strategic Challenges) เข้้ากัับ
การพััฒนานวััตกรรมที่่เ� น้้นการปรัับรููปแบบการทำำ�ธุุรกิิจ โดยเน้้นการใช้้เทคโนโลยีีมาเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการทำำ�ธุุรกิิจและความต้้องการ /
ความคาดหวััง ของลููกค้้าควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการในรููปแบบที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีแนวทาง
การพััฒนานวััตกรรมเป็็น 3 ประเภท ดัังนี้้�
ประเภทที่่� 1 นวััตกรรมด้้านผลิิตภัณฑ์
ั ์และบริิการ (Product & Service Innovation)
ประเภทที่่� 2 นวััตกรรมด้้านกระบวนการทำำ�งาน (Process Innovation)
ประเภทที่่� 3 นวััตกรรมรููปแบบธุุรกิิจ / ภารกิิจใหม่่ (Business Model Innovation)
ประกอบกัับธนาคารเห็็นความสำำ�คััญในการพััฒนานวััตกรรมในทุุกประเภทจึึงจำำ�เป็็นต้้องปรัับตััวอย่่างรวดเร็็ว และเร่่งสร้้างสรรค์์
นวััตกรรม ซึ่่�งจะมีีการจััดสรรทรััพยากรให้้ดำำ�เนิินการด้้านนวััตกรรมให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อองค์์กร เพื่่�อมุ่่�งสู่่�ความสำำ�เร็็จขององค์์กร
ในอนาคตที่่�จะบรรลุุวิิสััยทััศน์์ “ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการมีีบ้้าน” และพัันธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน”
5.2.2 นโยบายการบริิหารจััดการนวััตกรรม
ธนาคารมีีนโยบายการส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และจััดการนวััตกรรม เพื่่�อประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรม และบริิหารจััดการทรััพย์์สินิ
ทางปััญญาอย่่างเป็็นระบบทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางและกรอบการจััดการด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมของธนาคาร
ที่่�มีีความชััดเจน สำำ�หรัับทุุกภาคส่่วนได้้ยึึดถืือเป็็นแนวทางร่่วมกััน ซึ่่�งการคิิดค้้นและพััฒนานวััตกรรมจะต้้องมีีความสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์
และพัันธกิิจ ดัังนั้้�น การคิิดค้้นและพััฒนานวััตกรรมต้้องเป็็นไปตามกรอบยุุทธศาสตร์์ และสนัับสนุุนต่่อกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของธนาคาร และ
ในกรณีีที่่�เป็็นนวััตกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศต้้องสอดคล้้องกัับแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััล ทั้้�งนี้้� เพื่่�อมุ่่�งสู่่�องค์์กร
แห่่งนวััตกรรม และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์ เป้้าหมายขององค์์กร และตอบสนองความต้้องการของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย จนเกิิดเป็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กรต่่อไป
หมวดที่่� 6 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
6.1	การปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำำ�ปีี 2564

ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการตามพระราชบััญญััติข้ิ อ้ มููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารการดำำ�เนิินงาน
ต่่าง ๆ ของธนาคารสู่่�สาธารณชน เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ประชาชนและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้รัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร ธนาคารจััดให้้มีี
คณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารราชการในธนาคาร ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการจััดการ บริิหารวิินิิจฉััย และการบริิการข้้อมููลข่่าวสาร
ของธนาคาร ซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญของการดำำ�เนิินการตามพระราชบััญญััติิฯ ดัังนี้้�
• ธนาคารจััดให้้มีีศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เป็็นสถานที่่�ให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร
โดยตั้้�งอยู่่� ณ ประตููทางเข้้าธนาคาร สำำ�นัักงานใหญ่่ ประชาชนสามารถร้้องขอข้้อมููลของธนาคารโดยยื่่�นคำำ�ร้้องผ่่านศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารฯ
คณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการในธนาคารจะเป็็นผู้้�พิิจารณาดำำ�เนิินการ
• การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง ธนาคารได้้เผยแพร่่ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง ทั้้�งการประกวดราคาปกติิ
และการประกวดราคาโดยวิิธีีประมููลด้้วยวิิธีีการอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Auction) ไว้้บนระบบอิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่
สาธารณชนในการสืืบค้้นข้้อมููลข่่าวสารการจััดซื้้�อจััดจ้้างของธนาคาร
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• การเปิิดเผยข้้อมููลของธนาคารและข้้อมููลลููกค้้าแก่่หน่่วยงานและบุุคคลภายนอกที่่�ร้้องขอ ธนาคารได้้ให้้ความร่่วมมืือกัับ
หน่่วยงานภายนอกที่่มี� อำำ�
ี นาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้้อมููล หรืือเรีียกเอกสารหลัักฐาน หรืือขอความร่่วมมืือให้้พนัักงานธนาคาร
ไปให้้ปากคำำ�ในฐานะพยานบุุคคล เพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภายนอกที่ร้่� อ้ งขอตามกฎหมาย เช่่น สำำ�นัักงานป้้องกัันและ
ปราบปรามการฟอกเงิิน สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีีพิเิ ศษ เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� ธนาคารจะเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารให้้เฉพาะหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎหมายในการเรีียกขอข้้อมููลดัังกล่่าวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคาร
เท่่านั้้�น
• ธนาคารจััดให้้มีรี ะบบสารสนเทศในการให้้บริิการลููกค้้า โดยให้้ลููกค้้าสามารถแจ้้งข้้อเสนอแนะหรืือเรื่่อ� งร้้องเรีียนโดยตรง
ถึึงกรรมการผู้้�จััดการ ผ่่านทางเว็็บไซต์์ธนาคาร (https://www.ghbank.co.th/) และ G H Bank Call Center 0-2645-9000
• ธนาคารได้้นำำ�ส่่งรายงานผลการปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้้กัับสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ และกระทรวงการคลัังเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ปีีละ 1 ครั้้�ง
• ธนาคารได้้จัดั ให้้มีกี ารอบรมสร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับพระราชบััญญััติข้ิ อ้ มููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ให้้กัับผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคน
6.2 นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล / ผู้้�รัับผิิดชอบในการเปิิดเผยข้้อมููล / หลัักการในการเปิิดเผยข้้อมููล /
ประเภทข้้อมููลข่่าวสารที่่�เปิิดเผย / การทบทวนนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล

ธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ โดยวางเป็็นระเบีียบธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ฉบัับที่่� 12 ว่่าด้้วย การจััดให้้มีีข้้อมููลข่่าวสารของราชการในธนาคารอาคารสงเคราะห์์ไว้้ให้้ประชาชนตรวจดูู พ.ศ. 2544 และระเบีียบ
แก้้ไขเพิ่่�มเติิมกำำ�หนดสิิทธิิแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและประชาชน ในการรัับทราบและเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารที่่�เผยแพร่่ ตลอดจน
กำำ�หนดการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ตลอดจนหลัักเกณฑ์์ กฎระเบีียบและวิิธีีการที่่�เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารอย่่างครบถ้้วน
เพื่่�อข้้อมููลข่่าวสารที่่�เปิิดเผยเป็็นไปโดยถููกต้้อง ครบถ้้วน ชััดเจน และทัันกาล แก่่ผู้้�ปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อให้้กรรมการธนาคาร ผู้้บ� ริิหารสููงสุุด ผู้้บ� ริิหารระดัับสููง ผู้้บ� ริิหาร ผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน ให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
2. เพื่่�อกำำ�หนดวิิธีี ขั้้น� ตอนและแนวทางปฏิิบัติั ขิ องธนาคารให้้เป็็นไปตามกฎหมายข้้อมููลข่่าวสารของราชการเพื่่�อให้้ประชาชน
ได้้รู้้�ข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร ภายใต้้หลัักการ “เปิิดเผยเป็็นหลััก ไม่่เปิิดเผยเป็็นข้้อยกเว้้น”
3. เพื่่�อให้้ธนาคารปฏิิบััติิ กำำ�กัับดููแล ควบคุุมการบริิหารจััดการและเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารอย่่างเหมาะสม
และมีีแนวทางในการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพตามกฎหมายกำำ�หนด โดยมีีการปกป้้องประโยชน์์
ส่่วนบุุคคล และการปกป้้องประโยชน์์ส่ว่ นสาธารณะ รวมถึึงการคุ้้�มครองข้้อมููลข่่าวสารสำำ�คััญภายใต้้หลักั การ “ความจำำ�เป็็นในการคุ้้�มครอง”
คืือ การคุ้้�มครองความลัับของธนาคาร
4. เพื่่�อป้้องกัันข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารบางประเภทที่มี่� กี ฎหมายกำำ�หนดให้้มิต้ิ อ้ งเปิิดเผยโดยมีีระเบีียบกำำ�หนดไว้้แน่่ชัดั ว่่า
ข้้อมููลข่่าวสารใดจะกำำ�หนดชั้้�นความลัับได้้บ้้าง การคุ้้�มครองประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญของลููกค้้า และการคุ้้�มครองข้้อมููลข่่าวสารส่่วนบุุคคล มิิให้้
มีีการละเมิิดซึ่่�งจะกระทบต่่อสิิทธิิผลประโยชน์์ส่่วนบุุคคลและความเป็็นส่่วนตััว (Privacy) ตามหลัักการของพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสาร
ของราชการ
5. ให้้ธนาคารเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารที่่�ถููกต้้อง พร้้อมใช้้งาน และมีีความน่่าเชื่่�อถืือ สำำ�หรัับประชาชนที่่�ต้้องการ
ข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร อีีกทั้้�งให้้มีีความสะดวก รวดเร็็ว มีีช่่องทางในการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารที่�ห่ ลากหลายและเข้้าถึึงง่่าย
ผู้้�มีีอำำ�นาจในการเปิิดเผยข้้อมููล
1. กรรมการผู้้�จััดการมีีอำำ�นาจกำำ�หนดให้้มีีกระบวนการ ระเบีียบ และวิิธีีปฏิิบััติิในการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร
ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร กำำ�หนดและทบทวนอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสาร
ของราชการ ในธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ติิดตามและควบคุุมดููแลภาพรวมของการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร เพื่่�อให้้การเปิิดเผย
ข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารเป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด รวมถึึงมีีอำำ�นาจตีีความ วิินิิจฉััยประเภทข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร เพื่่�อเปิิดเผย
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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2.	ผู้้บ� ริิหารมีีอำำ�นาจตีีความ วิินิจิ ฉััยประเภทข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารที่่อ� ยู่่�ใต้้ความครอบครองของฝ่่ายงานตน เพื่่�อเปิิดเผย
3. โฆษกและรองโฆษกธนาคาร มีีอำำ�นาจในการแถลงข่่าวและให้้ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ถููกต้้องแก่่ประชาชน รวมถึึงหน่่วยงาน
ภาครััฐ และเอกชน เกี่่�ยวกัับนโยบายและการดำำ�เนิินมาตรการต่่าง ๆ ภายใต้้ภารกิิจของธนาคาร ติิดตามและวิิเคราะห์์ข่่าวสารที่่�ปรากฏ
ในสื่่�อต่่าง ๆ หากพบว่่าข้้อมููลข่่าวสารใดมีีความคลาดเคลื่่�อนหรืือขาดความชััดเจน ให้้ชี้้�แจงทำำ�ความเข้้าใจต่่อประชาชนหรืือหน่่วยงาน
ทั้้�งภาครััฐและ เอกชนที่�เ่ กี่่�ยวข้้องโดยเร็็ว
การเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร
1. ประเภทข้้อมููลที่่�เปิิดเผยได้้
		 ให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. การเผยแพร่่ข้้อมููล
		ข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารต้้องมีีความถููกต้้อง โปร่่งใส ให้้ข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจง
ข้้อมููลต่่าง ๆ ได้้ชัดั เจน เข้้าใจง่่าย และทัันเวลา โดยประชาชนทุุกคนสามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างเท่่าเทีียมภายใต้้กฎหมายข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
การรายงานข้้อมููลต่่อหน่่วยงานทางการ จะต้้องเปิิดเผยข้้อมููลภายในกำำ�หนดเวลาและความถี่่�ตามที่่�กฎหมายหรืือหน่่วยงานทางการ
หรืือหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลธนาคารกำำ�หนด ตามแต่่ประเภทของข้้อมููล หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบด้้านสื่่�อสารองค์์กรของธนาคารเป็็นผู้้�ให้้
คำำ�แนะนำำ�และแนวทางในการสื่่อ� สารกัับประชาชน เมื่่�อมีีการเผยแพร่่ข้อ้ มููลต่่อประชาชนในเรื่่อ� งใด ๆ ที่มี่� นัี ยั สำำ�คััญ ให้้เผยแพร่่ข้อ้ มููลดัังกล่่าว
ผ่่านเว็็บไซต์์ของธนาคารด้้วย
ช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููล
ธนาคารมีีการกำำ�หนดช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููล โดยการเลืือกช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููลจะขึ้้น� อยู่่�กัับกฎหมายหรืือหน่่วยงาน
ทางการ หรืือหน่่วยงานที่่กำำ�กั
� บั ดููแลกำำ�หนด ในเบื้้อ� งต้้นธนาคารได้้จัดั ช่่องทางการเผยแพร่่ข้อ้ มููลข่่าวสารทั้้ง� ภายในและภายนอกธนาคาร ดัังนี้้�
1.	ศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารซึ่่�งตั้้�งอยู่่� ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ ซึ่่�งให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารแก่่ประชาชนในการตรวจดูู
และขอรัับข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร ตามที่�ก่ ฎหมายกำำ�หนด โดยประชาชนสามารถร้้องขอข้้อมููลอื่่�นของธนาคาร โดยยื่่�นคำำ�ร้้องผ่่านศููนย์์
ข้้อมููลข่่าวสาร 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. G H Bank Call Center โทรศััพท์์ 0-2645-9000
การทบทวนการเปิิดเผยข้้อมููล
กรรมการผู้้�จัดั การพิิจารณาทบทวนระเบีียบธนาคารว่่าด้้วยการจััดให้้มีข้ี อ้ มููลข่่าวสารของราชการในธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ไว้้ให้้ประชาชนเข้้าตรวจดูู พ.ศ. 2544 เพื่่�อให้้การเปิิดเผยข้้อมููลของธนาคาร มีีความสอดคล้้อง ถููกต้้องตามกฎหมายและกฎระเบีียบต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้เกิิดผลทางปฏิิบััติิที่่�ดีขึ้้ี �น
6.3	การเปิิดเผยข้้อมููลผ่่านรายงานประจำำ�ปีีที่่�มีีข้้อมููลครบถ้้วน ทัันกาล เชื่่�อถืือได้้ ทั้้�งในด้้านการเงิิน
และไม่่ ใ ช่่ ก ารเงิิ น และการเปิิ ด เผยข้้ อ มููลผ่่ า น Website รวมถึึ ง ระยะเวลาการเผยแพร่่ ร ายงานประจำำ�ปีี
ต้้องสอดคล้้องกัับ สคร.

ธนาคารเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคารและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ อย่่างถููกต้้องเชื่่�อถืือได้้ครบถ้้วน
เพีียงพอ ทัันเวลา และเป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธนาคารทั้้�งข้้อมููลด้้านการเงิินและด้้านที่่�ไม่่ใช่่การเงิิน
ผ่่ า นรายงานประจำำ�ปีี ข องธนาคาร และเผยแพร่่ ผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์ ข องธนาคารที่่� www.ghbank.co.th ทั้้� ง ฉบัั บ ภาษาไทยและ
ภาษาอัังกฤษ เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทราบข้้อมููลและเข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
ของธนาคารในแต่่ละปีี เช่่น การเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเงิิน งบการเงิิน คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
158
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(Management Discussion and Analysis : MD & A) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่่�มีีต่่อการสอบทานรายงานทางการเงิิน เป็็นต้้น
สำำ�หรัั บ การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลด้้ า นที่่� ไ ม่่ ใช่่ ก ารเงิิ น เช่่ น รายงานการกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี พ ร้้ อ มด้้ ว ยนโยบายและแนวทางการปฏิิ บัั ติิ
ตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีตามมาตรฐานสากล ความเสี่่�ยงหลัักของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ นโยบายและการจ่่ายค่่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููง เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ธนาคารเปิิดเผยข้้อมููลภายในเวลาที่่�กำำ�หนดให้้มีีการจััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีีของธนาคารให้้แล้้วเสร็็จ
และเผยแพร่่ภายใน 1 เดืือน หลัังจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน (สตง.) รัับรองงบการเงิินของธนาคาร
6.4	การเปิิดเผยข้้อมููลของธนาคาร และข้้อมููลของลููกค้้าแก่่หน่่วยงาน และบุุคคลภายนอกที่่�ร้้องขอ

ธนาคารคำำ�นึึงถึึงการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ต� ามกฎหมายของหน่่วยงานรััฐ และประโยชน์์สาธารณะที่่เ� กี่่ย� วข้้องประกอบกััน จึึงมีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลตามบทบััญญััติิของพระราชบััญญััติข้ิ ้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้้แก่่หน่่วยงานทางการ ประจำำ�ปีี 2564 ดัังนี้้�
ชื่่�อหน่่วยงานราชการ / องค์์กรอิิสระ

จำำ�นวนหนัังสืือที่่�ขอข้้อมููล (ฉบัับ)

1. หน่่วยงานราชการ

3,138

2. สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.)

605

3. สำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด

1,948

4. กรมสรรพากร

147

5. ศาล

1,128

6. สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน (ปปง.)

861

รวม

7,827

6.5	การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้าง

การเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารเกี่่ย� วกัับการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง ของ ธอส. มีีแนวทางการดำำ�เนิินงานและช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููล ดัังนี้้�
• ประกาศเผยแพร่่แผนการจััดซื้้อ� จััดจ้้างประจำำ�ปีี การเปิิดเผยราคากลาง การประกาศการจััดซื้้อ� จััดจ้้างขอบเขตงาน (TOR)
การประชาพิิจารณ์์ ประกาศผู้้�ชนะการเสนอราคา หรืือผู้้�ได้้รัับการคััดเลืือกและรายงานผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างในทุุกขั้้�นตอน การดำำ�เนิินงาน
ของการจััดซื้้�อจััดจ้้างในระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐของกรมบััญชีีกลาง กระทรวงการคลััง ทาง www.gprocurement.go.th และ
ทางเว็็บไซต์์ ธอส. www.ghbank.co.th สำำ�หรัับเผยแพร่่แผนการจััดซื้้อ� จััดจ้้างประจำำ�ปีี และต้้องปิิดประกาศที่่ป้� า้ ยประชาสััมพัันธ์์ของ ธอส.
เป็็นระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันทำำ�การ
• ประกาศเผยแพร่่รายงานสรุุปผลการจััดซื้้อ� จััดจ้้างรายเดืือน ทางเว็็บไซต์์ ธอส. ที่่� www.ghbank.co.th และประกาศเผยแพร่่
สรุุปผลการจััดซื้้อ� จััดจ้้างรายไตรมาสในระบบการจััดซื้้อ� จััดจ้้างภาครััฐของกรมบััญชีีกลาง 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	การรัับแจ้้งข้้อมููล หรืือข้้อร้้องเรีียนการคุ้้�มครอง และรัักษาความลัับของผู้้�ร้้องเรีียน

ธนาคารได้้กำำ�หนดมาตรการความปลอดภััยให้้ผู้้�แจ้้งเบาะแสผู้้�ประพฤติิปฏิิบััติิฝ่่าฝืืนต่่อกฎหมายจริิยธรรมและจรรยาบรรณ
เพื่่�อให้้ผู้้�แจ้้งเบาะแสได้้รับั ความปลอดภััยในชีีวิิตร่า่ งกาย เสรีีภาพ ทรััพย์์สินิ หรืือสิิทธิต่ิ า่ งๆ และการได้้รับั ผลตอบแทน ผู้้�ร้อ้ งเรีียนสามารถ
เลืือกที่่จ� ะไม่่เปิิดเผยตนเองได้้ หากเห็็นว่่าการเปิิดเผยอาจทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายกัับตนเอง แต่่ต้อ้ งระบุุรายละเอีียดข้้อเท็็จจริิงหรืือหลัักฐาน
ที่่�ชััดเจนเพีียงพอ โดยธนาคารจะกำำ�หนดให้้มีีการดำำ�เนิินการเป็็นความลัับ ปกปิิดมิิให้้เปิิดเผยชื่่�อตััว-ชื่่�อสกุุล ที่่�อยู่่� ภาพหรืือข้้อมููลอย่่างอื่่�น
ที่่�สามารถระบุุตััวผู้้�แจ้้งได้้ และตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงว่่ามีีมููลความจริิงเพีียงใดหรืือไม่่
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	ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินการตามขั้้น� ตอนเพื่่�อตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงเกี่่ย� วกัับการทุุจริิตประพฤติิมิชิ อบ ศููนย์์รับั เรื่่อ� งร้้องเรีียนจะส่่งเรื่่อ� ง
ไปยัังผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบ เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้ผู้้�ที่่�ไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องรัับทราบข้้อมููล โดยระบุุว่่าเป็็น “เรื่่�องลัับ” สำำ�หรัับการเก็็บข้้อมููล
จะบัันทึึกเป็็นเรื่่�องลัับโดยระบุุเฉพาะเลขที่�อ้่ ้างอิิง ชื่่�อผู้้�ร้้อง กำำ�หนดว่่า ปกปิิดและให้้เก็็บเอกสารทุุกอย่่างไว้้แฟ้้มเรื่่�องลัับและมีีผู้้�รัับผิิดชอบ
ที่่�ชััดเจน อีีกทั้้�งยัังมีีการจััดเก็็บข้้อมููลตามหลััก Data Governance ซึ่่�งมีีการจััดชั้้�นความลัับอีีกด้้วย
หมวดที่่� 7 การบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายใน

คณะกรรมการธนาคารมีีความตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในอย่่างเป็็นระบบ
โดยได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงขึ้้�นมา เพื่่�อมีีบทบาทหน้้าที่่�สำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุม
ภายในของธนาคาร ดัังนี้้�
1.	ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระบบ
การบริิหารความเสี่่ย� ง กำำ�หนดกลยุุทธ์ใ์ นการบริิหารความเสี่่ย� ง แผนการบริิหารความเสี่่ย� งประจำำ�ปีี ตลอดจนดููแลและติิดตามความเสี่่ย� งของ
ธนาคารให้้อยู่่�ในระดัับที่เ่� หมาะสมเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งของธนาคารที่่ไ� ด้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
โดยมีีเป้้าหมายให้้อยู่่�ภายในขอบเขตที่่�กำำ�หนด โดยเฉพาะในด้้านการดำำ�รงเงิินกองทุุนให้้เพีียงพอที่่�จะรองรัับความเสี่่�ยงภายหลัังการนำำ�
หลัักเกณฑ์์ Basel II มาใช้้ และเพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ได้้รัับอััตราผลตอบแทนที่่�เหมาะสม โดยฝ่่ายจััดการได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
กำำ�กัับความเสี่่�ยง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการกลั่่�นกรอง ดููแล ติิดตาม และหาแนวทางป้้องกัันความเสี่่�ยง เพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ของธนาคาร
ให้้มีีความสอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ ตลอดจนสนัับสนุุนให้้องค์์กรมีีวััฒนธรรมที่�คำำ�ถึึ
่ งถึึงความเสี่่�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 ประสิิทธิิผล
ของกระบวนการควบคุุมภายในของธนาคารอย่่างเป็็นระยะสม่ำำ��เสมอ โดยฝ่่ายจััดการได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับการจััดทำำ�ระบบ
การควบคุุมภายใน ให้้ทำำ�หน้า้ ที่่ขั� บั เคลื่่อ� นและรายงานผลการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามนโยบายและแผนงานที่่ค� ณะกรรมการธนาคาร
ได้้อนุุมััติิไว้้
หมวดที่่� 8 จริิยธรรมทางธุุรกิิจ และจรรยาบรรณ
8.1 จริิยธรรมทางธุุรกิิจ

กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านธนาคารทุุกคน ต้้องรัักษาจริิยธรรม รวมทั้้�งอำำ�นวยความสะดวก และให้้บริิการประชาชน
ตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยจะต้้องยึึดมั่่�นมาตรฐานจรรยาบรรณ ดัังต่่อไปนี้้�
1.	ยึึดมั่่�นในสถาบัันหลัักของประเทศอัันได้้แก่่ ชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์ และการปกครองระบอบประชาธิิปไตย
อัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข
2. ปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่ด้่� ว้ ยความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต มีีจิตสำำ�นึึ
ิ กที่่ดี� รัี บั ผิิดชอบต่่อหน้้าที่่แ� ละไม่่แสวงหาผลประโยชน์์โดยมิิชอบเพื่่�อตนเอง
หรืือผู้้�อื่่�น หรืือมีีพฤติิการณ์์รู้้�เห็็นหรืือยิินยอมให้้ใช้้ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของตนแสวงหาผลประโยชน์์โดยมิิชอบ
3. กล้้าตััดสิินใจและกระทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องชอบธรรม เป็็นธรรม และถููกกฎหมาย
4.	ยึึดถืือประโยชน์์ส่่วนรวมมากกว่่าประโยชน์์ส่่วนตััว มีีจิติ สาธารณะ และไม่่มีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
5.	มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�ของงานรัักษามาตรฐานมีีคุุณภาพ คุ้้�มค่่า โปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และตรวจสอบได้้
6. ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นธรรมและไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
7.	ดำำ�รงตนเป็็นแบบอย่่างที่�ดี่ ีและรัักษาภาพลัักษณ์์ของธนาคาร
8. ให้้บริิการแก่่ลููกค้้าและประชาชนด้้วยความรวดเร็็ว เสมอภาค มีีอััธยาศััยที่่�ดีี และปราศจากอคติิ
9. การให้้ข้้อมููลข่่าวสารแก่่ประชาชนอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง และไม่่บิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง
10.	ยึึดมั่่�นและปฏิิบััติติ ามจรรยาบรรณธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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8.2 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงาน

8.2.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
			 คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� ี อัันเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ความน่่าเชื่่�อถืือ และประสิิทธิิภาพของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ จึึงได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับ
จริิยธรรมและจรรยาบรรณต่่อกลุ่่�มผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มของธนาคาร เพื่่อ� ให้้กรรมการธนาคารได้้ทราบและถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างเคร่่งครััด
8.2.2 จรรยาบรรณของผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงาน
			 ธนาคารให้้ความสำำ�คััญในเรื่่อ� งของจริิยธรรมและจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการธนาคารทบทวนและกำำ�หนดแนวทาง
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� แี ละจรรยาบรรณธนาคารที่ค่� รบถ้้วนครอบคลุุมผ่่านการประชุุมเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยเผยแพร่่คู่่�มืือหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่ดี่� แี ละจรรยาบรรณธนาคารผ่่านช่่องทางการสื่่อ� สารของธนาคารทุุกช่่องทาง อาทิิ Website ของธนาคาร (www.ghbank.co.th)
Intranet อีีเมล ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มรัับทราบ รวมทั้้�งจััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างพฤติิกรรมตามคู่่�มืือระดัับผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงาน
เช่่น ด้้านการสร้้างความตระหนััก ธนาคารได้้เสริิมสร้้างการเป็็นต้้นแบบ (Role Model) ด้้านจริิยธรรมและจรรยาบรรณของผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารสามารถถ่่ายทอดจริิยธรรมและนำำ�ทีีมไปสู่่�เป้้าหมายเดีียวกัันตามค่่านิิยม GIVE+4 ในปีีที่่�ผ่่านมาโรคโควิิดยัังคง
แพร่่ระบาดอย่่างมาก จึึงปรัับรููปแบบวิิธีกี ารถ่่ายทอดประสบการณ์์ เป็็นการทำำ�คลิิปแคปชััน นอกจากนี้้� ยัังบรรจุุเรื่่อ� งจริิยธรรมในแบบทดสอบ
การเลื่่�อนตำำ�แหน่่งและการรัับพนัักงานใหม่่ทุุกตำำ�แหน่่งโดยมีีคะแนนประเมิินผลไม่่น้้อยกว่่า 80 % การดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว และได้้กำำ�หนด
หลัักสููตรคุุณธรรมจริิยธรรม โดยให้้ผู้บ้� ริิหารและผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านเข้้าอบรมหลัักสููตรคุุณธรรมจริิยธรรม ผ่่านระบบ E - Learning ไม่่ต่ำำ��กว่่า 2 ชม.
และมีีคะแนนไม่่ต่ำำ��กว่่า 80% ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการประเมิินพฤติิกรรมของผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงาน ผ่่าน Google Form
เพื่่�อประเมิินผลพฤติิกรรมเชิิงจริิยธรรมและจรรยาบรรณของผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านธนาคารอาคารสงเคราะห์์ โดยคะแนนพฤติิกรรมของผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน
ที่่�พบเห็็นเป็็นประจำำ�มีีคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 94.40% ซึ่่�งมีีค่่าเฉลี่่�ยสููงเกิินกว่่าเกณฑ์์ที่�ธ่ นาคารตั้้�งไว้้ (90%)
8.3	การป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

ธนาคารมีีการสนัับสนุุนสร้้างจิิตสำำ�นึึก รณรงค์์เสริิมสร้้างวััฒนธรรมสุุจริิต เผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับหลัักธรรมาภิิบาล
พััฒนาเครืือข่่ายและส่่งเสริิมให้้ทุุกภาคส่่วนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบ โดยได้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1. ธนาคารได้้ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ ระหว่่างสำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
(สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.) สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ และหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ เพื่่�อร่่วมขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ว่า่ ด้้วยการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิต ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้้เป็็นไปด้้วยความต่่อเนื่่�องจากการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ชาติิว่า่ ด้้วยการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิตระยะที่�่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)
2. ธนาคารมีีความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ได้้จััดทำำ�นโยบายด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน อนุุมััติิโดยคณะกรรมการธนาคารและประกาศเวีียนแจ้้งเพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหาร และ พนัักงานถืือเป็็นแนวทาง
ปฏิิบัติั โิ ดยเคร่่งครััด มีีการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการปฏิิบัติั กิ ารต่่อต้้านการทุุจริิต เพื่่�อสนัับสนุุนการสร้้างจิิตสำำ�นึึก รณรงค์์สร้้างวััฒนธรรมสุุจริิต
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร
3. ธนาคารส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ ตามข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MOU) 3 ฝ่่าย โดยจััดทำำ�
แผนปฏิิบััติิการต่่อต้้านการทุุจริิต และรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อศููนย์์ปฏิิบััติิการต่่อต้้านการทุุจริิต (ศปท.) คณะผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ธนาคารทั่่�วประเทศได้้มีีการรวมพลัังประกาศเจตนารมณ์์ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ (Zero Tolerance) พร้้อมกัับ
ประกาศนโยบาย No Gift Policy : งดรัับของขวััญในทุุกเทศกาล เพีียงนึึกถึึงก็็ดีีใจแล้้ว เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการแสดงให้้เห็็นถึึงการมีีส่่วนร่่วม
ในการผนึึกพลัังต่่อต้้านทุุจริิตทุุกรููปแบบ
4. ธนาคารให้้ความสำำ�คััญในการสื่่�อสารนโยบายด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตคอร์์รััปชัันในปีี 2564 ธนาคาร
ได้้ทบทวนและจััดทำำ� “คู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคารอาคารสงเคราะห์์” ส่่งให้้ผู้้�บริิหารและ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกระดัับเพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการถืือปฏิิบััติิทั่่�วทั้้�งองค์์กร ซึ่่�งผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกระดัับได้้อ่่านและทำำ�ความเข้้าใจ
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พร้้อมลงนามรัับทราบผ่่านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของธนาคาร พร้้อมกัันนี้้� ธนาคารยัังได้้จััดอบรม เรื่่�อง จริิยธรรมของธนาคาร
ผ่่านระบบ E-Learning และกำำ�หนดหััวข้้อเรื่่�องจริิยธรรมเป็็น KPI ในแบบประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานประจำำ�ปีี 2564 ของผู้้�บริิหารระดัับสููง
และผู้้�ปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งกำำ�หนดหััวข้้อเรื่่�อง “จริิยธรรม” ในข้้อสอบการปรัับเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง และการรัับพนัักงานใหม่่
5. ธนาคารมีีกระบวนการนำำ�องค์์กรที่่�ดีี บริิหารงานอย่่างมีีธรรมาภิิบาลในการต่่อต้้านการทุุจริิตให้้ความสำำ�คััญในการใช้้
หลััก 3 Line of Defense ร่่วมกัันรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบัติั ิงาน ดัังนี้้�
		 •	สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการมีีนโยบายในการส่่งเสริิมและให้้ความรู้้�แก่่กรรมการธนาคารในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โดยยึึดมั่่น� ในความโปร่่งใส และแสดงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่ายและต่่อสัังคม เพื่่�อเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ อีีกทั้้�งเพื่่�อให้้มีี
การปรัับปรุุงการปฏิิบััติงิ านอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้จัดั หาหลัักสููตรการอบรมของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (Thai Institute
of Directors Association : IOD) และสถาบัันอื่่�น ๆ ได้้แก่่ หลัักสููตรหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่�ดี่ ี และความรัับผิิดชอบตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์์รวมทั้้�งแนวทางในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่ข่� องกรรมการ หลัักสููตรหลัักการวางนโยบาย และแนวทาง / วิิธีกี ารป้้องกัันทุุจริิตในองค์์กร
รวมทั้้�ง การปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ และมีีการสื่่�อสารอย่่างต่่อเนื่่�อง
		 • ฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานเป็็นศููนย์์กลางในการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือกฎเกณฑ์์ของทางการ โดยจััดให้้
มีีนโยบายด้้านการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ (Compliance Policy) อนุุมัติั โิ ดยคณะกรรมการธนาคาร ซึ่่ง� ได้้กำำ�หนดหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบและ
แนวทางในการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
		 •	ศููนย์์ป้้องกัันการทุุจริิต (Fraud Prevention Center) ทำำ�หน้้าที่�ใ่ นการเฝ้้าระวัังเพื่่�อการป้้องกััน ตรวจจัับ และสืืบสวน
รายการธุุรกรรมต้้องสงสััยและมีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดการทุุจริิตผ่่านช่่องการให้้บริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Digital Banking) และการทุุจริิต
จากพนัักงานภายในองค์์กร สนัับสนุุนหน่่วยงานภายในธนาคารที่่�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการทุุจริิต ประสานงานกัับหน่่วยงานภายนอก
		 • คณะผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมปฏิิญาณตนต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยปฏิิญาณตนร่่วมกัันว่่าจะปฏิิบััติิตนด้้วยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต และแสดงเจตนารมณ์์ร่ว่ มต่่อต้้านการทุุจริิตทุกุ รููปแบบ ในฐานะที่ธ�่ นาคารเป็็นหน่่วยงานของรััฐ ได้้ตระหนัักและเล็็งเห็็นความสำำ�คััญ
ของปััญหาการทุุจริิตซึ่่ง� เป็็นปััญหาสำำ�คััญของชาติิที่มี่� ผี ลกระทบต่่อการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่ดี� ี และเพื่่�อร่่วมกัันแสดงพลัังในการรณรงค์์
ส่่งเสริิมวััฒนธรรมสุุจริิต ธรรมาภิิบาล และความโปร่่งใสในกลุ่่�มรััฐวิิสาหกิิจ อัันนำำ�ไปสู่่�การรวมพลัังเป็็นเครืือข่่ายป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตภายใต้้ความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ชาติิ ว่่าด้้วย การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิระยะ ที่่� 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) และเพื่่�อให้้สอดคล้้องตามแนวทางการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ ITA
ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564
8.4 นโยบายการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนบุุคคลและประโยชน์์ส่่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์์
(Conflict of Interest)

	ตามที่�่ พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ. 2561 ได้้มีีการกำำ�หนดเรื่่�อง
การขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนบุุคคลกัับประโยชน์์ส่่วนรวม (มาตรา 126 - 128) และประกาศคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การรัับทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้้าพนัักงานของรััฐ พ.ศ. 2563 ประกอบกัับ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้ออกประกาศ ธปท. ที่่� สกส 2.4/2563 เรื่่อ� ง การบริิหารจััดการด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
(Market Conduct) ซึ่่�งกำำ�หนดหลัักการของระบบการควบคุุม กำำ�กัับ และตรวจสอบ (3 Lines of Defense) ในการปฏิิบััติิงานที่่�คำำ�นึึงถึึง
การให้้บริิการอย่่างเป็็นธรรมและรััดกุุม จััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest) ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึง
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินกิิจการของธนาคารเป็็นไปด้้วยความโปร่่งใส เปิิดเผย และสามารถตรวจสอบได้้ตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(Good Corporate Governance) ของธนาคาร ประกอบกัับปััจจุุบันั ธนาคารได้้มีคำำ�สั่่
ี ง� คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ที่่� 57/2563
เรื่่�อง นโยบายการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนบุุคคลและประโยชน์์ส่่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (Conflict of Interest)
ลงวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563 และคำำ�สั่่�งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ที่่� 4/2563 เรื่่�อง การขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนบุุคคล
และประโยชน์์ส่่วนรวมของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง ลงวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2563
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เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินกิิจการของธนาคารเป็็นไปด้้วยความโปร่่งใส เปิิดเผย และสามารถตรวจสอบได้้ ตามนโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance) ของธนาคาร และเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ Market Conduct ในเรื่่�องการควบคุุม กำำ�กัับ
และตรวจสอบ (3 Lines of Defense) การบริิหารจััดการเกี่่�ยวกัับการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า มีีกระบวนการควบคุุมและการตรวจสอบ
การปฏิิบััติิงานที่่�คำำ�นึึงถึึงการให้้บริิการอย่่างเป็็นธรรมและรััดกุุม จััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพส่่งผลให้้ลููกค้้าได้้รัับบริิการที่่�เป็็นธรรม ธนาคารจึึงกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(Conflict of Interest) เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือกำำ�กัับดููแลองค์์กร โดยให้้มีีผลบัังคัับใช้้กัับผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงานในธนาคารทุุกระดัับชั้้�น
อีีกทั้้�งได้้ครอบคลุุมถึึงคู่่�ค้้าที่มี่� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียกัับธนาคาร เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่ข่� องพนัักงานเป็็นไปด้้วยความซื่่อ� ตรง ไม่่แสวงหาประโยชน์์
ส่่วนตน ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ และไม่่เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมหรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ในการตััดสิินใจในธุุรกรรมหรืือกิิจการใด ๆ ที่�ต่ นเองมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม อัันจะทำำ�ให้้เกิิดปััญหาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest) รวมถึึงการสอดส่่องดููแล
ไม่่ให้้เกิิดการแทรกแซงการตััดสิินใจใด ๆ อัันจะทำำ�ให้้ธนาคารมีีความเสี่่ย� งเพิ่่�มขึ้้น� โดยให้้มีกี ารแบ่่งแยกหน้้าที่ใ่� ห้้ชัดั เจน และมีีการตรวจสอบ
ถ่่วงดุุลที่่�เหมาะสม เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการกระทำำ�เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตนหรืือพวกพ้้อง
หมวดที่่� 9 การติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน

ธนาคารมีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่า่ ด้้วยการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ
พ.ศ. 2548 และกฎหมายและกฎระเบีียบที่�เ่ กี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการธนาคารมีีการติิดตามและทบทวนผลการดำำ�เนิินงานตามบัันทึึกข้้อตกลงฯ และผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิิน
และไม่่ใช่่การเงิิน เป็็นรายเดืือน รายไตรมาส และรายปีี เพื่่�อติิดตามความสำำ�เร็็จเทีียบกัับเป้้าหมาย พร้้อมทั้้�งให้้ข้อ้ เสนอแนะที่่เ� ป็็นประโยชน์์
ในการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ดัังนี้้�
(1) การติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิิน เช่่น ผลกำำ�ไรขาดทุุน ฐานะการเงิิน สภาพคล่่อง การเบิิกจ่่ายงบประมาณ
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� เป็็นต้้น จำำ�นวน 40 ครั้้�ง
(2) การติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านไม่่ใช่่การเงิิน เช่่น ผลการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจหลัักผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบายรััฐบาล
ผลการดำำ�เนิินงานตามบัันทึึกข้้อตกลงฯ ผลการดำำ�เนิินงานตามแผนยุุทธศาสตร์์และแผนปฏิิบััติิการ เป็็นต้้น จำำ�นวน 77 ครั้้�ง
2. ผู้้�บริิหารระดัับสููงติิดตามและทบทวนผลการดำำ�เนิินงานตามบัันทึึกข้้อตกลงฯ เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน ผ่่านการประชุุมผู้้�บริิหารตอนเช้้า
(Management Morning Meeting) เพื่่�อติิดตามความสำำ�เร็็จเทีียบกัับเป้้าหมาย รวมถึึงการคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินงานสิ้้น� ปีี และวิิเคราะห์์
ปััญหา / อุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน และกำำ�หนดแนวทางในการปรัับปรุุงแก้้ไข
3. ธนาคารมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานตามบัันทึึกข้้อตกลงฯ ต่่อกระทรวงการคลัังตามกรอบระยะเวลาการประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ โดยมีีการรายงานผลรอบครึ่่�งปีี และรอบสิ้้�นปีี
4. ธนาคารนำำ�ข้้อสัังเกตของคณะกรรมการประเมิินผลงานรััฐวิิสาหกิิจ (PAC) มาวิิเคราะห์์เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางในการปรัับปรุุงองค์์กร
พร้้อมทั้้�งรายงานต่่อ PAC ตามกรอบระยะเวลาการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ
5. ธนาคารมีีการจััดทำำ�รายงานผลการปฏิิบััติิตามกฎหมายระเบีียบและข้้อบัังคัับที่�เ่ กี่่�ยวข้้องกัับกิิจการ (Compliance Report)
นำำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารปีีละ 1 ครั้้�ง
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การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
1. การประเมิิ น ผลการดำำ�เนิิ น งานรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ ใหม่่ ด้้ า นการกำำ�กัั บ ดููแลที่่� ดีี แ ละการนำำ�องค์์ ก ร (Corporate Governance &
Leadership : CG & Leadership) (Enabler 1) (ฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานในฐานะผู้้�ช่่วยเลขานุุการคณะอนุุกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี
และการนำำ�องค์์กร)
	ด้้วยสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) มีีนโยบายที่่จ� ะนำำ�หลัักเกณฑ์์และแนวทางระบบประเมิินผลใหม่่ของรััฐวิิสาหกิิจ
ซึ่่�งประกอบไปด้้วย 8 ปััจจััยขัับเคลื่่�อน (Enablers) มาใช้้ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานกัับรััฐวิิสาหกิิจทุุกแห่่งตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นมา โดยให้้รััฐวิิสาหกิิจ
จััดส่่งข้้อมููลประกอบการประเมิินผล Core Business Enablers ทั้้�ง 8 ด้้าน ผ่่านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (http://se-am.sepo.go.th)
ในประจำำ�ปีี 2564 สคร. ดำำ�เนิินการนำำ�ส่่งรายงานผลประเมิินสถานะการดำำ�เนิินงานของรััฐวิิสาหกิิจด้้าน Core Business Enablers รวม 8 ด้้าน
(ผลประเมิิน Baseline) มาให้้ธนาคาร โดยทีีมผู้้�ช่่วยเลขานุุการคณะอนุุกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการนำำ�องค์์กร พิิจารณาประเด็็น
สำำ�คััญสถานการณ์์ดำำ�เนิินงานของรััฐวิิสาหกิิจ ด้้าน Core Business Enablers หััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการนำำ�องค์์กร” (Enabler 1)
จำำ�นวน 10 หััวข้้อ จึึงได้้สรุุปประเด็็นสำำ�คััญนำำ�มาจััดทำำ�เป็็นแผนการปรัับปรุุงเพื่่�อเพิ่่�มมาตรฐานและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการนำำ�
องค์์กร (CG & Leadership) เพื่่�อดำำ�เนิินการยกระดัับผลคะแนน โดยดำำ�เนิินการพััฒนาระบบติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย CG (Policy
Monitoring System) เพื่่�อติิดตามการผลการปฏิิบััติิงานตามนโยบายและแนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีได้้อย่่างครบถ้้วน โดยให้้เจ้้าของข้้อมููล
สอบทานข้้อมููลก่่อนยืืนยัันความถููกต้้อง และพิิจารณาผลการดำำ�เนิินงานที่่�มีีผลกระทบต่่อนโยบายอื่่�น ๆ ด้้วย พร้้อมส่่งเสริิม สร้้างความตระหนััก
ให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิเพื่่�อรายงานผลการปฏิิบััติิงานตามนโยบายและแนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นภาครััฐ
อย่่างครบถ้้วน โดยคณะกรรมการธนาคารมีีการกำำ�หนดนโยบายตามเกณฑ์์ด้า้ นการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีแี ละการนำำ�องค์์กรของรััฐวิิสาหกิิจ ซึ่่ง� มีีการรายงาน
ผ่่านระบบฯ ผลการดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามแผนและรายงานข้้อมููลครบถ้้วน โดยฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานในฐานะผู้้�ช่่วยเลขานุุการคณะอนุุกรรมการ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการนำำ�องค์์กร (Enabler 1) ดำำ�เนิินการตรวจสอบและอนุุมััติิข้้อมููลเรีียบร้้อย ทั้้�งนี้้� รายงานผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย
ตามเกณฑ์์การประเมิินผลของรััฐวิิสาหกิิจด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการนำำ�องค์์กร (Corporate Governance & Leadership) ประจำำ�ปีี 2564
ต่่อคณะกรรมการธนาคาร ทั้้�งนี้้� ทีีมผู้้�ช่่วยเลขานุุการคณะอนุุกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการนำำ�องค์์กรรวบรวมและจััดส่่งเอกสารหลัักฐาน
ครบถ้้วนตามหลัักเกณฑ์์และแนวทางระบบประเมิินผลใหม่่ของรััฐวิิสาหกิิจให้้ฝ่่ายประเมิินผลองค์์กรผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์จำำ�นวน 2 ครั้้�ง ครั้้�งที่่� 1
เมื่่�อวัันที่่� 29 ตุุลาคม 2564 และครั้้�งที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2564 โดยเอกสารดัังกล่่าวผ่่านการพิิจารณาเห็็นชอบจากกรรมการผู้้�จััดการในฐานะ
ประธานคณะอนุุกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการนำำ�องค์์กรเรีียบร้้อยแล้้ว เพื่่�อฝ่่ายประเมิินผลองค์์กรนำำ�ส่่งภายในระยะเวลาที่่�สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) กำำ�หนดต่่อไป
2. ประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ที่่� สนส. 2/2564 เรื่่�อง การให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�สููงอายุุโดยมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกััน
(Reverse Mortgage) ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
การให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�สููงอายุุโดยมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกััน (Reverse Mortgage) ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของมาตรการรองรัับสัังคมผู้้�สููงอายุุ
ของประเทศ ซึ่่�งคณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบให้้สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจเป็็นธนาคารนำำ�ร่่องในการให้้บริิการสิินเชื่่�อดัังกล่่าวภายใต้้ขอบเขตธุุรกรรม
ตามกฎหมายจััดตั้้�งและภายใต้้การพิิจารณาของกระทรวงการคลััง อย่่างไรก็็ดีี เนื่่�องจากสิินเชื่่�อดัังกล่่าวเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีลัักษณะซัับซ้้อนและ
มีีความเสี่่�ยงแตกต่่างจากสิินเชื่่�อทั่่�วไป จึึงควรให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�อง ดัังต่่อไปนี้้�
1) ความรู้้�ความเข้้าใจในลัักษณะธุุรกรรมและความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการทำำ�ธุุรกรรม
2) 	มีีการบริิหารความเสี่่�ยงตั้้�งแต่่ต้้นจนจบกระบวนการให้้สิินเชื่่�อ (End-to-End Process)
3) ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการทางการเงิิน โดยเน้้นให้้ผู้้�กู้้�และผู้้�ที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากการขอสิินเชื่่�อมีีความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับลัักษณะผลิิตภััณฑ์์ ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องและสิิทธิิในกรณีีต่่าง ๆ อย่่างชััดเจน
หลัักเกณฑ์์
1) หลัักเกณฑ์์กำำ�กัับดููแลและการบริิหารความเสี่่�ยง
			 (1) การจััดทำำ�นโยบายการให้้สินิ เชื่่อ� โดยให้้ถืือปฏิิบัติั ติ ามแนวนโยบายธนาคารแห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยการทำำ�ธุุรกรรมด้้านสิินเชื่่อ�
การลงทุุนในหลัักทรััพย์์ และการขายสิินทรััพย์์ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ โดยให้้จััดทำำ�นโยบายในการให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�สููงอายุุโดยมีีที่่�อยู่่�อาศััย
เป็็นหลัักประกัันที่่�ชััดเจนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
			 (2) การวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ (Underwriting Standard) โดยการพิิจารณาสิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�สููงอายุุโดยมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกััน
ให้้พิิจารณาจากกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากมููลค่่าหลัักประกัันและสภาพคล่่องในการจำำ�หน่่ายหลัักประกัันดัังกล่่าวเมื่่�อผู้้�กู้้�เสีียชีีวิิตหรืือ
ครบกำำ�หนดอายุุสััญญาสิินเชื่่�อเป็็นหลััก
			 (3) การจััดชั้้�นและกัันเงิินสำำ�รอง โดยให้้ถืือปฏิิบััติิตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การจััดชั้้�นและ
การกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ โดยให้้จัดั ชั้้น� ลููกหนี้้�สินิ เชื่่อ� เพื่่�อผู้้�สููงอายุุโดยมีีที่อ่� ยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกัันเป็็นชั้้น� ปกติิตลอดอายุุของสิินเชื่่อ�
และให้้กันั เงิินสำำ�รองสำำ�หรัับส่่วนของมููลหนี้้�รวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับที่่ไ� ม่่เกิินกว่่ามููลค่่าหลัักประกัันที่่ธ� นาคารแห่่งประเทศไทยให้้นำำ�มาหัักได้้ในอััตราร้้อยละ 1
และในส่่วนของมููลหนี้้�รวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับที่่�เกิินกว่่ามููลค่่าหลัักประกัันที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยให้้นำำ�มาหัักได้้ ในอััตราร้้อยละ 100 เพื่่�อรองรัับ
ผลขาดทุุนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
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			 (4) การดำำ�รงเงิินกองทุุน โดยให้้ถืือปฏิิบััติิตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การคำำ�นวณสิินทรััพย์์เสี่่�ยง
ด้้านเครดิิตของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ โดยต้้องดำำ�รงเงิินกองทุุนสำำ�หรัับมููลหนี้้�และภาระผููกพัันที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคต (Committed Line)
โดยวิิธีี Standardised Approach โดยกำำ�หนดน้ำำ��หนัักความเสี่่�ยงในการคำำ�นวณสิินทรััพย์์เสี่่�ยงด้้านเครดิิต ดัังนี้้�
				 (4.1)	สิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�สููงอายุุโดยมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกัันที่่�มีีระดัับของ Loan-To-Value Ratio (LTV) ตามที่่�กำำ�หนด
ดัังต่่อไปนี้้� กำำ�หนดน้ำำ��หนัักความเสี่่�ยงร้้อยละ 35
		 - กรณีีหลัักประกัันมีีราคาประเมิินต่ำำ��กว่่า 10 ล้้านบาท LTV Ratio ไม่่เกิินร้้อยละ 100
		 - กรณีีหลัักประกัันมีีราคาประเมิินตั้้�งแต่่ 10 ล้้านบาทขึ้้�นไป ไม่่เกิินร้้อยละ 90
		 (4.2)	สิินเชื่่อ� เพื่่�อผู้้�สููงอายุุโดยมีีที่อ่� ยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกััน มีี LTV เกิินกว่่าที่่ธ� นาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ให้้กำำ�หนด
น้ำำ��หนัักความเสี่่�ยงร้้อยละ 75
		 (5) การเรีียกดอกเบี้้�ยและค่่าบริิการต่่าง ๆ ให้้กำำ�หนดแนวทางและวิิธีปี ฏิิบัติั ที่ิ ชั่� ดั เจนในการเรีียกเก็็บดอกเบี้้�ยและค่่าบริิการต่่าง ๆ
และเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันไว้้ในที่�เ่ ปิิดเผย ณ สถานที่่�ทำำ�การแต่่ละแห่่งที่่�ให้้บริิการและเว็็บไซต์์
			 (6) การรัับรู้้�รายได้้ดอกเบี้้�ย สามารถรัับรู้้�รายได้้ดอกเบี้้�ยแบบ Contract Rate หรืือ Effective Interest Rate (EIR)
ตามมาตรฐานการบััญชีีได้้ และให้้ระงัับการรัับรู้้ร� ายได้้ดอกเบี้้�ยเมื่่�อผู้้�กู้เ้� สีียชีีวิตหรืื
ิ อครบกำำ�หนดอายุุสัญ
ั ญาสิินเชื่่อ� เว้้นแต่่มีสัี ญ
ั ญาตกลงกัันไว้้เป็็นอย่่างอื่่น�
โดยไม่่ต้้องยกเลิิกการรัับรู้้�รายได้้ดอกเบี้้�ยดัังกล่่าวที่่�ได้้รัับรู้้�ไปแล้้ว
2) การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
		 ให้้ปฏิิบัติั ติ ามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยการบริิหารจััดการด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct)
นอกจากนี้้� ให้้ถืือปฏิิบััติิเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
			 (1) การนำำ�เสนอข้้อมููลแก่่ผู้้�กู้้�และผู้้�ที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากการขอสิินเชื่่�อ โดยต้้องเปิิดเผยข้้อมููลขั้้�นต่ำำ��ให้้แก่่ผู้้�กู้้�ในช่่วง
ก่่อนเข้้าทำำ�สััญญา ช่่วงขณะเข้้าทำำ�สััญญา และช่่วงเวลาระหว่่างที่่�สััญญามีีผลบัังคัับใช้้ เพื่่�อให้้ผู้้�กู้้�ได้้รัับทราบถึึงข้้อมููลและเงื่่�อนไขของสิินเชื่่�อ ตลอดจน
สามารถตััดสิินใจเลืือกสิินเชื่่�อที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการและความเสี่่�ยงของตน
			 (2) การให้้สิิทธิิแก่่ผู้้�กู้้�และผู้้�ที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากการขอสิินเชื่่�อ
3) แนวทางการบริิหารจััดการด้้านการให้้สิินเชื่่�ออย่่างเป็็นธรรม
		 ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้ยกระดัับการกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct)
รวมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญและส่่งเสริิมการช่่วยเหลืือติิดตาม และการแก้้ไขปััญหาหนี้้�สินิ เพื่่�อบรรเทาภาระหนี้้�ให้้กับั ประชาชนอย่่างต่่อเนื่่�อง และเพื่่�อให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพในการแก้้ไขปััญหาและสนัับสนุุนการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ลููกหนี้้�มากยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นการพิิจารณาอััตราดอกเบี้้�ยให้้เหมาะสมกัับ
ความเสี่่�ยงของลููกหนี้้� หรืือการกำำ�หนดรููปแบบการผ่่อนชำำ�ระให้้สอดคล้้องกัับความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้� การแจ้้งสิิทธิิและหน้้าที่่�
ของลููกหนี้้�และผู้้�ค้ำำ��ประกััน การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ให้้สอดคล้้องกัับสถานะทางการเงิินของลููกหนี้้� รวมถึึงการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนและได้้รับั ความช่่วยเหลืือ
จากธนาคารในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) การติิดตามทวงถามหนี้้�อย่่างเหมาะสมและการเรีียกเก็็บ
ค่่าธรรมเนีียมอย่่างเป็็นธรรม โดยธนาคารหรืือผู้้�ให้้บริิการภายนอก (Outsourcing) ตลอดจนกระบวนการไกล่่เกลี่่�ยหนี้้�ก่่อนฟ้้อง เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
หนี้้�สิินและลดการดำำ�เนิินคดีีกัับลููกหนี้้�
กระบวนการในการให้้สิินเชื่่�อตั้้�งแต่่ต้้นจนจบกระบวนการ (End-to-End Process) มีี 6 กระบวนการ ได้้แก่่
(1) การพััฒนาและการเสนอผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อ : ให้้มีีเงื่่�อนไขราคาสอดคล้้องกัับความเสี่่�ยง รููปแบบการให้้สิินเชื่่�อมีีความเหมาะสม
และชี้้�แจงรายละเอีียดครบถ้้วน เช่่น สิินเชื่่�อที่่�หัักชำำ�ระหนี้้�จากเงิินเดืือน หรืือใช้้เงิินฝากของตนเองค้ำำ��ประกััน อััตราดอกเบี้้�ยควรอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่า
อััตราดอกเบี้้�ยปกติิเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยง
(2) การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อ : ให้้มีกี ารประเมิินราคาหลัักประกัันที่่เ� หมาะสม แจ้้งสิิทธิขิ องลููกหนี้้�และผู้้�ค้ำำ��ประกัันโดยเฉพาะ
ผู้้�ค้ำำ��ประกัันไม่่จำำ�เป็็นต้้องลงนามซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ต้อ้ งรัับผิิดในฐานะเป็็นลููกหนี้้�ร่ว่ มหากไม่่ได้้รับั เงิินโดยตรง และไม่่กำำ�หนดเงื่่อ� นไขการทำำ�ประกัันที่่ส� ร้้างภาระ
แก่่ลููกหนี้้�เกิินสมควร
(3) การติิดตามทวงถามหนี้้�และการเรีียกเก็็บค่่าติดิ ตามทวงถามหนี้้� : ควบคุุมดููแลพฤติิกรรมการติิดตามทวงถามหนี้้�อย่่างเหมาะสม
และเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่า่ ยตามอััตราที่กำำ�ห
�่ นด พร้้อมปรัับปรุุงแนวปฏิิบัติั ธิ นาคารแห่่งประเทศไทย เรื่่อ� ง แนวปฏิิบัติั ใิ นการติิดตามทวงถามหนี้้�ให้้เป็็นปััจจุุบันั
(4) การให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�มีีปััญหาการจ่่ายชำำ�ระหนี้้�คืืนโดยการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�  และการไกล่่เกลี่่�ยปััญหาหนี้้�สิิน :
ให้้ทางเลืือกความช่่วยเหลืือลููกหนี้้� และสนัับสนุุนให้้เกิิดการไกล่่เกลี่่ย� หนี้้�ทั้้ง� กระบวนการ รวมทั้้�งอธิิบายความแตกต่่างของผลทางคดีีจากการไกล่่เกลี่่ย� หนี้้�
ตามกฎหมายให้้ครบถ้้วน
(5) กระบวนการดำำ�เนิินคดีี : กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินคดีีให้้เป็็นธรรม กรณีีที่่�ลููกหนี้้�สอบถาม ให้้ธนาคารแจ้้งข้้อมููลการดำำ�เนิินคดีี
ให้้ลููกหนี้้�ทราบ เช่่น ภาระหนี้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินคดีี และการไปใช้้สิิทธิิในชั้้�นศาลเพื่่�อแถลงข้้อเท็็จจริิง เป็็นต้้น
(6) การขายและโอนหนี้้�ไปยัังเจ้้าหนี้้�รายอื่่�น : แจ้้งข้้อมููลการโอนขายหนี้้�ให้้ครบถ้้วน และธนาคารที่รั่� บั ซื้้อ� หนี้้�ควรพิิจารณาถึึงรููปแบบ
การผ่่อนชำำ�ระของธนาคารเดิิม โดยให้้ลููกหนี้้�ได้้รัับสิิทธิิเทีียบเท่่าหรืือดีีกว่่า หรืือพิิจารณาให้้สอดคล้้องกัับความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญในการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการกำำ�หนดนโยบาย
ในการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานสากลที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ
โดยทั่่�วไปของแนวทางการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม โดยธนาคารขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินการด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ ภายใต้้ CSR Model คืือ : “I AM” GHB ประกอบด้้วยการดำำ�เนิินการ CSR ใน 3 ด้้าน ได้้แก่่
I-CSR in Process ที่่�เน้้นให้้การออกแบบพััฒนา และการปฏิิบััติิการจริิงของกระบวนการปฏิิบััติิงานต้้องคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�อาจมีีต่่อ
ชุุมชนและสัังคมโดยรวม A - CSR after Process ที่�เ่ น้้นการจััดสรรทรััพยากรของธนาคาร เพื่่�อใช้้ไปในการสนัับสนุุนหรืือจััดทำำ�โครงการ
เพื่่�อเป้้าหมายการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชนที่่�สำำ�คััญ และ M-CSR in Mind ที่่�เน้้นการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีจิิตอาสา
ในการเข้้าร่่วมส่่งเสริิมหรืือสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่ชุุมชนอย่่างจริิงจััง มีีผลลััพธ์์ที่่�สร้้างคุุณค่่าแก่่ชุุมชนอย่่างแท้้จริิง
การดำำ�เนิินการตาม CSR Model : “I AM” GHB ในปีี 2564 มีีผลการดำำ�เนิินงานโดยสรุุป ดัังนี้้�
I-CSR in Process

โครงการที่่�ธนาคารให้้ความสำำ�คััญมาโดยตลอด คืือ การพััฒนาความรู้้�ทางการเงิิน หรืือ Financial Literacy เพื่่�อสร้้างความรู้้�
และความเข้้าใจในการเข้้าถึึงบริิการของสถาบัันการเงิิน และการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อการมีีบ้้าน ซึ่่�งผู้้�เข้้าอบรมที่่�สนใจจะได้้รัับทราบ
แนวทางดำำ�เนิินการใน 3 ระยะ ได้้แก่่ ระยะที่่� 1 การพััฒนาความรู้้�ทางการเงิินในวิิธีีการออม ทั้้�งการออมเพื่่�อการมีีบ้้านและการออม
เพื่่�ออนาคต การจััดทำำ�บััญชีีรายรัับรายจ่่ายรวมของสมาชิิกทุุกคนในครััวเรืือน และนำำ�ข้้อมููลที่ไ่� ด้้มาวิิเคราะห์์กำำ�หนดแนวทางในการลดค่่าใช้้จ่า่ ย
ทั้้�งที่่จำำ�
� เป็็นและไม่่จำำ�เป็็น โดยลดค่่าใช้้จ่า่ ยที่จำำ�
่� เป็็นโดยการปลููกพืืชผัักสวนครััวเอง ลดการซื้้อ� อาหาร ซึ่่ง� จะส่่งผลทำำ�ให้้ครอบครััวลดค่่าใช้้จ่า่ ย
และมีีเงิินเพื่่�อออมมากขึ้้�น แม้้มีีรายได้้เท่่าเดิิม ระยะที่�่ 2 การสร้้างวิินััยการออม โดยให้้มีีการออมเงิินอย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นจำำ�นวนเท่่า ๆ กััน
หรืือเพิ่่�มสููงขึ้้�นทุุกเดืือน ซึ่่�งความสำำ�เร็็จในขั้้�นนี้้�เป็็นผลลััพธ์์ที่่�สะท้้อนความมีีวิินััยทั้้�งการออมและวิินััยการปรัับตััวของครััวเรืือนจากขั้้�นตอน
การใช้้ประโยชน์์จากการทำำ�บััญชีีครััวเรืือนเพื่่�อให้้มีีเงิินออมสููงขึ้้�น ระยะที่่� 3 การเตรีียมพร้้อมเพื่่�อการมีีบ้้าน เพราะการมีีบ้้าน มีีขั้้�นตอน
ที่่�ไม่่ยุ่่�งยาก หากเข้้าใจหลัักเกณฑ์์การให้้กู้้�ของธนาคาร การคิิดเกณฑ์์หลัักประกััน และการคิิดเกณฑ์์รายได้้เพื่่�อการผ่่อนชำำ�ระ ตลอดจน
การคิิดอััตราดอกเบี้้�ยของการผ่่อนบ้้านแบบ “ลดต้้นลดดอก” ที่่�แตกต่่างโดยสิ้้�นเชิิงกัับการคิิดดอกเบี้้�ยของการกู้้�เงิินนอกระบบ
นอกจากการพััฒนาความรู้้�ทางการเงิิน ธนาคารยัังมีีการพััฒนาแนวทางการออกผลิิตภััณฑ์์และบริิการใหม่่ ๆ ที่�คำำ�นึึ
่ งถึึงผลกระทบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อสัังคมและสภาพแวดล้้อม และตอบสนองต่่อความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�ต้้องการมีีบ้้าน จำำ�นวน 7 ผลิิตภััณฑ์์
ได้้แก่่ 1. โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (Reverse Mortgage : RM) 2. โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งรััฐ (โครงการ
บ้้านล้้านหลััง) 3. โครงการ ธอส.โรงเรีียนการเงิิน 4. โครงการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ 5. มาตรการ
ช่่วยเหลืือลููกค้้าที่ไ่� ด้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6. สิินเชื่่อ� บ้้าน Dream homes by GHB
และ 7. สิินเชื่่�อบ้้านอยู่่�เย็็นเป็็นสุุข และบริิการด้้านดิิจิิทััล 1 บริิการ คืือ ปรัับเพิ่่�มความสามารถของ Application GHB All
ให้้สามารถให้้บริิการต่่าง ๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น เช่่น การรัับใบเสร็็จอิิเล็็กทรอนิิกส์์ สแกนจ่่ายชำำ�ระค่่าสาธารณููปโภค ดููรายการเคลื่่�อนไหวในบััญชีี
และตรวจผลสลากออมทรััพย์์ เป็็นต้้น
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 สููงกว่่ า คู่่�แข่่ ง ขัั น
แต่่ในขณะเดีียวกัันธนาคารก็็ยังั ให้้ความสำำ�คััญกัับการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ที่มี่� แี นวทางเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
ที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป โดยในปีี 2564 ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการสนัับสนุุน ส่่งเสริิม พััฒนา และให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ประชาชน
ในชุุมชนต่่าง ๆ ใน 5 ด้้าน คืือ
1. ด้้านที่่�อยู่่�อาศััย ได้้แก่่ โครงการสร้้าง / ซ่่อมที่่�อยู่่�อาศััยแก่่ผู้้�สููงอายุุที่่�ยากไร้้หรืือผู้้�พิิการที่่�ยากไร้้แบ่่งเป็็นการสร้้างบ้้านใหม่่
จำำ�นวน 25 หลััง และการซ่่อมแซมบ้้านจำำ�นวน 100 หลััง รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 125 หลััง โดยกระจายความช่่วยเหลืือไปในทุุกภููมิิภาค
รวมถึึงชุุมชนในเขตโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน โดยมีีการคััดเลืือกผู้้�เหมาะสมที่่�จะได้้รัับความช่่วยเหลืือโดยประสานงานกัับ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและผ่่านการทำำ�ประชาคมของชุุมชน มีีการควบคุุมการดำำ�เนิินการและติิดตามความคืืบหน้้าโดยสาขาและ
สำำ�นัักงานเขตที่่�รัับผิิดชอบดููแลพื้้�นที่�นั้้่ �น ๆ การสนัับสนุุนการสร้้าง / ซ่่อมแซมบ้้านของธนาคารมีียอดสะสมรวมแล้้วจำำ�นวน 4,462 หลััง
นอกจากนี้้� ในส่่วนของโครงการ “Bank on Bank” ซึ่่�งเป็็นโครงการต่่อเนื่่�องและเป็็นนวััตกรรมของธนาคารที่่�เกิิดจาก
การนำำ�องค์์ ค วามรู้้� ที่่� ไ ด้้ จ ากการศึึกษาแบบอย่่ า งที่่� ดีี มาพัั ฒ นาต่่ อ ยอดกัั บ ความสามารถพิิ เ ศษและความเชี่่� ย วชาญของการเป็็ น
“ธนาคารบ้้านของคนไทย” จััดทำำ�เป็็นโครงการสนัับสนุุนการยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ของกลุ่่�ม Unserved ลัักษณะโครงการเป็็นการตั้้ง� กองทุุน
Bank on Bank เพื่่�อให้้ยืืมเงิินจากกองทุุนสำำ�หรัับใช้้ในการซ่่อมแซมที่่�พัักอาศััย ผู้้�นำำ�ชุุมชนจะดููแลการคััดเลืือกสมาชิิกในชุุมชน
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ให้้รวมกลุ่่�มกัันเพื่่�อขอยืืมเงิินจากกองทุุน แต่่ละกลุ่่�มจะมีีสมาชิิกประมาณ 5-7 คน ที่่�จะคอยดููแลพฤติิกรรมซึ่่�งกัันและกัันและมุ่่�งหวััง
ให้้สามารถชำำ�ระคืืนได้้อย่่างครบถ้้วน มีีระยะเวลาผ่่อนชำำ�ระไม่่เกิิน 3 ปีี คิิดอััตราดอกเบี้้�ยในอััตราต่ำำ��โดยเมื่่�อชุุมชนชำำ�ระคืืนเป็็นปกติิ
อย่่ างต่่ อเนื่่� อง ธนาคารจะคืืนเงิิ นค่่ าดอกเบี้้� ย ให้้ชุุมชนเพื่่� อใช้้ ประโยชน์์ ตามความต้้ องการของแต่่ ละชุุ มชนต่่ อไป ณ สิ้้�นปีี 2564
ธนาคารอนุุมััติิให้้ชุุมชนยืืมเงิินจากกองทุุน Bank on Bank สะสมรวมจำำ�นวน 230 ราย
2. ด้้านการศึึกษา ได้้แก่่ โครงการสร้้าง / ซ่่อมอาคารเรีียนในถิ่่�นทุุรกัันดาร โดยในปีี 2564 ดำำ�เนิินการภายใต้้ข้้อตกลงร่่วมกััน
ระหว่่างธนาคารอาคารสงเคราะห์์กัับกองบััญชาการตำำ�รวจตระเวนชายแดน โดยมีีการก่่อสร้้างและซ่่อมแซมอาคารเรีียน จำำ�นวน 5 แห่่ง
ได้้แก่่ โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านเรดาร์์ จัังหวััดกาญจนบุุรีี สนัับสนุุนก่่อสร้้างห้้องสุุขา โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนชููทิิศวิิทยา
จัังหวััดนครพนม สนัับสนุุนก่่อสร้้างอาคารเรีียนปฐมวััย โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนค็็อกนิิสไทยฯ จัังหวััดสกลนคร สนัับสนุุนก่่อสร้้าง
อาคารเรีียนพร้้อมอุุปกรณ์์ โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนสัังวาลย์์วิิท 8 จัังหวััดเชีียงราย สนัับสนุุนซ่่อมแซมอาคารบ้้านพัักนัักเรีียน
บ้้านไกล และโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านกอเตย จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ก่่อสร้้างอาคารฝึึกอาชีีพ
นอกจากนี้้� ยัังมีีโครงการยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาด้้านการพััฒนาครููผู้้ส� อน ธนาคารได้้จัดั กิิจกรรม “ธอส. พััฒนาชีีวิติ ครูู ตชด.”
ในปีี 2564 ภายใต้้หััวข้้อ “ห้้องเรีียนไร้้กรอบ” ในรููปแบบออนไลน์์ โดยมุ่่�งเน้้นถ่่ายทอดประสบการณ์์ต่่อยอดแนวความรู้้�ใหม่่ให้้แก่่ครูู ตชด.
สามารถนำำ�ไปพััฒนาการเรีียนการสอนให้้กัับเด็็กนัักเรีียนให้้เหมาะสมกัับโรงเรีียนของตนเอง รวมถึึงการตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ในการสร้้างอาชีีพให้้กัับชุุมชนควบคู่่�ไปพร้้อมกััน
3. ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ธนาคารมุ่่�งมั่่�นสร้้างความยั่่�งยืืนทางอาชีีพให้้กัับสัังคมและชุุมชน เพราะธนาคารไม่่เพีียง
สนัับสนุุนให้้คนไทยมีีบ้้าน แต่่ยัังคงสนัับสนุุนเรื่่�องของอาชีีพ ความเป็็นอยู่่�พื้้�นฐานที่่�จะสร้้างความสุุขและความยั่่�งยืืนให้้กัับชาวบ้้าน
อย่่างแท้้จริิง จึึงจััดทำำ�โครงการ “1 อาชีีพ 1 ชุุมชน เพื่่�อความยั่่�งยืืน” โดยชุุมชนตำำ�บลวัังก์์พง อำำ�เภอปราณบุุรีี จัังหวััดประจวบคีีรีขัี ันธ์์
สนัับสนุุนเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ในการผลิิตถ่่านอััดแท่่ง เป็็นการปรัับปรุุงคุุณภาพการผลิิตถ่่านอััดแท่่งที่่�ทำำ�มาจากการเผากะลามะพร้้าว
และก้้านสัับปะรด นำำ�มาบดและร่่อนเพื่่�อให้้ส่่วนผสมมีีความละเอีียดและเนีียนเมื่่�อขึ้้�นรููป ซึ่่�งเป็็นการสร้้างความแตกต่่างจากถ่่านอััดแท่่ง
หรืือถ่่านขึ้้�นรููปที่่�มีีอยู่่�ทั่่�วไปในท้้องถิ่่�น เป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้ตััวสิินค้้าและจำำ�หน่่ายไปใช้้ประโยชน์์ในด้้านอื่่�น ๆ เช่่น ใช้้ดููดกลิ่่�น
ในตู้้เ� ย็็นหรืือตู้้เ� สื้้อ� ผ้้า ใช้้เป็็นเชื้้อ� เพลิิงในการทำำ�อาหารปิ้้�งย่่าง เป็็นต้้น และโครงการ 1 อาชีีพ 1 ชุุมชน กัับชุุมชนโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
วัั ง ศรีี ท อง อำำ�เภอวัั ง สมบููรณ์์ จัั ง หวัั ด สระแก้้ ว สนัั บ สนุุ น การก่่ อ สร้้ า งอาคารและเครื่่� อ งมืือในการแปรรููปผลผลิิ ตหน่่ อ ไม้้ ห วาน
จากเดิิมที่่�ขายเป็็นหน่่อสดทั้้�งหมด ให้้แปรรููปเป็็นหน่่อไม้้สัับบรรจุุถุุงที่�ไ่ ด้้คุุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐาน อย. เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ให้้กัับผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชน รวมถึึงสนัับสนุุนการพััฒนาวิิธีีการปลููกต้้นไผ่่เพื่่�อให้้ผลผลิิตเป็็นหน่่อไม้้ที่่�มีีคุุณภาพดีีเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด
และมีีความแตกต่่างจากผลผลิิตของชุุมชนอื่่�น
4. ด้้านส่่งเสริิมศาสนา ศิิลปะ และวััฒนธรรม ได้้แก่่ การรัับบริิจาคโลหิิต โดยความร่่วมมืือระหว่่างธนาคารกัับศููนย์์บริิการ
โลหิิตแห่่งชาติิรัับบริิจาคโลหิิตเป็็นประจำำ�ทุุก 3 เดืือน รวม 4 ครั้้�งต่่อปีี ซึ่่�งในปีี 2564 ได้้รัับบริิจาคโลหิิตรวม 247,900 ซีีซีี ในด้้านศาสนา
ธนาคารจััดพิิธีีถวายผ้้าพระกฐิินพระราชทานประจำำ�ปีี 2564 ที่่�วััดมหาพฤฒารามวรวิิหาร กรุุงเทพมหานคร ในวัันที่�่ 5 พฤศจิิกายน 2564
5. ด้้ า นกีี ฬ า ได้้ แ ก่่ การสนัั บ สนุุ น สมาคมกีี ฬ าเทควัั น โดแห่่ ง ประเทศไทย ซึ่่� ง เป็็ น การสนัั บ สนุุ น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งมาจาก
โครงการ 1 รััฐวิิสาหกิิจ 1 สมาคมกีีฬา ตามนโยบายของรััฐที่่�เริ่่�มต้้นมาตั้้�งแต่่ปีี 2549 โดยประสบความสำำ�เร็็จได้้เหรีียญรางวััล
มาโดยตลอด นอกจากนี้้� ในปีี 2564 ธนาคารยัังมอบรางวััลพิิเศษให้้แก่่นัักกีีฬาเทควัันโดที่่�สร้้างชื่่�อเสีียงให้้กัับประเทศไทย จากการแข่่งขััน
กีีฬาโอลิิมปิิกเกมส์์ ครั้้�งที่่� 32 โตเกีียว 2020 เป็็นเงิินจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 4 ล้้านบาท เนื่่�องจากเป็็นสมาคมกีีฬาที่่�สามารถสร้้างความสุุข
และรอยยิ้้�มให้้แก่่คนไทยในท่่ามกลางวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
M-CSR in Mind

ธนาคารมีีแนวคิิดที่ว่่� า่ “ไม่่ใช่่หน้า้ ที่่� แต่่คืือความห่่วงใย” ธนาคารจึึงมีีการพััฒนาบุุคลากรของธนาคารให้้มีค่ี า่ นิิยมของการเป็็นจิิตอาสา
หรืือผู้้�มีีจิิตสาธารณะ ในการจััดสรรเวลาส่่วนตััวใช้้ไปในกิิจกรรมหรืือโครงการที่่�สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่สัังคมหรืือชุุมชนส่่วนรวม ทั้้�งที่่�
เป็็นผลในทางตรงและทางอ้้อม ซึ่่ง� ประสบความสำำ�เร็็จมาเป็็นลำำ�ดัับ ดัังจะเห็็นได้้จากในปีี 2562 ธนาคารมีียอดจำำ�นวนชั่่ว� โมงสะสมจิิตอาสา
รวมเฉลี่่�ย 8.9 ชั่่�วโมงต่่อคน ต่่อมาในปีี 2563 มีียอดจำำ�นวนชั่่�วโมงสะสมจิิตอาสารวมเฉลี่่�ย 14.4 ชั่่�วโมงต่่อคน
ดัังนั้้�น เพื่่�อสร้้างความท้้าทายแก่่บุุคลากรในการบรรลุุเป้้าหมายจิิตอาสาหรืือบุุคคลผู้้�มีีจิิตสาธารณะในปีี 2564 ธนาคารยัังคง
ตั้้�งเป้้าหมายการสะสมชั่่�วโมงจิิตอาสาจากบุุคลากร ที่่�จำำ�นวน 60,000 ชั่่�วโมง เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ยัั ง มีี ค วามรุุ น แรง ซึ่่� ง ถืือเป็็ น ข้้ อ จำำ�กัั ด ที่่� สำำ�คัั ญ ของการทำำ�กิิ จ กรรมจิิ ต อาสา แต่่ ด้้ ว ยความสามารถในการปรัั บ ตัั ว
และความคิิดสร้้างสรรค์์ของบุุคลากร เมื่่�อสิ้้�นปีี 2564 ธนาคารสามารถสะสมชั่่�วโมงจิิตอาสาได้้จำำ�นวน 63,809 ชั่่�วโมง ซึ่่�งสููงกว่่าเป้้าหมาย
ที่่�กำำ�หนด และคิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ย 12.76 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี กิิจกรรมที่�มี่ ีผู้้�ร่่วมทำำ�สููงสุุด คืือ ผลิิตสายคล้้องหน้้ากากอนามััยเพื่่�อแจกจ่่ายให้้แก่่
บุุคลากรทางการแพทย์์ และประชาชนทั่่�วประเทศ
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รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
• รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�สำำ�คััญ

นอกจากในหมายเหตุุ ป ระกอบงบการเงิิ น ข้้ อ 6.21 รายการกัั บ บุุ ค คลหรืือกิิ จ การที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั น แล้้ ว รายละเอีี ย ดข้้ อ มููล
รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันที่สำำ�คั
่� ญ
ั ของธนาคาร (เงิินให้้สินิ เชื่่อ� และภาระผููกพััน) ที่่ใ� ห้้แก่่บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั ว่ ม และบริิษัทหรืื
ั อองค์์กรที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
สามารถแสดงได้้ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

กรรมการหรือ
ธนาคาร
ผู
บ
้
ริ
ห
ารระดับสูงร่วมกัน
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

เงินให้
สินเชื่อ

ภาระ
ผูกพัน

ธนาคาร
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

เงินให้
สินเชื่อ

ภาระ
ผูกพัน

• บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำ�กัด

-

-

48.00

-

-

48.00

-

• บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (8) จำ�กัด

-

-

49.00

-

-

49.00

-

• บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (9) จำ�กัด

-

-

49.00

-

-

49.00

-

• สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด

-

-

15.00

-

-

15.00

1,762.10

-

-

1,876.96

-

-

• สำ�นักงานธนานุเคราะห์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายกฤษณ์ เสสะเวช3

-

-

-

-

-

-

นายรัฐสภา จิระกรานนท์3

• สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

-

-

-

-

-

-

• บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล
แคร์ แอนด์ แล็บ จำ�กัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

• บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

• บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

• บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ดิโกลด์เด้นแบมบู จำ�กัด

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ดี ตรี ลิตเติ้ลพิก จำ�กัด

-

-

-

-

-

-

• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำ�กัด

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด

-

-

15.00

-

-

15.00

• บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำ�กัด

-

-

-

-

-

3.12

• บริษัท บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ที่ปรึกษา พีพีเค จำ�กัด

-

-

-

-

-

-

บริษัทร่วม / บริษัทย่อย

บริษัท / รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
(มีกรรมการร่วมกัน)

• การเคหะแห่งชาติ

• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
-
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}
}

นายชาญวิทย์ นาคบุร1ี
นางพัชรี อาระยะกุล
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร2

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย4

}
}
}

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง3
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์3
นายฉัตรชัย ศิริไล
นายปริญญา พัฒนภักดี5

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

กรรมการหรือ
ธนาคาร
ผู
บ
้
ริ
ห
ารระดับสูงร่วมกัน
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

เงินให้
สินเชื่อ

ภาระ
ผูกพัน

ธนาคาร
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

เงินให้
สินเชื่อ

ภาระ
ผูกพัน

• บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด

-

-

-

-

-

-

• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

-

-

-

-

-

-

• บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

-

-

-

-

-

-

• การยาสูบแห่งประเทศไทย

-

-

-

-

-

-

• บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำ�กัด

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำ�กัด
(ร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับเอกชน)

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

1,762.10

-

-

1,876.96

-

-

• บริษัท พลังภัทร จำ�กัด

-

-

-

-

-

-

• บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำ�กัด
[บริษัท ไทยพาร์เซิล จำ�กัด (มหาชน)]

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด

-

-

-

-

-

-

• บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัท / รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
(มีกรรมการร่วมกัน)

• การเคหะแห่งชาติ

-

}

}
}
}
}

นายยุทธนา หยิมการุณ6

นายธีรัชย์ อัตนวานิช7

นายธานินทร์ ผะเอม8
พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย
วงศ์สอาด8
นายวิชิต แสงทองสถิตย์8

นายพิพัฒน์ ขันทอง8
นายอิทธิ พงศ์อุสรา8

หมายเหตุุ 1	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
			ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2564
		 2 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ วาระที่่� 1 ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564 และ วาระที่�่ 2 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
		 3	ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564
		 4 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 16 มกราคม 2565
		 5 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ ถึึงวัันที่่� 31 มกราคม 2564
		 6 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
			ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2564
		 7 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
		 8 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564

• 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
ทางผลประโยชน์์ ที่่� อ าจจะเกิิ ด ขึ้้� น จากการทำำ�รายการเกี่่� ย วโยงกัั น กัั บ บุุ ค คลหรืือกิิ จ การที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั น ธนาคารได้้ กำำ�ห นดราคา
สำำ�หรัับรายการค้้ากัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันตามที่่�ธนาคารประกาศแก่่สาธารณชนเป็็นปกติิธุุรกิิจและเป็็นเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป
เพื่่�อให้้เกิิดความคุ้้�มค่่าและสามารถในการแข่่งขัันเชิิงธุุรกิิจ ยกเว้้นธุุรกรรมที่่�มีีกฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับกำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
ก็็จะยึึดถืือให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ดัังกล่่าว
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• นโยบายและแนวทางการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในอนาคต

สำำ�หรัับการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันในอนาคต มีีความเป็็นไปได้้ว่า่ จะเกิิดขึ้้น� ตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วไป หากธนาคารพิิจารณาเห็็นว่่า
รายการที่่�จะทำำ�ระหว่่างกัันก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ธนาคาร การทำำ�รายการดัังกล่่าวจะต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับ
และระเบีียบปฏิิบััติิงานที่่�ธนาคารกำำ�หนด และธนาคารจะยึึดถืือแนวทางปฏิิบััติิเช่่นเดีียวกัับการทำำ�รายการกัับลููกค้้าทั่่�วไป
• ขั้้�นตอนการพิิ จารณาการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

ธนาคารให้้ความสำำ�คััญต่่อการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ผ่่านการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับธนาคารจึึงได้้ จััดทำำ�และปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
ในการห้้ามดำำ�เนิินการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่ว่ นบุุคคลและประโยชน์์ส่ว่ นรวม ซึ่่ง� เป็็นไปตามนโยบายการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่ว่ นบุุคคล
และประโยชน์์ส่ว่ นรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (Conflict of Interest) โดยฝ่่ายงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องตรวจสอบข้้อมููลผู้้�มีผี ลประโยชน์์ร่ว่ มกััน
และลัักษณะความสััมพัันธ์์ในฐานข้้อมููล COI ที่่�อยู่่�ในระบบ GHB System และคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิผิ ลของกระบวนการควบคุุมภายใน กระบวนการกำำ�กัับดููแลที่่ดี� ี และกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� ง ตลอดจนพิิจารณารายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่�อ่ าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และรายงานคณะกรรมการธนาคารทราบ
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ธนาคารได้้กำำ�หนดข้้อพึึงปฏิิบััติิของกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร
ในการจััดการในส่่วนที่�เ่ กี่่�ยวข้้องกัับการอนุุมััติิทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ดัังนี้้�
1)	กำำ�หนดให้้กรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงาน เปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์หรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเมื่่�อได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ทำำ�หน้้าที่่�ใด ๆ พร้้อมทั้้�งต้้องดำำ�เนิินการตรวจสอบตนเอง (Declare)
ตามแบบรายงานที่่�ทางการและธนาคารกำำ�หนด และเพื่่�อเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่สาธารณชนว่่ามีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และตรวจสอบเรื่่อ� งดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอ จึึงได้้กำำ�หนดให้้ทุกุ ฝ่่าย / สำำ�นััก / ภาค / ศููนย์์ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องมีีหน้า้ ที่่สำำ�
� รวจรายการที่่มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของกระบวนการควบคุุมภายใน กระบวนการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง ตลอดจนพิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์และรายงานคณะกรรมการทราบ
2) กรณีีที่ก่� รรมการธนาคาร ผู้้บ� ริิหารระดัับสููง ผู้้บ� ริิหาร และผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน คนหนึ่่ง� คนใดมีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย หรืืออาจมีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
กัับผลประโยชน์์ในเรื่่�องที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาหรืืออนุุมััติิ บุุคคลดัังกล่่าวต้้องไม่่เข้้าร่่วมพิิจารณา หรืืองดออกเสีียงในวาระที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
หรืือมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียนั้้�น
3)	หลีีกเลี่่ย� งการทำำ�รายการที่เ่� กี่่ย� วโยงกัับตนเองหรืือผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องที่อ่� าจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และไม่่กระทำำ�การ
ในลัักษณะใด ๆ อัันเป็็นการขััดต่่อผลประโยชน์์ของธนาคารหรืือแสวงหาผลประโยชน์์ส่่วนตนหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4) กรรมการธนาคาร ผู้้บ� ริิหารระดัับสููง ผู้้บ� ริิหาร และผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน จะอนุุมัติั กิ ารเข้้าทำำ�รายการใด ๆ ต้้องพิิจารณาด้้วยความโปร่่งใส
เป็็นธรรม เหมาะสม และรอบคอบ โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของธนาคารให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และข้้อกำำ�หนด
ของทางการและธนาคารได้้อย่่างครบถ้้วนถููกต้้อง
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รายงานคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ได้้มีีคำำ�สั่่�งอนุุมััติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง (ตามคำำ�สั่่�งคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ที่่� 4/2564) โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564 ประกอบด้้วย
1. นายกฤษณ์์ เสสะเวช		
ประธานกรรมการ
2. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง
กรรมการ
3. กรรมการผู้้�จััดการ		
กรรมการ
4. นายคณาวุุฒิิ สิิติิธีีรพัันธุ์์�
ที่่�ปรึึกษา
5. ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารความเสี่่�ยง
เลขานุุการ
6. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง 	ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขต ความรัับผิิดชอบที่�ร่ ะบุุไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
ซึ่่� ง ได้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ จ ากคณะกรรมการธนาคาร เมื่่� อ วัั น ที่่� 24 มิิ ถุุ น ายน 2564 ทั้้� ง นี้้� ในปีี 2564 คณะกรรมการกำำ�กัั บ ความเสี่่� ย ง
มีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 11 ครั้้�ง และมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธนาคารเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับดููแล กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในโดยรวม
ให้้อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยมีีสรุุปสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1.	พิิจารณากลั่่�นกรอง ทบทวน สอบทานความเพีียงพอ และประสิิทธิิผลของนโยบายสำำ�คััญของธนาคาร เพื่่�อให้้นโยบาย
ของธนาคารสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล หลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานที่กำำ�กั
่� บั ดููแล เช่่น ธนาคารแห่่งประเทศไทย กระทรวงการคลััง และนโยบาย
ของรััฐบาล โดยนโยบายที่่�สำำ�คััญ อาทิิเช่่น นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง นโยบายบููรณาการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ (Integrated Governance Risk and Compliance Policy : GRC Policy) นโยบายการควบคุุมภายใน
นโยบายสิินเชื่่�อ นโยบายสอบทานสิินเชื่่�อ นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ นโยบายความมั่่�นคงปลอดภััย
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ นโยบายการใช้้บริิการจากผู้้ใ� ห้้บริิการภายนอกด้้านงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ นโยบายการบริิหารความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ เป็็นต้้น ซึ่่�งนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงครอบคลุุมความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญดัังนี้้� ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้านตลาด ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็นต้้น
2.	พิิจารณาอนุุมััติิแผนงานประจำำ�ปีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน ประกอบด้้วย แผนบริิหาร
ความเสี่่ย� ง แผนงานด้้านการควบคุุมภายใน แผนงานสอบทานสิินเชื่่อ� แผนงานของศููนย์์ป้อ้ งกัันการทุุจริิต และแผนงานของศููนย์์ความมั่่น� คง
ปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ พร้้อมทั้้�งติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามแผนงานดัังกล่่าวเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
3.	กำำ�หนดกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร ประกอบด้้วย ดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ (Key Risk Indicators: KRI)
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) ช่่วงเบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่�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�อใช้้เป็็นแนวทางในการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร
4.	กำำ�กัับดููแลให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงตามแนวนโยบายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของดััชนีีชี้้�วััด
ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ (KRI) รวมทั้้�งติิดตามและเฝ้้าระวัังสถานการณ์์ความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญอย่่างใกล้้ชิิด อาทิิเช่่น ภาวะเศรษฐกิิจ
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของลููกค้้า การเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบข้้อบัังคัับของทางการ นโยบายภาครััฐ
และการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ เพื่่�อบริิหารจััดการความเสี่่�ยงขององค์์กรให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ และสามารถบรรลุุตามพัันธกิิจ เป้้าหมาย
และตััวชี้้�วััดที่่�กำำ�หนด
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5. ประเมิินและติิดตามการประมาณการความเพีียงพอของเงิินกองทุุนของธนาคารตามแนวทางของธนาคารแห่่งประเทศไทย
และการทดสอบภาวะวิิกฤตเพื่่�อให้้มั่่�นใจต่่อฐานะความมั่่�นคงของธนาคาร
6.	ส่่งเสริิมการพััฒนาเครื่่�องมืือที่�ใ่ ช้้ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ เช่่น เครื่่�องมืือ Portfolio View of Risk เพื่่�อวิิเคราะห์์
และประเมิินความเสี่่ย� งที่่มี� ผี ลกระทบต่่อฐานะทางการเงิินของธนาคาร เครื่่อ� งมืือ Daily Aging Dashboard เพื่่�อติิดตามคุุณภาพพอร์์ตสินิ เชื่่อ�
และบริิหารจััดการ NPL เครื่่�องมืือ Statistic Repricing Gap เพื่่�อวิิเคราะห์์ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย (100 bps.)
ต่่อประมาณการรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ เครื่่�องมืือ Checklist เพื่่�อใช้้ประเมิินความเสี่่�ยงโครงการ IT ของธนาคาร เครื่่�องมืือ New loan 1st
Year Default เพื่่�อใช้้บริิหารจััดการ ติิดตามความเสี่่ย� งของลููกหนี้้�สินิ เชื่่อ� ปล่่อยใหม่่ที่มี่� โี อกาสเป็็น NPL ในระยะเวลา 1 ปีี หลัังทำำ�นิิติกิ รรม ฯลฯ
เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถบรรลุุตามเป้้าหมายที่�กำำ�ห
่ นด
7.	ติิดตามการบริิหารจััดการสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบจาก
สถานการณ์์ดัังกล่่าว เช่่น สิินเชื่่�อปล่่อยใหม่่ การวิิเคราะห์์ลููกหนี้้�ที่�ไ่ ด้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ฯ ที่่�เข้้าร่่วมมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือ
เพื่่�อบรรเทาภาระของลููกหนี้้�ตามนโยบายของธนาคารแห่่งประเทศไทย เป็็นต้้น
8. รายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคาร อย่่างสม่ำำ��เสมอถึึงสถานะความเสี่่ย� งและการเปลี่่ย� นแปลงต่่าง ๆ
ที่่�มีีต่่อระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์ที่�ค่ ณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด

					
					
				

(นายกฤษณ์์ เสสะเวช)
ประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
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การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นกระบวนการบริิหารจััดการที่่�จำำ�เป็็นและมีีความสำำ�คััญในการสนัับสนุุน ให้้องค์์กรสามารถบรรลุุ
เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ ภายใต้้สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงสถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นโดยไม่่คาดคิิด
อาทิิเช่่น ผลกระทบต่่อเนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวโน้้มการเกิิดภััยคุุกคาม
ทางไซเบอร์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� การมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลจะสะท้้อนถึึงการบริิหารจััดการที่่�ดีี
และมีีความโปร่่งใสสามารถตรวจสอบได้้ อัันเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้องค์์กรเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ซึ่่�งเป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐ (SFIs) ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารความเสี่่�ยง
องค์์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management : ERM) โดยได้้นำำ�แนวทางการปฏิิบััติิที่่�ดีี เช่่น กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2017 COSO 2013)
แนวปฏิิบััติิของธนาคารแห่่งประเทศไทย มาใช้้เป็็นกรอบแนวทางในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานของธนาคาร
เป็็นไปตามมาตรฐานสากลและแนวทางที่ธ่� นาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด สามารถตอบสนองต่่อความเสี่่ย� งและภััยคุุกคามต่่าง ๆ ได้้ทันั ท่่วงทีี
รวมถึึงการมีีระบบเตืือนภััยล่่วงหน้้า การบริิหารเงิินกองทุุนและสภาพคล่่อง เพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ โดยบุุคลากร
ทุุกระดัับมีีส่่วนร่่วมในการขัับเคลื่่�อนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง ส่่งผลให้้ธนาคารมีีผลการดำำ�เนิินงานบรรลุุตามพัันธกิิจ วิิสััยทััศน์์
ยุุทธศาสตร์์ และเป้้าหมายที่�กำำ�ห
่ นด
นโยบายภาพรวมการบริิหารความเสี่่�ยงและยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานด้้านความเสี่่�ยง

ธนาคารได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล อัันจะนำำ�ไปสู่่�
การบรรลุุเป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายใต้้ความเสี่่�ยงในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
(Good Corporate Governance) ธนาคารจึึงกำำ�หนดนโยบายและคู่่�มืือการบริิหารความเสี่่ย� ง เพื่่�อให้้ทุกุ หน่่วยงานของธนาคารมีีแนวทาง
เครื่่�องมืือการบริิหารความเสี่่�ยงในทิิศทางเดีียวกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร สอดคล้้องกัับกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงตามมาตรฐานสากล แนวปฏิิบััติิ
ของธนาคารแห่่งประเทศไทย และหลัักเกณฑ์์การบริิหารความเสี่่�ยงของกระทรวงการคลััง ทั้้�งนี้้� นโยบายกำำ�หนดให้้มีีการติิดตามรายงาน
ความเสี่่ย� งสำำ�คััญครอบคลุุมทั้้�งความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ ด้้านเครดิิต ด้้านตลาด ด้้านสภาพคล่่อง ด้้านปฏิิบัติั กิ าร และ ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ต่่อคณะอนุุกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง และคณะกรรมการธนาคารอย่่างสม่ำำ��เสมอ
การบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management)

ธนาคารได้้นำำ�กรอบการประเมิินความเสี่่�ยงของธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) แนวปฏิิบััติิ COSO 2017 และหลัักเกณฑ์์ระบบ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ (Statement Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบาย
รััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM&IC)
มาใช้้เป็็นแนวทางการบริิหารความเสี่่ย� งของธนาคาร ได้้แก่่ การวิิเคราะห์์ปัจั จััยภายใน เช่่น แผนยุุทธศาสตร์์ แผนแม่่บท และปััจจััยภายนอก
เช่่น ข้้อกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ทางการ นโยบายภาครััฐ ภาวะเศรษฐกิิจ Emerging Risk เป็็นต้้น รวมถึึงข้้อเสนอแนะของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
เพื่่�อกำำ�หนดปััจจััยเสี่่�ยง (Risk Factor) สาเหตุุของความเสี่่�ยง (Risk Cause) แผนการจััดการความเสี่่�ยง เพื่่�อบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ขององค์์กรให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ และสามารถบรรลุุตามพัันธกิิจ เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดที่่�กำำ�หนด รวมถึึงการยกระดัับการบริิหาร
ความเสี่่�ยงขององค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่�เ่ ปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
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ประเภทการบริิหารความเสี่่�ยง

ธนาคารกำำ�หนดกรอบปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ 5 ด้้าน ประกอบด้้วย
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

ความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากการกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์ แผนดำำ�เนิินงาน และการนำำ�ไปปฏิิบัติั ไิ ม่่เหมาะสม
หรืือไม่่สอดคล้้องกัับปััจจััยภายในและสภาพแวดล้้อมภายนอก อัันส่่งผลกระทบต่่อรายได้้
เงิินกองทุุน หรืือการดำำ�รงอยู่่�ของธนาคาร

2. ความเสี่ยงด้านเครดิต
(Credit Risk)

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

3. ความเสี่ยงด้านตลาด
(Market Risk)

ความเสี่่�ยงที่่�สถาบัันการเงิินอาจได้้รัับความเสีียหาย เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
ของฐานะทั้้� ง ที่่� อ ยู่่�ในงบแสดงฐานะทางการเงิิ น และนอกงบแสดงฐานะทางการเงิิ น
ที่่เ� กิิดจากการเคลื่่อ� นไหวของอััตราดอกเบี้้ย� ราคาตราสารทุุน อััตราแลกเปลี่่ย� น และราคาสิินค้้า
โภคภััณฑ์์ โดยการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย และราคาตราสารทุุนอาจเกิิดจาก
ปััจจััยตลาดทั่่�วไป (General Market Risk) และ/หรืือ ปััจจััยเฉพาะของผู้้�ออกตราสารนั้้�น
(Specific Risk)

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
(Liquidity Risk)

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�ไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�สิินและภาระผููกพัันเมื่่�อถึึงกำำ�หนด เนื่่�องจาก
ไม่่สามารถเปลี่่�ยนสิินทรััพย์์เป็็นเงิินสดได้้ หรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้เพีียงพอกัับ
ปริิมาณความต้้องการใช้้เงิินของธนาคารได้้ทัันเวลาหรืือสามารถจััดหาเงิินทุุนได้้ด้้วยต้้นทุุน
ที่่�สููงเกิินกว่่าระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินกองทุุน ทั้้�งจาก
การเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยภายในและภายนอก รวมถึึงความไม่่เหมาะสมของโครงสร้้าง
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของธนาคาร

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ
(Operational Risk)

ความเสี่่�ยงจากการขาดการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี หรืือ ขาดธรรมาภิิบาลในองค์์กร โดยมีีสาเหตุุ
มาจากกระบวนการปฏิิบัติั งิ านภายใน บุุคลากร ระบบงาน หรืือ เหตุุการณ์์จากปััจจััยภายนอก
และส่่งผลกระทบต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงานและเงิินกองทุุนของธนาคาร รวมถึึง ความเสี่่ย� ง
ด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Compliance Risk)

1.	การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk Management)

ความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากการกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์ แผนดำำ�เนิินงาน และการนำำ�ไปปฏิิบัติั ไิ ม่่เหมาะสม หรืือไม่่สอดคล้้องกัับปััจจััยภายใน
และสภาพแวดล้้อมภายนอก อัันส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ เงิินกองทุุน หรืือการดำำ�รงอยู่่�ของธนาคาร
ธนาคารบริิหารความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ โดยมีีการบููรณาการข้้อมููล กระบวนการระหว่่างการจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ แผนแม่่บท
กัับ แผนบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้ธนาคารมีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีี สนัับสนุุนการบรรลุุเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดที่่�กำำ�หนดภายใต้้ความเสี่่�ยง
ที่่�อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ โดยสายงานบริิหารความเสี่่�ยงมีีการให้้คำำ�ปรึึกษา หารืือร่่วมกัับหน่่วยงานเจ้้าของความเสี่่�ยง (Risk Owner)
ในการระบุุประเมิินความเสี่่�ยงเพื่่�อกำำ�หนดปััจจััยเสี่่�ยง ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และช่่วงเบี่่�ยงเบนของระดัับ
ความเสี่่ย� งที่่ย� อมรัับได้้ (Risk Tolerance) ของปััจจััยเสี่่ย� งระดัับองค์์กรและสายงาน ให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร ผ่่านกิิจกรรม
Risk Clinic ทั้้�งนี้้� ผลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ในปีี 2564 ของธนาคารอยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยสามารถ
สรุุปการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ได้้ ดัังนี้้�
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นโยบาย

• การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
• การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดแู ลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง และการกำ�กับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Integrated Governance Risk and Compliance Policy :
GRC Policy

กระบวนการ

•	ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
•	ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์
และเหตุการณ์ภายนอก
• 	ทบทวนและปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ การบู ร ณาการกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การบริ ห ารความเสี่ ย ง
และการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

แผนบริหารความเสี่ยง

• จัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกปี และทบทวนระหว่างปี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายและตัวชี้วัด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่มีการทบทวน

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

• ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กรภายใต้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
• การจัดทำ� Portfolio View of Risk เพื่อพิจารณาแนวโน้มของตัวชี้วัดที่สำ�คัญของธนาคาร
• การวิเคราะห์ตัวชี้วัดนำ� (Leading Indicators) ของปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์

การติดตาม / รายงานผลการดำ�เนินงาน

• รายงานความเสี่ ย งที่ สำ�คั ญ ของธนาคารเสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการกำ�กั บ ความเสี่ ย ง
และคณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกเดือน และ คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
รายไตรมาส
• รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำ�กับความเสีย่ ง
และคณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
• รายงานผลดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำ�กับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Integrated Governance Risk and Compliance : GRC)
	ต่อคณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยง และ คณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส

2. 	การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Credit Risk Management)

ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต หมายถึึง โอกาสหรืือความน่่าจะเป็็นที่่�คู่่�สััญญาของธนาคาร (Counterparty) ไม่่สามารถปฏิิบััติิ
ตามภาระผููกพัันที่่�ตกลงไว้้กัับธนาคาร รวมถึึงโอกาสที่่�คู่่�ค้้าจะถููกปรัับลดอัันดัับความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้
และเงิินกองทุุนของธนาคาร
	ปีี 2564 ปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญที่่�ส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกค้้า คืือภาวะถดถอยทางเศรษฐกิิจที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ธนาคารจึึงมีีการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเครดิิตผ่า่ นเครื่่อ� งมืือ
ที่สำำ�คั
่� ญ
ั ดัังนี้้� 1) การทบทวนนโยบายสิินเชื่่อ� (Credit Policy) การทบทวนนโยบายการจััดชั้้น� หนี้้� การกัันสำำ�รองและการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั และไปตามกฎเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย 2) มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่ไ่� ด้้รับั ผลกระทบ เช่่น
“โครงการ ธอส. รวมไทยสร้้างชาติิ” เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกค้้าและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
ระลอกใหม่่โดยการพัักชำำ�ระหนี้้�ทั้้�งเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย หรืือ พัักชำำ�ระเงิินต้้น และจ่่ายเฉพาะดอกเบี้้�ยรายเดืือน การลดอััตราดอกเบี้้�ย หรืือ
ลดเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระ (ตััดเงิินต้้นและตััดดอกเบี้้�ย) เป็็นต้้น 3) การเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อให้้ธนาคารสามารถดำำ�เนิินการตามข้้อกำำ�หนด
ทางการที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานของธนาคาร เช่่น การเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9
(Thai Financial Reporting Standard No.9 : TFRS 9) เป็็นต้้น 4) การนำำ�ระบบ Credit Scoring Model (A-Score) มาใช้้ประกอบ
การพิิจารณาสิินเชื่่�อให้้มีีมาตรฐานการอนุุมััติิที่่�สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีและตรงตามวััตถุุประสงค์์ของการให้้สิินเชื่่�อ รวมถึึงการนำำ�
Credit Scoring Model (B-Score) มาใช้้ในการบริิหารจััดการพอร์์ตสิินเชื่่�อ 5) การพััฒนาเครื่่�องมืือในการติิดตามความเสี่่�ยงของลููกหนี้้�
สิินเชื่่�อปล่่อยใหม่่ที่่�มีีโอกาสเป็็น NPL ในระยะเวลา 1 ปีี หลัังทำำ�นิิติิกรรมให้้กลุ่่�มงานสาขา และ Aging Dashboard รายวััน ให้้กลุ่่�มงาน
ปรัับโครงสร้้างหนี้้�ใช้้เครื่่�องมืือผ่่านระบบ SMART RADAR (Branch Portfolio Management) ในการบริิหารจััดการคุุณภาพลููกหนี้้� และ
176
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6) การดำำ�เนิินงานตามประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย เช่่น การคำำ�นวณสิินทรััพย์์เสี่่ย� งด้้านเครดิิต โดยวิิธีี Standardized Approach
(SA) ตามเกณฑ์์ Basel II และการทดสอบภาวะวิิกฤติิ เพื่่�อประมาณการความเพีียงพอของเงิินกองทุุน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าธนาคารมีีเงิินกองทุุน
เพีียงพอรองรัับผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากสิินทรััพย์์เสี่่�ยงด้้านเครดิิตในอนาคตได้้ ทั้้�งนี้้� ผลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตในปีี 2564
ของธนาคารอยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตได้้ ดัังนี้้�
นโยบาย

• การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
• การทบทวนนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy)
• การทบทวนนโยบายการจัดชั้นหนี้ การกันสำ�รองและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

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
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย สำ�คั ญ ตามกรอบแนวทางของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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 ง
และคณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกเดือนและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายไตรมาส
• รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำ�กับความเสีย่ ง
และคณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส

3. 	การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาด (Market Risk Management)

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�สถาบัันการเงิินอาจได้้รัับความเสีียหาย เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
ของรายการสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน และภาระผููกพััน ซึ่่�งเกิิดจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย อัันจะส่่งผลต่่อเป้้าหมายของกำำ�ไรของธนาคาร
และการลดลงของมููลค่่าตลาดสำำ�หรัับส่่วนของทุุน ทั้้�งนี้้� ธนาคารบริิหารจััดการความเสี่่ย� งด้้านตลาด โดยคณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์ หนี้้�สินิ
และการเงิิน (ALCO) และมีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุม ดููแล ประเมิินโอกาสที่่�จะเกิิดความเสีียหายจากแนวโน้้มปััจจััยเสี่่�ยง ติิดตาม
และรายงานความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ผ่่านทางเครื่่�องมืือและระบบชี้้�วััดความเสี่่�ยงต่่าง ๆ
	ปััจจััยความเสี่่ย� งที่่สำำ�คั
� ญ
ั ในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา คืือ การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ( COVID-19) อย่่างรุุนแรง ทำำ�ให้้
รััฐบาลต้้องออกมาตรการเว้้นระยะห่่างและปิิดเมืือง (Lockdown) ควบคุุมการแพร่่ระบาด ส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่อภาวะเศรษฐกิิจ โดยเฉพาะ
ตลาดการเงิินเกิิดความผัันผวน ซึ่่ง� คณะกรรมการนโยบายการเงิิน (กนง.) ต้้องดำำ�เนิินการผ่่อนคลายมาตรการทางการเงิิน โดยการคงอััตราดอกเบี้้�ย
อยู่่�ที่่�ระดัับร้้อยละ 0.5 ตลอดปีี เพื่่�อให้้เศรษฐกิิจฟื้้�นตััวได้้หลัังการผ่่อนคลายมาตรการควบคุุมการระบาดในช่่วงปลายปีี 2564
ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาด ธนาคารได้้กำำ�หนดแนวทางบริิหารจััดการ ติิดตามและวิิธีีการวััดความเสี่่�ยงเพื่่�อลด
ผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยที่่มี� ผี ลต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิแิ ละมููลค่่าทางเศรษฐกิิจได้้อย่่างเหมาะสมและทัันเวลาภายใต้้
เพดานความเสี่่�ยงที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้้�งปรัับกระบวนการให้้สอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีี กฎระเบีียบของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย และกฎระเบีียบต่่าง ๆ ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง ทำำ�ให้้ผลการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านตลาดอยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้ สรุุปการบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านตลาด ปีี 2564 ดัังนี้้�
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นโยบาย

• การทบทวนนโยบายบริ ห ารความเสี่ย งด้ า นตลาด ตามอ้ า งอิ ง ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
	ที่ สกส. 18/2562 เรอื่ ง หลักเกณฑ์การกำ�กับดแู ลความเสีย่ งด้านตลาดและการคำ�นวณสินทรัพย์
ด้านตลาดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
• 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
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และมีการทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

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

การติดตาม / รายงานผลการดำ�เนินงาน

• รายงานติดตามผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ (100 bps.) ต่อประมาณการ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Static Repricing Gap)
• รายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (200 bps.) ต่อเงินกองทุน
(Duration-Based Gap)
• รายงานประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤต (Stress Testing) ความเสี่ยงด้านตลาด
และแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการปรับสมดุลโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นต้น

4. 	การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (Liquidity Risk Management)

ความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่อง หมายถึึง ความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากการที่่ไ� ม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�สินิ และภาระผููกพัันเมื่่อ� ถึึงกำำ�หนด เนื่่�องจาก
ไม่่สามารถเปลี่่�ยนสิินทรััพย์์เป็็นเงิินสดได้้หรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้เพีียงพอกัับปริิมาณความต้้องการใช้้เงิินของธนาคารได้้ทัันเวลา
หรืือสามารถจััดหาเงิินทุุนได้้แต่่ด้ว้ ยต้้นทุุนที่่สูู� งเกิินกว่่าระดัับที่ย�่ อมรัับได้้ ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินกองทุุน ทั้้ง� จากการเปลี่่ย� นแปลง
ของปััจจััยภายในและภายนอก รวมถึึงความไม่่เหมาะสมของโครงสร้้างสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน การเงิิน (ALCO) และมีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�
ควบคุุม ดููแล ประเมิินโอกาสที่่�จะเกิิดความเสีียหายจากแนวโน้้มปััจจััยเสี่่�ยง
	ถึึงแม้้ว่า่ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีีความรุุนแรงในปีีที่ผ่่� า่ นมา แต่่สภาพคล่่อง
ของธนาคารอยู่่�ในระดัับสููง เนื่่�องจากปริิมาณเงิินฝากเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องจากการที่่ลูู� กค้้ามีีความกัังวลที่่จ� ะลงทุุนในสิินทรััพย์์เสี่่ย� ง นอกจากนี้้�
ปริิมาณความต้้องการสิินเชื่่อ� ใหม่่ของลููกค้้าลดลง ประกอบกัับมาตรการธนาคารแห่่งประเทศไทย ให้้การช่่วยเหลืือลููกค้้าที่ไ่� ด้้รับั ผลกระทบ
จากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ธนาคารมีีสภาพคล่่องส่่วนเกิินและได้้นำำ�ไปลงทุุนในสิินทรััพย์์
ที่่�มีีสภาพคล่่องสููง เพื่่�อเตรีียมรองรัับกรณีีลููกค้้ามีีความต้้องการเบิิกถอนเงิินสด เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและรองรัับการเติิบโตของสิินเชื่่�อ
ของธนาคารในอนาคต
ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ธนาคารมีีแผนระดมทุุนโดยการออกผลิิตภััณฑ์์เงิินฝากและสลากออมทรััพย์์
เพื่่�อให้้มีีสิินทรััพย์์สภาพคล่่องเพีียงพอทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว รวมทั้้�งสนัับสนุุนการขยายฐานเงิินฝากของลููกค้้ารายย่่อย นอกจากนี้้�
ยัังให้้ความสำำ�คััญของเครื่่�องมืือและวิิธีีการวััดความเสี่่�ยง เพื่่�อรองรัับสถานการณ์์สภาพคล่่องที่่�มีีความรุุนแรง และทดสอบภาวะวิิกฤต
(Stress Testing) ภายใต้้สถานการณ์์จำำ�ลองของธนาคารแห่่งประเทศไทย ในการประเมิินความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อเงิินกองทุุน
ของธนาคารในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ผลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ สรุุปการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ปีี 2564 ดัังนี้้�
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นโยบาย

• การทบทวนนโยบายบริหารความเสีย่ 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) เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยง
•	ทบทวนการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องโดยมีการทบทวน
เป็นประจำ�ทุกไตรมาส

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

• ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (EIS)
• ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management System : ALM)
• อั ต ราส่ ว นและตั ว กำ�หนดระดั บ ความเสี่ย 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 : NSFR)

การติดตาม / รายงานผลการดำ�เนินงาน

• รายงานติดตามรายงานประมาณการสภาพคล่องล่วงหน้า 30 วัน
• รายงานอัตราส่วนและตัวกำ�หนดระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รายงานฐานะสภาพคล่อง
สุทธิตามสัญญา (Contractual Liquidity Gap) และตามพฤติกรรม (Behavioural Liquidity Gap)
• รายงานการกระจุกตัวของแหล่งเงิน และรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตสำ�หรับความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

5. ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Operational Risk Management)

ความเสี่่ย� งด้้านปฏิิบัติั กิ าร หมายถึึง ความเสี่่ย� งที่จ่� ะเกิิดความเสีียหายต่่าง ๆ อัันเนื่่�องมาจากความไม่่เพีียงพอหรืือความบกพร่่อง
ของกระบวนการควบคุุมภายใน บุุคลากร และระบบงาน หรืือจากเหตุุการณ์์ภายนอก รวมถึึงความเสี่่�ยงด้้านกฎหมาย เช่่น ความเสี่่�ยง
ต่่อการถููกฟ้้องร้้อง ถููกดํําเนิินคดีีตามกฎหมาย หรืือถููกทางการเปรีียบเทีียบปรัับ ทั้้�งนี้้� ไม่่รวมถึึงความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk)
และความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง (Reputational Risk) ซึ่่�งธนาคารได้้มีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ ภายใต้้กรอบแนวทาง
ของธนาคารแห่่งประเทศไทย และ COSO-ERM 2017 โดยให้้ทุุกหน่่วยงานของธนาคารมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารความเสี่่�ยงตามกลไก
การป้้องกัันความเสี่่�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 หน่่วยงานสนัับสนุุนที่่�กำำ�กัับดููแลด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
และการควบคุุมภายใน และแนวป้้องกัันระดัับที่�่ 3 (Third Line of Defense) ได้้แก่่ หน่่วยงานตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� ผลการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านปฏิิบััติิการ ในปีี 2564 ของธนาคารยัังอยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ
ของธนาคารได้้ ดัังนี้้�
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นโยบาย

• การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
• การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Policy)
• การกำ�หนดดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ�คัญ (Key Risk Indicator : KRI) ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
(Risk Appetite) และช่วงเบีย่ งเบนความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสีย่ ง
ภายใต้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

กระบวนการ

• การทบทวนและปรับปรุงคมู่ อื การบริหารความเสีย่ ง และแผนบริหารความเสีย่ ง ด้านปฏิบตั กิ าร
ประจำ�ปี
•	ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยงทางปฏิบัติการและระบบ
• จัดทำ�แบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) และเชื่อมโยงความเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญ
มาจัดทำ�ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำ�คัญ (Key Risk Indicator : KRI)
• การวิเคราะห์รายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Data)
•	ทบทวนและทดสอบแผนฉุกเฉิน และ แผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 และสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

• ระบบ Operational Risk Management System (ORMS) สำ�หรับการบันทึกและจัดเก็บข้อมลู
การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment : RCSA)
การรายงานผลดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ�คัญ (Key Risk Indicator : KRI) และ การรายงานเหตุการณ์
ความเสียหาย (Loss Event)

การติดตาม / รายงานผลการดำ�เนินงาน

• รายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประจำ�ทุกเดือน
• รายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Data) ประจำ�ทุกเดือน
• การรายงานผลตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำ�คัญ (Key Risk Indicator : KRI)

การพัฒนาปี 2564

• ได้รับการตรวจประเมินรักษาสภาพการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 ระบบการบริหาร
ความต่อเนอื่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) ขอบเขตระบบโอนเงิน
และชำ�ระหนี้ของ Mobile Application (GHB ALL) รอบ 1st Surveillance
• ปรับปรุงระบบ Operational Risk Management System (ORMS) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
• พั ฒ นาระบบ Dashboard ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการแจ้ ง เตือนความเสี่ ย งที่ สำ�คั ญ ล่ ว งหน้ า
(Early Warning System : EWS) ได้แก่ ระบบ KRI Dashboard
• พัฒนาระบบ GHB We Care เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19
และจัดเก็บข้อมูลการได้รับวัคซีนของพนักงาน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

6. ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Risk Management)

ความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ หมายถึึง ความเสี่่ย� งที่เ่� กิิดขึ้้น� จากการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ ได้้แก่่ ข้้อมููลระบบปฏิิบัติั กิ าร
(Operating System) ระบบงาน (Application System) ระบบฐานข้้อมููล (Database System) อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ (Hardware)
และระบบเครืือข่่ายสื่่�อสาร (Communication) ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร รวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
(Cyber Threat / Cyber Attack)
	ปีี 2564 ธนาคารมุ่่�งเน้้นและให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ (New Business Model) และการเปลี่่ย� นแปลงด้้านเทคโนโลยีีที่ร่� วดเร็็ว (Disruptive Technology)
ในปััจจุุบันั รวมถึึงสถานการณ์์ต่า่ งๆ ที่ไ่� ม่่คาดคิิด เช่่น กรณีีเกิิดโรคอุุบัติั ใิ หม่่ (COVID-19) เป็็นต้้น โดยอยู่่�ภายใต้้กรอบหลัักการการกำำ�กัับดููแล
ที่่�สำำ�คััญของธนาคารแห่่งประเทศไทย ได้้แก่่ การรัักษาความลัับของระบบและข้้อมููล (Confidentiality) ความถููกต้้องเชื่่�อถืือได้้
ของระบบและข้้อมููล (Integrity) และความพร้้อมใช้้งานของเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Availability) ซึ่่�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของการคุ้้�มครองข้้อมููล
และรัักษาผลประโยชน์์ของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ โดยธนาคารมีีการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่�สำำ�คั
่ ัญ ดัังนี้้�
นโยบาย

• การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk Management Policy)

กระบวนการ

• การจััดทำำ� / ทบทวนคู่่�มืือการบริิหารความเสี่่�ยง และแผนบริิหารความเสี่่�ยง ให้้ครอบคลุุมการบริิหาร
ความเสี่่� ย งด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ รวมถึึงภัั ย คุุ ก คามด้้ า น Cyber เพื่่� อ บริิ ห ารความเสี่่� ย ง
ให้้อยู่่�ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite)
• ประเมิินความพร้้อมการรัับมืือภััยคุุกคามไซเบอร์์ (Cyber Resilience Assessment) และกำำ�หนด
แผนบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
•	จััดทำำ� ทบทวน และทดสอบแผนฉุุกเฉิิน IT-DRP ให้้ครอบคลุุมระบบงานสำำ�คััญของธนาคาร รวมถึึง
แผนรัับมืือภััย Cyber
• การจััดทำำ�และตรวจสอบระบบความมั่่�นคงปลอดภััยให้้ทัันต่่อสถานการณ์์ในปััจจุุบัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ
และต่่อเนื่่�องเพื่่�อป้้องกัันการถููกโจมตีีทางไซเบอร์์ รองรัับการเปิิดให้้บริิการ Digital Service ต่่าง ๆ
รวมถึึงจากสถานการณ์์ของโรคระบาดโควิิด-19 ที่ธ่� นาคารได้้ปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการทำำ�งานโดยมีีการใช้้
VPN เพื่่�อให้้สามารถใช้้งานได้้จากระยะไกลสำำ�หรัับการปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน (Work From Home)
•	นำำ�หลัักการ 3-Line Of Defense มาใช้้ในการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยทุุกฝ่่ายงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องมีีส่ว่ นร่่วม
ในการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อป้้องกัันและลดความเสี่่�ยงในการเปิิดให้้บริิการ Digital Service ต่่าง ๆ
•	สื่่�อสารให้้ความรู้้� และสร้้างความตระหนัักเรื่่�องการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ รวมถึึงภััยคุุกคามใหม่่ ๆ ด้้าน Cyber ให้้พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
(Stakeholders) เช่่น หน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล ลููกค้้า คู่่�ค้้า เป็็นประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

• จัดทำ�แบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) และแบบประเมิน Checklist ตามแนวปฏิบัติที่ดี
ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�หรับใช้ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• จัดทำ�ดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ�คัญ (Key Risk Indicator : KRI) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงาน
เหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การติดตาม / รายงานผลการดำ�เนินงาน • รายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำ�ทุกเดือน
• รายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Data) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำ�ทุกเดือน
การพัฒนาปี 2564

• ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนอื่ ง โดยมีการตรวจประเมิน
เพอื่ รักษาสภาพการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 27001, มาตรฐาน ISO 22301 : 2019
• จัดทำ�ประกันภัยไซเบอร์ตอ่ เนอื่ งจากปี 2563 เพอื่ ป้องกันความเสียหายให้อยูใ่ นวงจำ�กัดทีธ่ นาคารรับได้
• มีการตั้งศูนย์ SOC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังติดตามภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีกระบวนการ
	ทำ�งานที่เป็นสากล
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โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยง

ธนาคารได้้จััดโครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรที่่�เหมาะสม เพื่่�อสนัับสนุุนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ โดยมีีการกำำ�หนด
ให้้หน่่วยงานการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความเป็็นอิิสระแยกออกจากหน่่วยงานที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงโดยตรง และให้้หน่่วยงานทั้้�งหมด
ของธนาคาร เป็็นผู้้�มีีบทบาทหลัักในการระบุุ ประเมิิน และกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงานที่่�ตนรัับผิิดชอบ โดยกำำ�หนดบทบาท
และหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบของหน่่วยงานเจ้้าของความเสี่่ย� ง หน่่วยงานบริิหารความเสี่่ย� ง และหน่่วยงานตรวจสอบที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของธนาคาร โดยพิิจารณาความชััดเจนในการแบ่่งแยกบทบาทผู้้�ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงและผู้้�ปฏิิบััติิการควบคุุมภายใน
ประจำำ�วััน ผู้้�กำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง และผู้้�ตรวจสอบ ตามหลัักการ “3 Lines of Defense” ดัังนี้้� 1) บทบาทการบริิหารความเสี่่�ยง
(Day-to-Day Risk Management) โดยหน่่วยงานเจ้้าของความเสี่่ย� ง (Risk Owner) 2) บทบาทการกำำ�กัับดููแลความเสี่่ย� ง (Risk Oversight)
โดยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่ย� ง คณะอนุุกรรมการกำำ�กัับความเสี่่ย� ง และฝ่่ายบริิหารความเสี่่ย� ง และ 3) บทบาท
การตรวจสอบและการสอบทาน (Independent Assurance) โดยคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบ
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดต่่างๆ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบาย กลยุุทธ์์และการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านต่่าง ๆ ของธนาคาร เช่่น คณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน และการเงิิน (ALCO) คณะกรรมการสิินเชื่่�อ คณะกรรมการการตลาด
คณะกรรมการบริิหารคุุณภาพสิินทรััพย์์ และคณะกรรมการกำำ�กัับการจััดทำำ�ระบบการควบคุุมภายใน เป็็นต้้น (ตามภาพ)

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT

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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Communication Line

ORO

ORO

ORO

Operation Risk Ofﬁcer

การควบคุุมภายใน

ธนาคารดำำ�เนิินงานด้้านการควบคุุมภายในตามหลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลััง ว่่าด้้วยมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ปฏิิบััติิการ
ควบคุุมภายในสำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ.2561 และมาตรฐานสากล ได้้แก่่ The Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission (COSO) เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของการควบคุุมภายในทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการปฏิิบััติิงาน (Operation)
ด้้านการรายงาน (Reporting) และด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร (Compliance)
และธนาคารมีีการบริิหารจััดการกระบวนการควบคุุมภายในของธนาคารอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยกำำ�หนดให้้มีหน่
ี ว่ ยงานที่่รั� บั ผิิดชอบเกี่่ย� วกัับงาน
ควบคุุมภายใน ซึ่่�งมีีการดำำ�เนิินงานแยกตามองค์์ประกอบของการควบคุุมภายใน ดัังนี้้�
1. สภาพแวดล้้อมของการควบคุุม (Control Environment) : ธนาคารมีีสภาพแวดล้้อมของการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ
เหมาะสม คณะกรรมการธนาคารและผู้้�บริิหารได้้กำำ�หนดนโยบายด้้านการควบคุุมภายใน ปฏิิบัติั ิตนเป็็นแบบอย่่างที่�ดี่ ใี นเรื่่อ� งความซื่่อ� สััตย์์
และจริิยธรรม กำำ�หนดให้้มีีโครงสร้้างการทำำ�งานที่่�ชััดเจนตามภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ รวมทั้้�งกำำ�หนดนโยบายและวิิธีีการ
ในการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
2. การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment) : ธนาคารให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง มีีการกำำ�หนดนโยบาย
การบริิหารความเสี่่�ยงทั้้�งองค์์กร และมีีการประเมิินความเสี่่�ยงในทุุกระดัับ มีีการนำำ�กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงในภาวะฉุุกเฉิิน
(Business Continuity Management : BCM) มาใช้้ในการบริิหารจััดการภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
3.	กิิจกรรมการควบคุุม (Control Activities) : ธนาคารมีีการสอบทานการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านต่่าง ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ มีีการกํําหนดนโยบายและระเบีียบปฏิิบัติั เิ ป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร มีีการแบ่่งแยกอำำ�นาจหน้้าที่่�
เพื่่�อตรวจสอบการทำำ�งานและคานอำำ�นาจกัันชััดเจน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่่อ� สาร (Information and Communication) : ธนาคารปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลข่่าวสาร
ส่่วนบุุคคล ในการวางแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับการเก็็บรวบรวม ใช้้ และเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า รวมทั้้�งวางแนวทางการจััดเก็็บ
เอกสารสํําคััญและข้้อมููลประกอบการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งจากภายในและภายนอก เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสารสนเทศที่่�สํําคััญและเกี่่�ยวข้้องกัับ
การดํําเนิินธุุรกิิจของธนาคาร มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงาน และทัันต่่อการใช้้งาน
5. การติิดตามและประเมิินผล (Monitoring and Evaluation) : ธนาคารมีีการประเมิินประสิิทธิภิ าพประสิิทธิผิ ลของการควบคุุม
ภายในเป็็ นประจำำ�อย่่ างน้้ อยปีี ละ 1 ครั้้� ง และมีี การติิ ดตามและรายงานผลการดำำ�เนิิ นงานตามแผนปรัั บปรุุ งการควบคุุ มภายใน
ต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส และมีีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานกระบวนการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
กระบวนการควบคุุมภายในที่่�มีีอยู่่� มีีความเพีียงพอเหมาะสม
ทั้้�งนี้้� ปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานความเพีียงพอและเหมาะสมของกระบวนการควบคุุมภายในของธนาคารแล้้ว
ไม่่พบประเด็็นข้้อควรปรัับปรุุงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารในการประชุุมครั้้�งที่�่ 3/2564 วัันที่่� 30 มีีนาคม 2564 มีีมติิ อนุุมััติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วย นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ
และกรรมการ 2 ท่่าน ได้้แก่่ นางพััชรีี อาระยะกุุล และนายกฤษณ์์ เสสะเวช โดยมีีกรรมการผู้้�จััดการ เป็็นที่�ป่ รึึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้ดำำ�เนิินการด้้านต่่าง ๆ 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
หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป ถึึงรองกรรมการผู้้�จััดการหรืือเทีียบเท่่า รวมถึึงค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นที่่�ให้้แก่่กรรมการในคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยต่่าง ๆ เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมัติั ิ รวมถึึงกำำ�หนดแนวทางและหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงานของกรรมการ
ในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ และผู้้บ� ริิหารตั้้ง� แต่่ตำำ�แหน่่งผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ หรืือเทีียบเท่่าขึ้้น� ไปถึึงกรรมการผู้้�จัดั การ เพื่่�อพิิจารณา
ปรัับผลตอบแทนประจำำ�ปีี รวมทั้้�งกำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นของกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร
ให้้ความเห็็นชอบ เป็็นต้้น
ในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ได้้มีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 12 ครั้้�ง โดยคณะกรรมการ
แต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมและได้้ปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่�พิิจารณาในเรื่่�องสำำ�คััญ เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร ดัังนี้้�
•	พิิจารณากรอบการประเมิินผลงานของผู้้�บริิหารระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการหรืือเทีียบเท่่า และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
		หรืือเทีียบเท่่า
•	พิิจารณาแนวทางการนำำ�ผลการปฏิิบััติิงานมาเชื่่�อมโยงกัับการจ่่ายโบนััสในกลุ่่�มพนัักงาน ค่่างาน 9-11 และกลุ่่�มพนัักงาน
		ค่่างาน 8 (เฉพาะผู้้�บริิหารสาขา)
•	พิิจารณากลั่่�นกรองการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการหรืือเทีียบเท่่า ผู้้�ช่่วยกรรมการ
		ผู้้�จััดการหรืือเทีียบเท่่า รวมถึึงการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีของกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อการขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี
•	พิิจารณากลั่่�นกรองผลการประเมิินตนเองและคณะของคณะกรรมการธนาคาร
•	พิิจารณากลั่่�นกรองการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารธนาคาร (เลื่่�อนตำำ�แหน่่ง / หมุุนเวีียน / รัักษาการ)
•	พิิจารณาคััดเลืือกกรรมการธนาคารเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการชุุดย่่อย
•	พิิจารณากลั่่�นกรองแผนแม่่บทการบริิหารทรััพยากรบุุคคลของธนาคารอาคารสงเคราะห์์
•	พิิจารณาทบทวนแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ ด้้านความสามารถในการบริิหารจััดการองค์์กร
		 (ในส่่วนของพนัักงานประเมิิน)
•	พิิจารณาทบทวนนโยบายการสรรหากรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
การบริิหารงานทรััพยากรบุุคคลของธนาคารมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง และเป็็นแรงผลัักดัันในการช่่วยให้้ธนาคารบรรลุุเป้้าหมาย
ตามนโยบายของรััฐบาลในปีี 2564 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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(นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์)
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
1. แผนงาน / โครงการด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล

จากทิิศทางของยุุทธศาสตร์์ของธนาคารที่่�มุ่่�งไปสู่่�การเป็็น Digital Banking โดยการยกระดัับการให้้บริิการลููกค้้า และ
กระบวนการทำำ�งานภายในให้้รองรัับการเป็็นธนาคารดิิจิทัิ ลั ตามที่่กำำ�ห
� นดในวััตถุปุ ระสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 (SO3) และมุ่่�งเน้้นประสิิทธิภิ าพ
ในการบริิหารจััดการต้้นทุุนในด้้านบุุคลากร คืือ ผลตอบแทนจากทุุนมนุุษย์์ : Human Capital Return on Investment (HCROI)
รวมทั้้�งการเพิ่่�มศัักยภาพบุุคลากรให้้รองรัับต่่อการเปลี่่�ยนแปลงให้้สามารถสร้้างผลิิตภาพ (Productivity) เพิ่่�มขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ธนาคารจึึงได้้จััดทำำ�โครงการต่่าง ๆ ภายใต้้กลยุุทธ์์ 5R เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้กัับบุุคลากร ทั้้�งในด้้านขีีดความสามารถ
ในปััจจุุบัันและขีีดความสามารถด้้าน Digital เพื่่�อรองรัับอนาคต ปริิมาณอััตรากำำ�ลัังที่�เ่ หมาะสมกัับภารกิิจของธนาคาร และการเสริิมสร้้าง
ค่่านิิยมและวััฒนธรรมองค์์กร (GIVE+4) เพื่่�อสนัับสนุุนทิิศทางของยุุทธศาสตร์์ธนาคารที่�มุ่่�่ งสู่่�การเป็็น Digital Banking ดัังนี้้�
1) กลยุุทธ์์ด้า้ น Recruit หรืือ การสรรหาบุุคลากร Digital DNA มุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพของระบบการสรรหาบุุคลากร
ที่่�มีีทัักษะพื้้�นฐานด้้าน Digital โดยใช้้เครื่่�องมืือในการสััมภาษณ์์ Competency Base Interview (CBI) คืือ การนำำ�ทัักษะขีีดความสามารถ
ของธนาคารมาออกแบบเป็็นหััวข้้อคำำ�ถามในการสััมภาษณ์์พนัักงานใหม่่ เพื่่�อให้้ได้้บุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมตามที่่�ธนาคารต้้องการ
เพิ่่�มแบบทดสอบทางด้้าน Digital Skill กัับผู้้ส� มััคร เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าสามารถสรรหาบุุคลากรได้้ตรงกัับความต้้องการของธนาคาร และมีีการใช้้
แบบประเมิินผลการทดลองงาน โดยเพิ่่�มหััวข้้อประเมิินด้้าน Digital Skill กัับพนัักงานใหม่่ รวมทั้้�งใช้้การสื่่อ� สารประชาสััมพัันธ์์ภาพลัักษณ์์
ธนาคารด้้าน Employee Digital Branding ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ของธนาคาร เพื่่�อจููงใจคนรุ่่�นใหม่่ให้้เข้้ามาสมััครงานกัับธนาคารและ
รัับรู้้�ว่่าพนัักงาน ธอส. มีีความ “Proud to be GHB Digital Life”
2) กลยุุทธ์์ Retrain หรืือ การพััฒนาบุุคลากรรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง โดยแบ่่งการพััฒนาได้้เป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่
		 2.1) การพััฒนาและให้้ความรู้้�กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานทั้้�งธนาคาร ให้้มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับ Application GHB All ครอบคลุุม
ประเด็็นต่่างๆ เช่่น การ Download Application GHB All / ความสามารถใช้้งาน Functional ของ GHB All Application / ความสามารถ
ในการแนะนำำ�ให้้ลููกค้้าใช้้งาน GHB ALL Application และการแก้้ไขปััญหา GHB All Application โดย Reskill / การ Upskill
ให้้แก่่ผู้�บ้ ริิหารและพนัักงานให้้มีีความรู้้� / ทัักษะ / ความชำำ�นาญที่่�จำำ�เป็็นโดยดำำ�เนิินการอบรมผ่่านระบบ E-Learning
		 2.2) การพััฒนาบุุคลากรให้้มีีศัักยภาพสููง (High Performance Employee) และเตรีียมความพร้้อมรองรัับการเป็็น
ผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Successor) ที่่�สำำ�คััญของธนาคาร
		 2.3) การพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรสายงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล ให้้มีคี วามรู้้� ความสามารถทัันต่่อการเปลี่่ย� นแปลง
และเป็็นหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ (Strategic Partner) หรืือที่�ป่ รึึกษา (Internal Consultant) ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3) กลยุุทธ์์ Re-Allocate หรืือ การบริิหารอััตรากำำ�ลัังรองรัับ Digital Bank ถึึงแม้้จะมีี Digital Disruptive เข้้ามา
แต่่ในปีี 2564 ธนาคารมีีนโยบายไม่่ลดจำำ�นวนพนัักงาน แต่่ใช้้วิธีิ กี ารจััดสรรอััตรากำำ�ลััง (Re-Allocate) และพััฒนาบุุคลากร Reskill / Upskill
เพื่่�อรองรัับการยกระดัับเป็็น Digital Banking ของธนาคาร เพื่่�อใช้้อััตรากำำ�ลัังที่�มี่ ีอยู่่�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4) กลยุุทธ์์ Re-Attitude หรืือ การมุ่่�งเน้้นการเสริิมสร้้าง Culture เพื่่�อให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่� Digital Banking
ธนาคารจึึงได้้มีกี ารทบทวนวััฒนธรรมองค์์กร โดยจากเดิิม GIVE เป็็น GIVE+4 และส่่งเสริิมให้้นำำ�ค่า่ นิิยม GIVE+4 ไปประยุุกต์์ให้้เกิิดประโยชน์์
ต่่อองค์์กรและลููกค้้าภายใต้้แนวคิิด “GHB 1 TEAM คิิดต่่างได้้ แต่่ไม่่แตกแยก” โดยมีีการจััดอบรมหลัักสููตรเชิิงปฏิิบัติั กิ าร “GHB 1 TEAM”
ให้้กัับผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงร่่วมกัันคิิดโครงการ “GHB 1 TEAM” เพื่่�อนำำ�ไปใช้้เป็็นโครงการในกลุ่่�มงาน / สายงาน
ในปีี 2565 รวมถึึงประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างที่�ดี่ ี (Role Model) ให้้กัับพนัักงานยึึดถืือปฏิิบัติั ิ
5) กลยุุทธ์์ Restructure หรืือ การทบทวนโครงสร้้างรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง กระบวนการทำำ�งานไปสู่่� Digital Bank
เป็็นการปรัับโครงสร้้างธนาคารเพื่่�อรองรัับการแข่่งขัันในอนาคต โดยในปีี 2564 ดำำ�เนิินการทบทวนและปรัับโครงสร้้างกลุ่่�มงานเทคโนโลยีี
สารเทศ และกลุ่่�มงานปรัับโครงสร้้างหนี้้�
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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2.	จำำ�นวนบุุคลากรธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
สายงาน

ฝ่าย / สำ�นัก / ภาค / ศูนย์
ธนาคาร

21

207

22

0

1

23

56

0

0

56

18

0

0

18

ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

22

1

4

27

ฝ่ายตรวจสอบสาขา

31

2

1

34

ฝ่ายตรวจสอบสำ�นักงานใหญ่

18

0

0

18

ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

15

1

1

17

ฝ่ายประเมินผลองค์กร

23

2

2

27

ฝ่ายวิชาการ

22

3

1

26

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

55

6

59

120

ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้

27

0

2

29

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

20

13

6

39

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

16

2

5

23

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

29

1

0

30

ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

31

2

1

34

ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีฯ

7

1

0

8

ศูนย์ป้องกันการทุจริต

6

1

0

7

ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1

269

42

45

356

ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2

287

44

42

373

ฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง

161

31

27

219

สายงานสาขา
ภูมิภาค 1

ภาคเหนือตอนบน

157

22

17

196

ภาคเหนือตอนล่าง

98

20

14

132

สายงานสาขา
ภูมิภาค 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

148

27

19

194

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

130

18

15

163

ภาคตะวันออก

220

40

25

285

ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน

178

28

20

226

ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง

184

26

27

237

65

5

7

77

9

0

1

10

สายงานบริหารตลาดรอง ฝ่ายสนับสนุนบริหารตลาดรองสินเชื่อฯ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ฝ่ายติดตามหนี้และบริหารสินเชื่อ
สายงานตรวจสอบ

สายงานกลยุทธ์
สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สายงานสื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร

สายงานบริหาร
ความเสี่ยง

สายงาน
สาขานครหลวง

สายงานสาขา
ภูมิภาค 3
สายงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
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2

ผลรวม
ทั้งหมด

16

สำ�นักกรรมการผู้จัดการ

1

ลูกจ้าง
ธนาคาร

167

ขึ้นตรง

186

กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน
พนักงาน
ผู้จัดการ สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง

สายงาน

ฝ่าย / สำ�นัก / ภาค / ศูนย์

กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน
พนักงาน
ผู้จัดการ สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
สายงานพัฒนาระบบ
ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล
ดิจิทัล
ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

สายงานการตลาดและ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
พัฒนาธุรกิจ 1
ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์
สายงานการตลาดและ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
พัฒนาธุรกิจ 2
ฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร

ลูกจ้าง
ธนาคาร

ผลรวม
ทั้งหมด

26

0

0

26

55

1

0

56

17

0

4

21

21

1

4

26

23

0

71

94

23

1

5

29

11

0

2

13

27

1

2

30

สายงานวิเคราะห์
สินเชื่อ

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย

64

1

2

67

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ

28

3

4

35

สายงานกิจการ
นโยบายสินเชื่อและ
ภาครัฐ

ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ

21

2

7

30

ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ

49

1

9

59

ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล

67

2

50

119

261

68

69

398

ฝ่ายบริหารคดี

27

1

7

35

ฝ่ายบริหาร NPA

51

5

0

56

ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด

58

0

7

65

ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน

29

1

6

36

ฝ่ายกฎหมาย

22

0

3

25

ฝ่ายบริหารสำ�นักงานและกิจการสาขา

59

4

108

171

ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

40

1

12

53

ฝ่ายการบัญชี

35

2

1

38

ฝ่ายธุรกรรมการเงิน

36

3

7

46

ฝ่ายบริหารการเงิน

12

0

4

16

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

77

2

13

92

116

9

41

166

2

0

35

37

3,748

463

836

5,050

สายงานบริหารหนี้

สายงานบังคับคดี

สายงานกฎหมาย
สายงานสนับสนุน
สายงานการเงิน
และบัญชี
สายงานปฏิบัติการ
ลูกค้ารายย่อย

ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค

ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ผลรวมทั้งหมด

1

2

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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3.	ค่่าตอบแทนของพนัักงาน / ค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากร

ธนาคารมีีนโยบายกำำ�หนดค่่าตอบแทนสำำ�หรัับพนัักงานโดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสม ตามสภาวะเศรษฐกิิจ ค่่าครองชีีพ
ค่่าตอบแทนมาตรฐานของกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ตลอดจนสภาพธุุรกิิจ และผลการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ทั้้�งนี้้� ยัังคงเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
การปรัับปรุุงระบบแรงจููงใจในส่่วนค่่าตอบแทนที่่เ� ป็็นเงิินตามระบบประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ และระเบีียบข้้อบัังคัับของธนาคาร
นอกจากนี้้� ธนาคารได้้ นำำ� ระบบการขึ้้� น เงิิ น เดืือนและการจ่่ า ยโบนัั ส ประจำำ�ปีี ม าเชื่่� อ มโยงกัั บ ผลประเมิิ น การปฏิิ บัั ติิ ง านประจำำ�ปีี
โดยการขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี ธนาคารจะมีีการกำำ�หนดอััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน (Money Model) ที่�แ่ ตกต่่างกัันสำำ�หรัับแต่่ระดัับผลประเมิิน
ที่่�พนัักงานได้้รัับ และมีีการจ่่ายโบนััสตามผลประเมิินสำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�บริิหารของธนาคาร
ในปีี 2564 ธนาคารมีีค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับบุุคลากรของธนาคาร (รวมผู้้�บริิหารระดัับสููง) ประกอบด้้วย เงิินเดืือน โบนััส และ
ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสวััสดิิการต่่าง ๆ เช่่น เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ค่่ารัักษาพยาบาล ค่่าช่่วยเหลืือบุุตร ค่่าช่่วยเหลืือการศึึกษาบุุตร
ค่่าเครื่่�องแต่่งกาย รวมทั้้�งสิ้้�น 4,633.56 ล้้านบาท มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
	หน่่วย : ล้้านบาท
รายการ

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

เงิินเดืือน

2,390.44

2,549.71

2,733.55

โบนััส

1,295.96

1,291.70

1,343.67

503.52

526.72

556.34

4,189.92

4,368.13

4,633.56

สวััสดิิการ
รวม

4. นโยบายการฝึึกอบรม และพัั ฒนาพนัักงาน

ธนาคารมีีการปรัับตััวในด้้านการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมบุุคลากรรองรัับการเปลี่่ย� นแปลงทางเทคโนโลยีี
และการแข่่งขัันในปััจจุุบััน โดยมีีนโยบายการพััฒนาเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1)	ดำำ�เนิินการพััฒนาขีีดความสามารถของบุุคลากรทั้้�งในด้้าน Core Competency Managerial Competency และ
ความสามารถด้้านดิิจิิทัลั (Common Digital) และได้้ดำำ�เนิินการประเมิินขีีดความสามารถตามตำำ�แหน่่งงาน (Functional Competency)
เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลไปจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล (IDP) ในการพััฒนาศัักยภาพได้้ตรงกัับเป้้าหมายหรืือทิิศทางขององค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
2)	มุ่่�งเน้้นการพััฒนาศัักยภาพด้้านดิิจิทัิ ลั ของบุุคลากรรองรัับการก้้าวสู่่�การเป็็น Digital Bank เต็็มรููปแบบ (Fully Digitized)
ของธนาคาร ได้้ แ ก่่ หลัั ก สููตร GHB ALL Application หลัั ก สููตร พระราชบัั ญ ญัั ติิ ก ารรัั ก ษาความมั่่� น คงปลอดภัั ย ไซเบอร์์
หลัักสููตรการปรัับกระบวนการเปิิดบััญชีีเงิินฝากให้้เป็็น Digital Service หลัักสููตรผู้้�นำำ�ยุคุ ดิิจิทัิ ลั (Digital Leadership) หลัักสููตร Intensive
Cybersecurity Capacity Building Program มาตรฐาน CMMI เป็็นต้้น
3)	พััฒนาระบบการเรีียนรู้้�ให้้พนัักงานสามารถเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเอง (Self Learning) เพื่่�อตอบสนองวิิถีีชีีวิิตใหม่่
(New Normal) ต่่อสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม
(Social Distancing) รวมถึึงเพื่่�อความคล่่องตััว รวดเร็็ว และอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่บุุคลากรยิ่่�งขึ้้�น
4)	พััฒนาบุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานด้้านการเงิินให้้มีีความรู้้� ทัักษะ ครอบคลุุมถึึงการปฏิิบััติิงานด้้านสิินเชื่่�อ (Reskill)
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมด้้านอััตรากำำ�ลัังรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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5)	พัั ฒ นาบุุ ค ลากรเพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งความเชี่่� ย วชาญ (Professional) ทั้้� ง ในด้้ า นเทคโนโลยีี ด้้ า นตรวจสอบ และ
ด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล โดยธนาคารได้้ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนผู้้�บริิหารและพนัักงานให้้เข้้ารัับการทดสอบคุุณวุุฒิิวิิชาชีีพต่่าง ๆ
กัับสถาบัันภายนอกที่�ไ่ ด้้รัับการยอมรัับในระดัับประเทศและระดัับสากล อาทิิ Certified Professional Internal Auditor of Thailand,
The Certified Internal Auditor, Certified Ethical Hacker, Certified Information Security Manager, IRCA/2016 ISMS
Auditor/Lead Auditor (A17207), Internal Audit Competency Framework, HR Certification, Treasury Dealer Certification,
Advance Audit Committee Program (AACP) เป็นต้น
6)	ส่่งเสริิมการพััฒนาตาม Model 70:20:10 70 : การเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ทำำ�งานจริิง (Experiential Learning) 20 :
การเรีียนรู้้�จากการพััฒนาจากบุุคคลอื่่�น ๆ (Coaching & Mentoring) 10 : การเรีียนรู้้�จากการเข้้าอบรม (Formal Learning)
โดยเน้้นการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองและเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ผ่่าน Digital Learning เพื่่�อสร้้างทัักษะการเรีียนรู้้�ด้้านดิิจิิทััลให้้แก่่บุุคลากร
จนเกิิดเป็็นวััฒนธรรมด้้านดิิจิิทััล (Digital Culture)
7) การเตรีียมความพร้้อมผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Successor) โดยธนาคารมีีแผนการพััฒนาอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อรองรัับการสืืบทอดตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหารที่่�สำำ�คััญได้้แก่่ โครงการ Leadership Succession Program (LSP) สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง
โครงการ Leadership Development Program (LDP) สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย / สำำ�นััก / ภาค
8) การพััฒนาผู้้�มีศัี กั ยภาพสููง (High Potential) ธนาคารได้้ดำำ�เนิินโครงการ High Potential Management และโครงการ
High Potential Management Boost Up สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย / หััวหน้้าส่่วน / เทีียบเท่่า เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ
อย่่างต่่อเนื่่�องสำำ�หรัับเตรีียมความพร้้อมในการเป็็นผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย / สำำ�นััก / ภาค
		 พร้้อมกัันนี้้� ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านระดัับปฏิิบัติั กิ ารและผู้้บ� ริิหารระดัับต้้น ผ่่านโครงการ Smart Leader
เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานกลุ่่�มดัังกล่่าวรองรัับการเติิบโตของธนาคาร และเป็็นการเตรีียมความพร้้อมในการสร้้างผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่
ของธนาคาร
9)	ทบทวนเส้้นทางความก้้าวหน้้าของสายอาชีีพ (Career Path) ของบุุคลากรทั้้�งธนาคาร เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนา
และเสริิมสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจให้้กัับบุุคลากรของธนาคาร ให้้มีีแนวทางในการเติิบโตและการพััฒนาเพื่่�อรองรัับการเติิบโตที่่�ชััดเจน
		 นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้พััฒนาบุุคลากรในด้้านอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร และรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต อาทิิ มาตรฐานการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (BCM) ISO 22301 การจััดทำำ�แผนงานลด
และป้้องกัันความเสี่่�ยงในการปฏิิบััติิงานด้้าน IT ผู้้�นำำ�ยุุคดิิจิิทััล (Digital Leadership) Innovative IA : Recalibration for the COVID
Environment โครงการพััฒนาผู้้�บริิหารยุุคใหม่่ (MOBEX) เป็็นต้้น ซึ่่�งการพััฒนาบุุคลากรในปีีที่่�ผ่่านมาธนาคารมีีวิิธีีการในการพััฒนา
ที่่�หลากหลาย เช่่น พััฒนาผ่่าน Virtual Classroom E-Learning VDO Conference Project Assignment และ Coaching &
Mentoring เป็็นต้้น
		ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาผู้้�บริิหารและพนัักงานผ่่านหลัักสููตรภายในธนาคาร (In-house Training)
จำำ�นวน 57 หลัักสููตร หลัักสููตรที่่�สถาบัันภายนอกเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดอบรม (Public Training) จำำ�นวน 102 หลัักสููตร และหลัักสููตร
การเรีียนรู้้�ผ่่านระบบ E-Learning จำำ�นวน 24 หลัักสููตร รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 183 หลัักสููตร มีีค่่าใช้้จ่่ายในการอบรมสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
และพนัักงานเฉลี่่�ย 3,632.61 บาทต่่อคนต่่อปีี และมีีชั่่�วโมงผ่่านการอบรมสำำ�หรัับผู้้�บริิหารและพนัักงานเฉลี่่�ย 124.60 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ได้้มีมี ติิแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในปีี 2564 ดัังนี้้�
1.	ตามคำำ�สั่่�งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ที่่� 18/2563 สั่่�ง ณ วัันที่่� 29 เมษายน 2563
		มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 เมษายน 2563 ถึึงวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564 ประกอบด้้วย
		 นายธานิินทร์์ ผะเอม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
กรรมการตรวจสอบ
		 นายวิิชิิต	 แสงทองสถิิตย์์
กรรมการตรวจสอบ
2.	ตามคำำ�สั่่�งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ที่่� 3/2564 สั่่�ง ณ วัันที่่� 29 เมษายน 2564
		มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 เมษายน 2564 ถึึงวัันที่่� 17 มกราคม 2565 ประกอบด้้วย
		 รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย ประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาออกมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 17 มกราคม 2565)
		 ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร
กรรมการตรวจสอบ
		 นายรััฐสภา 	จิิระกรานนท์์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีีผู้้�บริิหารสููงสุุดของสายงานตรวจสอบ ทำำ�หน้้าที่�เ่ ลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
	ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่่�งสอดคล้้องกัับระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่่วยตรวจสอบภายในของรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2555 คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้้ความสำำ�คััญกัับกระบวนการตรวจสอบภายในที่่มี� ปี ระสิิทธิภิ าพ
และประสิิทธิิผล ในการส่่งเสริิมการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับธนาคาร รวมทั้้�งมุ่่�งเน้้นให้้ธนาคาร
มีีความโปร่่งใส
ในระหว่่างปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมรวม 13 ครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณาและติิดตามเรื่่�องต่่าง ๆ โดยหารืือร่่วมกัับ
ฝ่่ายจััดการ ในวาระที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีการประชุุมหารืือเป็็นการเฉพาะร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีธนาคาร (สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน)
เป็็นรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้้รายงานผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการธนาคารเป็็นประจำำ�
ทุุกไตรมาส สรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
รายงานทางการเงิิน
สอบทานผลประกอบการและรายงานทางการเงิินของธนาคารเป็็นรายเดืือน รายไตรมาส และประจำำ�ปีี ร่่วมกัับผู้้�บริิหาร
ของกลุ่่�มงานการเงิินและบััญชีี และพิิจารณารายงานทางการเงิินร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีธนาคารเป็็นรายไตรมาสสำำ�หรัับรายงานทางการเงิิน
ที่่ผ่� า่ นการสอบทานและตรวจสอบจากผู้้ส� อบบััญชีีแล้้วในเรื่่อ� งความถููกต้้องตามที่ค่� วรของรายงานทางการเงิิน รายการปรัับปรุุงบััญชีีที่สำำ�คั
่� ญ
ั
และประเด็็นที่่�มีีผลกระทบต่่องบการเงิินอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ รวมทั้้�งข้้อสัังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิินของผู้้�สอบบััญชีี
เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่ากระบวนการจััดทำำ�งบการเงิินและรายงานทางการเงิิน จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิิน ข้้อกำำ�หนดของกระทรวงการคลััง
ธนาคารแห่่งประเทศไทย มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ครบถ้้วน ทัันเวลา และเชื่่�อถืือได้้ นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบ
ยัังได้้ติดิ ตามการดำำ�เนิินการและการเตรีียมความพร้้อมของธนาคาร ในการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่ ที่จ่� ะมีีผลบัังคัับใช้้
อย่่างสม่ำำ��เสมอ และผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานการณ์์ภายใน /
ภายนอกอื่่�นที่่�อาจกระทบต่่อรายงานทางการเงิินของธนาคาร
การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการตามแนวคิิด 3 Lines of Defense มีีการสอบทานระบบ
การควบคุุมภายใน โดยพิิจารณาจากรายงานการประเมิินผลการควบคุุมภายในของธนาคาร รายงานการตรวจสอบของหน่่วยตรวจสอบภายใน
ธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย และสำำ�นัั ก งานการตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ น ติิ ด ตามการจัั ด ทำำ�ระบบการควบคุุ ม ภายในและการจัั ด ทำำ�
แบบประเมิินการควบคุุมภายในด้้วยตนเอง รวมทั้้�งติิดตามผลการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขระบบการควบคุุมภายใน และการแก้้ไขประเด็็น
ที่่�พบจากการตรวจสอบทั้้�งของหน่่วยตรวจสอบภายใน และหน่่วยงานกำำ�กัับ ได้้แก่่ กระทรวงการคลััง สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบาย
รััฐวิิสาหกิิจ ธนาคารแห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและทัันกาล เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบ
การควบคุุมภายในของธนาคารมีีความเหมาะสม เพีียงพอ รวมถึึงสอบทานการดำำ�เนิินงานของธนาคารตามเกณฑ์์ประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
รััฐวิิสาหกิิจระบบใหม่่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
กระทรวงการคลัังกำำ�หนด เพื่่�อยกระดัับให้้ธนาคารดำำ�เนิินการอย่่างมีีประสิิทธิผิ ล ประสิิทธิภิ าพ สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� ี
190
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นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ติิดตามรายงานผลการตรวจประเมิินระบบการให้้บริิการชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของธนาคาร
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการให้้บริิการของธนาคารมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีีและเพีียงพอเป็็นไปตามนโยบายความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีี
สารสนเทศของธนาคาร (IT Security Policy) และสอดคล้้องตามแนวปฏิิบััติิของธนาคารแห่่งประเทศไทย
การบริิหารความเสี่่�ยง
สอบทานรายงานการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร และติิดตามผลการบริิหารความเสี่่�ยงทุุกไตรมาส โดยประชุุมร่่วมกัับ
ผู้้�บริิหารฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง รวมทั้้�งติิดตามการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของธนาคารภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่�มี่ ีผลกระทบกัับธนาคาร เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคารด้้านต่่าง ๆ มีีความเหมาะสม
มีีประสิิทธิิภาพ และควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
การตรวจสอบภายใน
สอบทานและอนุุมัติั ิกฎบััตรของสายงานตรวจสอบ นโยบายการปฏิิบััติิหน้้าที่�ข่ องผู้้�ตรวจสอบภายใน และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน
ตรวจสอบ เพื่่�อพิิจารณาความเหมาะสมของหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ขอบเขตการปฏิิบััติิงาน สิิทธิิ และความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
อนุุมััติิแผนการตรวจสอบเชิิงกลยุุทธ์์ 3-5 ปีี และแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบงบประมาณประจำำ�ปีี ประเมิิน
ความเพีียงพอเหมาะสมของทรััพยากรของหน่่วยตรวจสอบภายใน แผนการพััฒนาบุุคลากรของหน่่วยตรวจสอบภายใน ดััชนีวัี ดั ผลการปฏิิบัติั งิ าน
อีีกทั้้�งพิิจารณาแผนการปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบภายในและติิดตามการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้ ใ ห้้ คำำ� ปรึึกษา แนะนำำ�ในการปฏิิ บัั ติิ ง าน รวมถึึงสนัั บ สนุุ น การพัั ฒ นาเพื่่� อ ยกระดัั บ คุุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้้� ง ในด้้ า น
การให้้ความเชื่่�อมั่่�น การให้้คำำ�ปรึึกษา และการตรวจสอบแบบเชิิงรุุก (Proactive) โดยนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศใช้้ในการตรวจสอบ
และเป็็นเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์ ตรวจติิดตามความผิิดปกติิอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงานและช่่วยเพิ่่�มคุุณค่่า
ให้้แก่่องค์์กรมากยิ่่�งขึ้้�น อัันเป็็นการรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร ที่่�มุ่่�งสู่่�การเป็็น Digital Bank นอกจากนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบยัังให้้การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนผู้้�ตรวจสอบภายในให้้มีีการพััฒนาความรู้้�ความสามารถ รวมถึึงการสอบรัับ
ใบประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพด้้านตรวจสอบภายในอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพบุุคลากรด้้านตรวจสอบ สอดคล้้องตามเกณฑ์์ประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจระบบใหม่่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้้านตรวจสอบภายใน
การปฏิิบัติั ิตามกฎเกณฑ์์
สอบทานและติิดตามการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ร่่วมกัับฝ่่ายจััดการอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าธนาคารได้้ปฏิิบััติิถููกต้้อง
ตามกฎเกณฑ์์ ข้้อกำำ�หนดขององค์์กรที่่�กำำ�กัับดููแลธนาคาร ระเบีียบปฏิิบััติิงานของธนาคาร และกฎหมาย ประกาศ คำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวกัับ
การดำำ�เนิินงานของธนาคาร
รายงานที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
สอบทานรายงานที่่�ฝ่่ายบริิหารและพนัักงานทุุกคนได้้ลงนามรัับรองเป็็นประจำำ�ทุุกปีีว่่าการปฏิิบััติิงานของตนไม่่อยู่่�ในข่่าย
ที่อ่� าจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบแต่่ละหน่่วยงานย่่อยว่่ามีีกระบวนการตรวจสอบความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ก่อ่ นจััดทำำ�สััญญาตามที่่ร� ะเบีียบกำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อการกำำ�กัับดููแลที่ดี่� ี มีีความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานและได้้ปฏิิบัติั ติ าม
คู่่�มืือจรรยาบรรณของผู้้�บริิหารและพนัักงาน
การรัักษาคุุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีีการทบทวนและปรัับปรุุงกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน Skill Matrix ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้้�งมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้้�งคณะ รายบุุคคล และการประเมิิน
กรรมการตรวจสอบรายบุุคคลโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ตามแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
กระทรวงการคลััง อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีีประสิิทธิภิ าพ และบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์เป็็นรััฐวิิสาหกิิจซึ่่ง� มีีสำำ�นักั งานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเป็็นผู้้ส� อบบััญชีี โดยในปีี 2564 ผู้้ส� อบบััญชีีธนาคาร
ได้้รัับค่่าตอบแทนเป็็นเงิิน 3,250,000 บาท เท่่ากัับปีี 2563

					
					

(รองศาสตราจารย์์ ดร.ธนวรรธน์์ พลวิิชััย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็็นการปฏิิบััติิงานเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น และให้้คำำ�ปรึึกษาอย่่างเที่่�ยงธรรมและเป็็นอิิสระเพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่า
และปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ โดยมีีการประเมิินและปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของ
กระบวนการบริิหารและการปฏิิบััติิงาน
การตรวจสอบภายในยัังเป็็นกลไกหลัักในกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี โดยสนัับสนุุนการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ข� องคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการสอบทานระบบควบคุุมภายใน การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง การปฏิิบััติิงานตามกฎหมาย ระเบีียบและข้้อบัังคัับ
หน่่ ว ยตรวจสอบภายในมีี ก ารจัั ด ทำำ�กฎบัั ต รและคู่่�มืือการปฏิิ บัั ติิ ง านตรวจสอบภายใน เพื่่� อ ยึึดเป็็ น แนวปฏิิ บัั ติิ ต ามมาตรฐาน
การปฏิิบัติั งิ านวิิชาชีีพ สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติั งิ าน การตรวจสอบภายในรััฐวิิสาหกิิจ หลัักเกณฑ์์การประเมิินกระบวนการปฏิิบัติั งิ าน
และการจััดการ (Enablers) ของรััฐวิิสาหกิิจ ด้้านการตรวจสอบภายในตามคู่่�มืือการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ (State Enterprise
Assessment Model : SE-AM) และได้้ดำำ�เนิินการตามระเบีียบกระทรวงการคลััง ว่่าด้้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่่วยตรวจสอบ
ภายในของรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2555 และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานการตรวจสอบภายในของรััฐวิิสาหกิิจ ฉบัับปรัับปรุุง ปีี 2555 ซึ่่�งมีีกรอบ
การปฏิิบััติิงานการตรวจสอบภายในที่่�ดีี ดัังนี้้�
1) คุุณสมบััติิของผู้้�ตรวจสอบภายใน
	ผู้้�ตรวจสอบภายในของธนาคาร มีีคุุณวุุฒิิตั้้�งแต่่ระดัับปริิญญาตรีีขึ้้�นไป ได้้รัับการส่่งเสริิมและพััฒนาให้้มีีความรู้้�ทัักษะ และ
ความเข้้าใจในธุุรกิิจของธนาคาร ความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายใน รวมทั้้�งการควบคุุมที่เ่� กี่่ย� วกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศ และความสามารถอื่่น�
ที่จำำ�
่� เป็็นต่่อการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่� เพื่่�อให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ ประสบการณ์์ของผู้้�ตรวจสอบภายในเพีียงพอกัับการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบ สามารถปฏิิบัติั งิ าน
ตรวจสอบครอบคลุุมวััตถุุประสงค์์การตรวจสอบและตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด โดยธนาคารส่่งเสริิมให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในเข้้ารัับการอบรม
เพื่่�อพััฒนาความรู้้ไ� ม่่น้อ้ ยกว่่า 40 ชั่่ว� โมงต่่อคนต่่อปีี และพััฒนาความเชี่่ย� วชาญ โดยเข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรวุุฒิบัิ ตั รวิิชาชีีพการตรวจสอบภายใน
และวุุฒิิบััตรอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาชีีพการตรวจสอบภายใน ปััจจุุบัันมีีผู้้�ตรวจสอบภายในได้้รัับวุุฒิิบััตรทางวิิชาชีีพ จำำ�นวน 20 คน
รวมทั้้�งสิ้้�น 40 วุุฒิิบััตร ได้้แก่่ วุุฒิิบััตรผู้้�ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรัับอนุุญาต (Certified Information System Auditor : CISA)
จำำ�นวน 1 คน วุุฒิิบััตรผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จำำ�นวน 2 คน วุุฒิบัิ ัตรประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ
ผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT) จำำ�นวน 14 คน วุุฒิิบัตั ร Certified
Professional Internal Auditor (CPIA) จำำ�นวน 1 คน วุุฒิบัิ ัตรประกาศนีียบััตรผู้้�ตรวจสอบระบบการบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััย
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จำำ�นวน 1 คน วุุฒิบัิ ัตรประกาศนีียบััตรผู้้�ตรวจสอบระบบการบริิหารจััดการงานบริิการ
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 วุุฒิิบัตั ร Computing Technology Industry Association Security+
Certificate (CompTIA Security+) จำำ�นวน 6 คน วุุฒิิบัตั ร 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 3 คน
2) โครงสร้้างของหน่่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้้างการบัังคัับบััญชาของหน่่วยตรวจสอบภายในมีีความเป็็นอิิสระขึ้้�นตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee : AC) สำำ�หรัับงานด้้านการบริิหารงานทั่่�วไปขึ้้�นตรงต่่อกรรมการผู้้�จััดการ มีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิงานและการรายงาน
ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้กำำ�หนดบทบาทและความรัับผิิดชอบของหน่่วยตรวจสอบภายในไว้้ในกฎบััตรของสายงานตรวจสอบอย่่างชััดเจน และ
เผยแพร่่ให้้พนัักงานทุุกคนรัับทราบ
3) ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายบริิหาร
	หน่่วยตรวจสอบภายใน มีีความสััมพัันธ์์ที่ดี่� กัี บั ฝ่่ายบริิหารทั้้�งในการนำำ�เสนอรายงาน โดยยัังคงไว้้ซึ่ง่� ความเป็็นอิิสระ เที่ย่� งธรรม
และในกระบวนการจััดทำำ�แผนการตรวจสอบโดยได้้นำำ�ความคาดหวััง ข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ หรืือข้้อห่่วงใยที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินงานของ
ธนาคารของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้้บ� ริิหารระดัับสููงของหน่่วยรัับตรวจ ข้้อตรวจพบของธนาคารแห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
รวมทั้้�งการปฏิิบัติั งิ านตามหลัักเกณฑ์์การประเมิินกระบวนการปฏิิบัติั งิ านและการจััดการ Enablers ตามคู่่�มืือการประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
192
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รััฐวิิสาหกิิจตามระบบประเมิินผล (SE-AM) สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลัังมาจััดทำำ�แผนการตรวจสอบ
เชิิงกลยุุทธ์์ และแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี ที่่�มีีความสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ และความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญของธนาคาร (Risk - Based
Approach) รวมถึึงประเด็็นการตรวจสอบด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ General Control และ Application Control ซึ่่ง� ได้้รับั การอนุุมัติั จิ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� ได้้นำำ�ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจในการปฏิิบััติิงานตรวจสอบของผู้้�บริิหารมาเป็็นข้้อมููลประกอบการพิิจารณา
ปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานตรวจสอบให้้ดียิ่่ี �งขึ้้�น
4) หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของหน่่วยตรวจสอบภายใน
	ผู้้�ตรวจสอบภายในมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของสายงานตรวจสอบอย่่างชััดเจน และสื่่�อสารให้้ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบ สรุุปได้้ดัังนี้้� ด้้านการให้้ความเชื่่�อมั่่�น จััดทำำ�แผนการตรวจสอบเชิิงกลยุุทธ์์และแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี
เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบอนุุมััติิ เพื่่�อช่่วยสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ของกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน และกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความถููกต้้องและความน่่าเชื่่�อถืือ
ของข้้อมููลทางการเงิิน การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ วิิธีปี ฏิิบัติั งิ าน และคำำ�สั่่�งที่เ่� กี่่ย� วข้้อง รายการที่อ่� าจขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
โอกาสเกิิดทุุจริิต ประสิิทธิภิ าพของธนาคารในการบริิหารความเสี่่ย� งจากการทุุจริิต รวมทั้้�งบทบาทการเป็็นที่่ป� รึึกษา โดยหน่่วยตรวจสอบภายใน
ได้้ส่่งเสริิมและพััฒนาให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในมีีความรู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์ ความสามารถของผู้้�ตรวจสอบภายใน และการอบรม
ความรู้้�ทางวิิชาชีีพตรวจสอบภายในและความรู้้�ทางธุุรกิิจธนาคาร เพื่่�อให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในมีีทัักษะความรู้้�และความสามารถที่่�จำำ�เป็็น
ในการปฏิิบััติิงานตรวจสอบและให้้คำำ�ปรึึกษาได้้ตามวััตถุุประสงค์์ บทบาท/หน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนด รวมถึึงสนัับสนุุนให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในได้้รัับ
วุุฒิิบััตรทางวิิชาชีีพด้้านการตรวจสอบภายใน
5) การปฏิิบัติั ิงานและการรายงาน
ในการปฏิิบััติิงานตรวจสอบได้้กำำ�หนดแผนการตรวจสอบเชิิงกลยุุทธ์์และแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี บน Risk-Based
Approach โดยนำำ�ปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญจากฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงมาใช้้ในการพิิจารณาจััดทำำ�แผน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และ
ความเสี่่ย� งระดัับองค์์กร ประกอบกัับปััจจััยเสี่่ย� งที่่ส� ายงานตรวจสอบกำำ�หนดขึ้้น� เพื่่�อใช้้ประเมิินและจััดระดัับความเสี่่ย� ง รวมทั้้�งข้้อห่่วงใยที่่มี� ต่ี อ่
การดำำ�เนิินงานของธนาคารจากผู้้บ� ริิหารระดัับสููง ข้้อตรวจพบของธนาคารแห่่งประเทศไทยและสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน ในการกำำ�หนด
แผนการตรวจสอบ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบภายในและการติิดตามเป็็นระบบ ช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุเป้้าหมาย
และวััตถุปุ ระสงค์์ที่กำำ�ห
่� นดไว้้ หน่่วยตรวจสอบภายในได้้มีกี ารยกระดัับการตรวจสอบในรููปแบบ Virtual Audit โดยนำำ�เทคโนโลยีีมาสนัับสนุุน
การปฏิิบััติงิ านตรวจสอบ ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและการตรวจสอบจากฐานข้้อมููลในระบบงาน ได้้แก่่ ระบบ Computerized Integration
Audit System (CIAS) ภายใต้้เงื่่�อนไข (Rule Based) ในประเด็็นความเสี่่�ยงและองค์์ความรู้้�ของผู้้�ตรวจสอบ โดยแสดงผลในรููปแบบ
รายงาน หรืือ Dashboard และติิดตามตรวจสอบอย่่างต่่อเนื่่�อง (Continuous Audit & Continuous Monitoring) ในประเด็็นความเสี่่ย� งสำำ�คััญ
เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููล Early Warning ในการแจ้้งเตืือนรายการที่่�ผิิดปกติิ หรืือรายการต้้องสงสััยไปยัังหน่่วยรัับตรวจ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้
เจ้้าของกระบวนการ (First Line) มีีส่่วนร่่วมในการควบคุุมและป้้องกัันความเสีียหาย (Preventive) โดยหน่่วยตรวจสอบภายในรายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารหน่่วยรัับตรวจ เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขการปฏิิบััติิงาน ติิดตามผลการแก้้ไข
เพื่่�อป้้องกัันประเด็็นผิิดซ้ำำ�� รวมทั้้�งรายงานผลการตรวจสอบและผลการติิดตามการแก้้ไขเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
6) การรัักษาคุุณภาพงานของผู้้�ตรวจสอบภายใน
	หน่่วยตรวจสอบภายใน มีีการประเมิินและปรัับปรุุงคุุณภาพงานเทีียบกัับมาตรฐานสากลของการปฏิิบัติั งิ านวิิชาชีีพตรวจสอบ
ภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอทุุกปีี โดยภายในองค์์กรมีีการประเมิินคุุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้้วย การประเมิินโดยหน่่วยรัับตรวจ
เมื่่�อการตรวจสอบเสร็็จสิ้้�น การประเมิินตนเองของผู้้�ตรวจสอบภายในเป็็นรายบุุคคล การประเมิินตนเองของหน่่วยตรวจสอบภายใน
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญงาน Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) และการประเมิินความพึึงพอใจของหน่่วยรัับตรวจ
ที่่�มีีต่่อการปฏิิบััติิงานของหน่่วยตรวจสอบภายในโดยฝ่่ายจััดการ รวมทั้้�งการประเมิินภายนอกองค์์กร โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญหรืือผู้้�ประเมิินอิิสระ
จากภายนอกอย่่างน้้อยทุุก 5 ปีี เพื่่�อประเมิินคุุณภาพการปฏิิบััติิงานตรวจสอบเทีียบเคีียงกัับมาตรฐานการปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพตรวจสอบ
ภายใน (IIA Standards) และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานการตรวจสอบภายในของรััฐวิิสาหกิิจ ฉบัับปรัับปรุุง ปีี 2555 รวมทั้้�งประกาศและ
แนวนโยบายที่่เ� กี่่ย� วกัับงานตรวจสอบภายในของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจและแนวปฏิิบัติั ที่ิ ดี่� ี ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้นำำ�ผลการประเมิินคุุณภาพงาน
ตรวจสอบมาปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพระบบการตรวจสอบภายในและพััฒนาผู้้�ตรวจสอบภายใน เพื่่�อสอดรัับกัับทิิศทางการปรัับเปลี่่ย� นธุุรกิิจ
ของธนาคาร
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รายงานคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT
และนวััตกรรม
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
(IT & KM-Inno Strategy and Policy Committee) โดยมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการดำำ�เนิินการ
ด้้านการจััดการความรู้้แ� ละนวััตกรรมตามขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบที่ไ่� ด้้รับั มอบหมายในกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�หนด
กลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ดัังต่่อไปนี้้�
1. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง

ประธานกรรมการ

2. นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี

กรรมการ

3. นายธีีรััชย์์ อััตนวานิิช	

กรรมการ

4. นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์

กรรมการ

5. กรรมการผู้้�จััดการ		

กรรมการ

6. นายสมมาตร มณีีหยััน

ที่่�ปรึึกษา

7. รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

เลขานุุการ

ต่่อมาวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2564 มีีคำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ชุุดใหม่่
ประกอบด้้วย
1. ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง

ประธานกรรมการ

2. นายชาญวิิทย์์ นาคบุุรีี

กรรมการ

3. นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์

กรรมการ

4. กรรมการผู้้�จััดการ		

กรรมการ

5. นายสมมาตร มณีีหยััน

ที่่�ปรึึกษา

6. รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

เลขานุุการ

ในปีี 2564 คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม ได้้กำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการดำำ�เนิินการด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรมตามขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายในกฎบััตร
ของคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม และมีีการรายงานผลการประชุุมต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เป็็นรายไตรมาส สรุุปสาระสำำ�คััญประกอบด้้วย
กำำ�หนดนโยบายการบริิหารจััดการด้้านเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลและการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม
การบริิหารจััดการด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ได้้กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ดีี (IT Governance Policy)
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางการบริิหารจััดการ กำำ�กัับ ควบคุุม ดููแลการใช้้เทคโนโลยีีให้้เกิิดความคุ้้�มค่่าและเป็็นไปตามนโยบายดัังกล่่าว เพื่่�อให้้พร้้อม
สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลง รองรัับการให้้บริิการแบบดิิจิิทััลอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต โดยติิดตามผลการดำำ�เนิินงานโครงการ
ด้้านดิิจิทัิ ลั ที่่สำำ�คั
� ญ
ั ได้้แก่่ โครงการ Digitizer โครงการ GHB Intelligent Dashboard ที่ส่� นัับสนุุนการบริิหารจััดการภายในให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพ
โครงการ GHB Connect e-Signature e-Contract เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกสบายให้้กับั ลููกค้้าในการใช้้บริิการของธนาคาร พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุน
การจััดตั้้�งหน่่วยงาน SOC (Security Operations Center) เพื่่�อติิดตามผลการเฝ้้าระวัังความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ทำำ�ให้้
โครงสร้้างด้้านเทคโนโลยีีของธนาคารมีีความมั่่�นคงปลอดภััย
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สำำ�หรัับการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม ได้้กำำ�หนดนโยบายมุ่่�งสู่่�วิิสััยทััศน์์ “เป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� และองค์์กรแห่่งนวััตกรรม
เพื่่�อเป็็นธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการมีีบ้้าน” โดยได้้ทบทวนนโยบายการจััดการความรู้้� นโยบายการส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และ
จััดการนวััตกรรม ครอบคลุุมสาระสำำ�คััญ อาทิิ โครงสร้้างผู้้�รัับผิิดชอบ ระบบการบริิหารจััดการ ระบบการส่่งเสริิมวััฒนธรรมด้้านนวััตกรรม
การนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิ และการรายงานผลการดำำ�เนิินงานเป็็นรายไตรมาส ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ได้้อนุุมััติิการทบทวนแผนแม่่บทการจััดการ
ความรู้้แ� ละนวััตกรรม ปีี 2564-2568 (ทบทวนปีี 2564) และแผนปฏิิบัติั กิ ารประจำำ�ปีี 2564 เมื่่อ� วัันที่่� 7 กัันยายน 2564 โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน
เป็็นไปตามแผนแม่่บทและแผนปฏิิบััติิการข้้างต้้น (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564) ครบถ้้วนและบรรลุุเป้้าหมายทุุกแผน และทุุกตััวชี้้�วััด
ทั้้�งตััวชี้้�วััดในระดัับวิิสััยทััศน์์ วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ และระดัับโครงการหรืือแผนปฏิิบัติั ิการ ซึ่่�งได้้รายงานต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่่�อทราบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ และเป้้าหมายด้้านเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลและด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรมของธนาคาร
กำำ�หนดวิิ สัั ย ทัั ศ น์์ และเป้้ า หมายด้้ า นเทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล ของธนาคาร โดยทบทวนแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารดิิ จิิ ทัั ล ประจำำ�ปีี 2564
ในเดืือนสิิงหาคม 2564 และกลั่่�นกรองแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััล ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ปีี 2564 - 2568 (ทบทวนปีี 2565 - 2568)
ซึ่่� ง มีี ก ารกำำ�หนดวิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ด้้ า นเทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล ของธนาคารให้้ ส อดรัั บ กัั บ ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ กำำ�หนดกรอบทิิ ศ ทาง และเป้้ า หมาย
การพััฒนาและใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลสนัับสนุุนนโยบาย กลยุุทธ์์ และเป้้าหมายของธนาคารเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็นธนาคารดิิจิิทััล (Digital Bank)
ในเดืือนตุุลาคม 2564 ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
นอกจากนี้้� ยัังได้้อนุุมััติิแผนแม่่บทการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม ปีี 2564-2568 (ทบทวนปีี 2565) และแผนปฏิิบััติิการ
ประจำำ�ปีี 2565 เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2564 และได้้อนุุมััติิการทบทวนคู่่�มืือบริิหารจััดการนวััตกรรม เพื่่�อให้้สามารถนำำ�นโยบาย
การจััดการนวััตกรรมไปปฏิิบััติิได้้อย่่างเป็็นระบบทั่่�วทั้้�งองค์์กร รวมทั้้�ง ยัังได้้พิิจารณาจััดสรรทรััพยากรต่่าง ๆ เพื่่�อให้้แผนแม่่บทข้้างต้้น
ประสบผลสำำ�เร็็จ และสนัับสนุุนให้้องค์์กรบรรลุุวิิสััยทััศน์์ “ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการมีีบ้้าน” และพัันธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน”
ตามแผนยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร

				
					

(ดร.กริิชผกา บุุญเฟื่่�อง)

					

ประธานคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายทางด้้าน IT และนวััตกรรม
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การบริิการแบบ “Digital Service” ของธนาคาร
ปีี 2564 เป็็นปีีที่่�ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ยัังคงเดิินหน้้าก้้าวเข้้าสู่่�การเป็็น Smart Digital Services ตามยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร
อย่่างต่่อเนื่่�อง ถึึงแม้้ว่่าตั้้�งแต่่ปีี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์จะพบความท้้าทาย สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มี่� ผี ลกระทบอย่่างมากต่่อระบบเศรษฐกิิจของประเทศ และพฤติิกรรมในการใช้้บริิการที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงไปของลููกค้้า
ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ รวมถึึงบริิบทใหม่่ทางสัังคม อาทิิ ความเท่่าเทีียม การยอมรัับความหลากหลาย การเคารพความเป็็นส่่วนตััว สัังคมผู้้�สููงอายุุ
และการใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อรองรัับผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นและบริิบททางสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ยัังคงมุ่่�งมั่่�น พััฒนาการให้้บริิการ
ลููกค้้าผ่่านช่่องทางดิิจิทัิ ัล โดยผนึึกนวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ผสมผสานให้้เข้้ากัับวิิถีีชีีวิิตรููปแบบใหม่่ (New Normal) รวมทั้้�ง
ปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการดำำ�เนิินงานภายในของธนาคารให้้เกิิดความรวดเร็็ว มีีประสิิทธิภิ าพ และยกระดัับความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของธนาคารในทุุกภาคส่่วน ผ่่านโครงการยุุทธศาสตร์์ต่่าง ๆ
ที่่�ช่่วยขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์อย่่างเป็็นรููปธรรม ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ทางด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศประกอบด้้วย 2 ยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�
1. ยุุทธศาสตร์์ด้้าน IT Services โดยให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล และความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี
เพื่่�อนำำ�เสนอประสบการณ์์ที่่�ตรงกัับ Lifestyle ความต้้องการของลููกค้้า และพััฒนากระบวนการภายในของธนาคาร ซึ่่�งประกอบไปด้้วย
1.1 External Services เป็็นการเพิ่่�มช่่องทางดิิจิิทััลและขยายการบริิการให้้ครอบคลุุมความต้้องการของลููกค้้า และ
ประชาชน โดยมีีโครงการที่�สำำ�คั
่ ัญ ดัังนี้้�
		 - ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อรองรัับการลงทะเบีียนของลููกค้้า ในการเข้้ามาตรการช่่วยเหลืือและบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิิจที่่�เกิิดจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายรััฐบาล
โดยกระทรวงการคลััง ภายใต้้โครงการ ธอส. รวมไทย สร้้างชาติิ
		 - ระบบสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (Reverse Mortgage) รองรัับการเปลี่่�ยนผ่่านเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
(Aging Society) ของประเทศ
		 - ระบบการลงทะเบีียนยื่่น� กู้้ภ� ายใต้้โครงการบ้้านล้้านหลััง ระยะที่่� 2 เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสให้้กลุ่่�มผู้้�มีรี ายได้้น้อ้ ยถึึงปานกลาง
สามารถเข้้าถึึงแหล่่งสิินเชื่่�อบ้้าน หรืือประชาชนที่�กำำ�ลั
่ ังเริ่่�มต้้นสร้้างครอบครััว รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุในการซื้้�อที่�อ่ ยู่่�อาศััยเป็็นของตััวเอง
		 - โครงการช่่องทาง Line GHB Buddy เพื่่�อยกระดัับการติิดต่่อลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนจากช่่องทาง SMS มาสู่่�ช่่องทาง
Application Line ในการอำำ�นวยความสะดวกแจ้้งเตืือนทุุกรายการเข้้า-ออก แจ้้งผลถููกรางวััลสลากออมทรััพย์์ การขอสิินเชื่่�อ โดยไม่่มีี
ค่่าธรรมเนีียมในการให้้บริิการ
		 - โครงการ e-Signature/e-Contracts ตอบสนองความต้้องการลงนามสััญญาเงิินกู้้�ผ่า่ นระบบดิิจิทัิ ลั ทดแทนสััญญา
ในรููปแบบเดิิมซึ่่�งอยู่่�ในรููปเอกสารกระดาษ
		
ทางกฎหมาย

- โครงการ G H Bank Smart NPL เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการติิดต่่อประนอมหนี้้�ของลููกค้้าก่่อนเข้้าสู่่�กระบวนการ

1.2 Internal Services เป็็นการพััฒนาและสร้้างระบบงานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ตลอดจนนวััตกรรมใหม่่ เพื่่�อสนัับสนุุน
การปฏิิบััติิงานของพนัักงานให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ลดความซ้ำำ��ซ้้อน และมุ่่�งเน้้นการประหยััดทรััพยากร สนัับสนุุนให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากร
อย่่างคุ้้�มค่่า คุ้้�มทุุน และมีีความเป็็นมาตรฐานสากล ซึ่่�งมีีโครงการที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
		 - โครงการ Digitizer รููปแบบฟอร์์ม / คำำ�ของานให้้มีีประสิิทธิิภาพ สร้้างการจััดเก็็บติิดตามและประเมิินผลได้้
โดยเป็็นระบบการอนุุมัติั งิ านแบบไร้้กระดาษ (Paperless) เพื่่�อรองรัับการทำำ�งานของพนัักงานธนาคารฯ ในช่่วง Work from Home (WFH)
และลดการใช้้ทรััพยากรกระดาษขององค์์กร
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		 - โครงการ GHB WE สร้้างการติิดต่่อสื่่�อสารภายในผ่่านช่่องทาง Mobile Application รองรัับการลงเวลาเข้้า-ออก
การรัับทราบนโยบาย ระเบีียบ แนวปฏิิบััติิที่่�จำำ�เป็็น การรัับ Pay Slip เป็็นต้้น
		 - โครงการ Electronic GHB Intelligent Dashboard (eGID) เพื่่�อจััดทำำ� Dashboard สนัับสนุุนการบริิหารงาน
และการดำำ�เนิินงานของทุุกกระบวนการสำำ�คััญทั่่�วทั้้�งองค์์กร
		 - โครงการระบบ PDPA จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อรองรัับการบริิหารจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 แสดงให้้เห็็นถึึงการให้้ความสำำ�คััญของธนาคารในด้้านการจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่างครบวงจร
2. ยุุทธศาสตร์์ด้า้ น IT Infrastructure มีีวัตถุ
ั ุประสงค์์เพื่่�อปรัับปรุุงแนวทางการบริิหารจััดการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
โครงสร้้างพื้้�นฐานทางด้้าน Digital ในอัันที่่�จะเสริิมสร้้างความมั่่�นคงปลอดภััย ให้้สามารถรองรัับการให้้บริิการทางด้้านดิิจิทัิ ัลของธนาคาร
อย่่างปลอดภััย มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีีโครงการที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
2.1 โครงการ Data Analytic for Up / Cross Sales รองรัับการทำำ� Data Virtualization เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลในเชิิงลึึก
และนำำ�องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าวในการพััฒนาและนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
2.2 โครงการ Integrated GRC Platform เพื่่�อสร้้าง Dashboard ในการติิดตาม การเตรีียมความพร้้อมของธนาคาร
เพื่่�อรองรัับการปฏิิบัติั ิงานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ของรััฐที่�สำำ�คั
่ ัญ
นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดการบริิหารจััดการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล ธนาคารได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐาน ISO อย่่างต่่อเนื่่�องรวมทั้้�งสิ้้�น 4 ด้้าน ประกอบด้้วย (1) มาตรฐาน ISO/IEC38500:2015 ซึ่่�งครอบคลุุมการกำำ�กัับดููแล
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ดีี (IT Governance) และการจััดทำำ� Data Governance ภายในองค์์กร (2) มาตรฐาน ISO/IEC22301:2019
“การบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ Business Continuity Management System” (3) มาตรฐาน ISO/IEC27001: 2013
“ระบบบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ (Information Security Management System :ISMS)” และ (4) มาตรฐาน
ISO/IEC20000:2018 “ระบบบริิหารจััดการให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศโครงสร้้างพื้้�นฐาน (IT Service Management :ITSM)”
ท่่ามกลางวิิกฤติิและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ธนาคารได้้ประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมด้้านดิิจิิทััล ในการสร้้างสรรค์์
และพััฒนาระบบดิิจิิทััล เพื่่�อการบริิการ (IT Services) และยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานทางด้้าน Digital (IT Infrastructure)
เพื่่�อให้้สามารถรองรัับการให้้บริิการได้้อย่่างปลอดภััย มีีประสิิทธิภิ าพ เคารพความเป็็นส่่วนตััว และเป็็นไปตามมาตรฐานสากล สร้้างการเข้้าถึึง
การบริิการที่่�ดีีอย่่างเท่่าเทีียม เท่่าทัันและสอดรัับกัับบริิบทใหม่่ทางสัังคม พร้้อมเดิินหน้้าสู่่�ทุุกสถานการณ์์ที่่�ท้้าทาย ในการก้้าวเข้้าสู่่�
Digital Banking อย่่างเต็็มรููปแบบ และสามารถทำำ�หน้้าที่่�ให้้สมดั่่�งเจตนารมณ์์ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” และการเป็็น “ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุุด
สำำ�หรัับการมีีบ้้าน” ภายใต้้การคำำ�นึึงถึึงผลกระทบทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และการเป็็นองค์์กรธรรมาภิิบาลอย่่างยั่่�งยืืน
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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�ดีี ดำำ�รงไว้้ซึ่่�งระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
ระบบการควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููลทางการเงิินมีีความถููกต้้องครบถ้้วน
เพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของธนาคาร ตลอดจนการป้้องกัันการกระทำำ�ทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
และมีีการจััดทำำ�งบการเงิินที่�เ่ หมาะสม
คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งสิ้้น� เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่กำำ�กั
� บั ดููแล สอบทาน
ความน่่าเชื่่�อถืือและความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน ตลอดจนความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน รวมถึึงการประสานงาน
เกี่่�ยวกัับผลการตรวจสอบกัับผู้้�สอบบััญชีีธนาคาร และอาจเสนอแนะให้้สอบทานหรืือตรวจสอบรายการใดที่่�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 2564
ถููกต้้องตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่�เ่ กี่่�ยวข้้อง

					
					

(นายพชร อนัันตศิิลป์์)
ประธานกรรมการ

(นายฉััตรชััย ศิิริิไล)
กรรมการผู้้�จััดการ
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีี

เสนอ		 คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ความเห็็น

สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้ตรวจสอบงบการเงิินรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์์และบริิษััทย่่อย (กลุ่่�มกิิจการ) และ
งบการเงิินเฉพาะธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธนาคาร) ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินรวมและงบแสดงฐานะการเงิิน
เฉพาะธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� รวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
เฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของรวมและงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของเฉพาะธนาคาร และ
งบกระแสเงิินสดรวมและงบกระแสเงิินสดเฉพาะธนาคารสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันเดีียวกัันและหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมถึึงสรุุปนโยบาย
การบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิินรวมของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์และบริิษััทย่่อย และฐานะการเงิินเฉพาะธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และผลการดำำ�เนิินงานรวมและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะธนาคารและกระแสเงิินสดรวมและกระแสเงิินสดเฉพาะธนาคารสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันเดีียวกััน โดยถููกต้้องตามที่่ค� วรในสาระสำำ�คััญตามหลัักเกณฑ์์เกี่่ย� วกัับการจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
และหลัักเกณฑ์์อื่่�น ๆ ของธนาคารแห่่งประเทศไทย ตามที่่�แสดงในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 3 เกณฑ์์การนำำ�เสนองบการเงิิน
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น

สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐาน
การสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ในรายงานของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินมีีความเป็็นอิิสระ
จากกลุ่่�มกิิจการและธนาคารตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิินแผ่่นดิินและ
ตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่กำำ�ห
่� นดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร และสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้ปฏิิบัติั ติ ามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่ง� เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
มาตรฐานเกี่่ย� วกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณเหล่่านี้้� สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเชื่่อ� ว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีี
ที่่�สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

200

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้้อมููลและเหตุุการณ์์ที่่�เน้้น

สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินขอให้้สัังเกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3.1 เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน โดยจััดทำำ�ขึ้้�นตาม
ข้้อกำำ�หนดในประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สกส2. 7/2564 ลงวัันที่่� 9 เมษายน 2564 เรื่่�อง การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิิน
สำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ ซึ่่�งให้้ถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563
ทั้้�งนี้้� สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินมิิได้้แสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไขในเรื่่�องนี้้�
ข้้อมููลอื่่�น

ผู้้บ� ริิหารเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่น� ซึ่่ง� รวมถึึงข้้อมููลที่ร่� วมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะ
ธนาคารและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่�อ่ ยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีนั้้�น
ความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่น� และสำำ�นัักงาน
การตรวจเงิินแผ่่นดิินไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
คืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารหรืือกัับความรู้้�
ที่่�ได้้รัับจากการตรวจสอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินหรืือไม่่หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็น
สาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่อ� สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้อ่า่ นรายงานประจำำ�ปีี หากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินสรุุปได้้ว่า่ มีีการแสดงข้้อมููลที่ขั่� ดั ต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินต้้องสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล
ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะธนาคาร

ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควร
ตามหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของธนาคารแห่่งประเทศไทย และรัับผิิดชอบ
เกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารที่่�ปราศจาก
การแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มกิิจการและ
ของธนาคารในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่อ� งที่เ่� กี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องตามความเหมาะสม และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรับั
การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มกิิจการและเลิิกธนาคารหรืือหยุุดดำำ�เนิินงาน หรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงาน
ต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีหน้
ี า้ ที่ใ่� นการกำำ�กัับดููแลมีีหน้า้ ที่ใ่� นการกำำ�กัับดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มกิิจการและของธนาคาร
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ความรัับผิิดชอบของผู้้ส
� อบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร

การตรวจสอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวม
และงบการเงิิ น เฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้้ อ มููลที่่� ขัั ด ต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง อัั น เป็็ น สาระสำำ�คัั ญ หรืือไม่่ ไม่่ ว่่า จะเกิิ ด จาก
การทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�น
อย่่างสมเหตุุสมผลคืือ ความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับ
การตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่�มี่ อี ยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููล
ที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้ใ� ช้้งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
จากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐาน
การสอบบััญชีี สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกต และสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิิบััติิงานของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินรวมถึึง
• ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะธนาคาร ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยง
เหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่�เ่ พีียงพอและเหมาะสม เพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งเป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด
เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่ย� วกัับการสมรู้้�ร่ว่ มคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่ไ่� ม่่ตรง
ตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
•	ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุปุ ระสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิผิ ลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มกิิจการและของธนาคาร
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่ผู้่� บ้� ริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
• สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััย
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของกลุ่่�มกิิจการและของธนาคารในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
ได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของสำำ�นัักงาน
การตรวจเงิินแผ่่นดิินโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผย
ข้้อมููลดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินจะเปลี่่�ยนแปลงไปข้้อสรุุปของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
ขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่�ไ่ ด้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์
หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มธนาคารหรืือธนาคารต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
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• ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผย
ข้้อมููลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�
ควรหรืือไม่่
• ได้้รับั หลัักฐานการสอบบััญชีีที่เ่� หมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่ย� วกัับข้้อมููลทางการเงิินของธนาคารภายในกลุ่่�มหรืือกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
ภายในกลุ่่�มกิิจการเพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินรัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดแนวทางการควบคุุม
ดููแล และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มกิิจการ สำำ�นัักงานการตรวจแผ่่นดิินเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของสำำ�นัักงาน
การตรวจเงิินแผ่่นดิิน
สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่่ไ� ด้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่มี� นัี ยั สำำ�คััญที่่พ� บจากการตรวจสอบ รวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่มี� นัี ยั สำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายใน
หากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

					

(นางภััทรา โชว์์ศรีี)

					

รองผู้้�ว่่าการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

					

(นางสาววิิไลวรรณ พรหมอยู่่�)

					ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักตรวจสอบการเงิินและบริิหารพััสดุุที่่� 5

สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
วัันที่่� 24 มีีนาคม 2565
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์
เงินสด

5,332,344

5,847,450

5,332,344

5,847,450

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

8.2

56,189,634

55,607,254

56,188,059

55,605,416

เงินลงทุนสุทธิ

8.3

62,088,260

76,713,593

62,088,260

76,944,712

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

8.4

-

-

36

36

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

8.5

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

8.6

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1,311,562,762

1,191,879,718

1,311,562,762

1,191,879,718

9,709,356

7,673,295

9,709,356

7,673,295

1,321,272,118

1,199,553,013

1,321,272,118

1,199,553,013

106,211,900

93,498,980

106,211,900

93,498,980

1,215,060,218

1,106,054,033

1,215,060,218

1,106,054,033

147,095,832

141,471,819

147,095,832

141,471,819

976,656

781,807

976,656

781,807

148,072,488

142,253,626

148,072,488

142,253,626

5,615,340

3,802,284

5,615,340

3,802,284

142,457,148

138,451,342

142,457,148

138,451,342

284,330

17,273

284,330

17,273

8.30.2

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

8.30.3

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

8.30.4

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

8.9

17,694,053

16,434,676

17,694,053

16,434,676

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

8.10

3,097,375

3,407,565

3,097,375

3,407,565

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ

8.11

553,040

663,026

553,040

663,026

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

8.12

854,232

1,166,994

854,232

1,166,994

1,343,687

1,664,200

1,343,687

1,664,200

1,382,407

1,223,657

1,382,767

1,317,943

1,506,336,728

1,407,251,063

1,506,335,549

1,407,574,666

ลูกหนี้ดำ�เนินคดีแพ่ง
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก

8.14

1,274,848,695

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

8.15

3,800,000

-

3,800,000

-

1,714,232

1,120,979

1,714,232

1,120,979

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

1,161,658,023

1,274,848,695

1,161,658,023

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

8.16

111,150,000

136,047,416

111,150,000

136,058,541

ประมาณการหนี้สิน

8.17

2,774,231

2,499,260

2,774,231

2,499,260

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

4,641,778

5,116,077

4,641,778

5,175,838

โบนัสค้างจ่าย

1,514,142

1,376,922

1,514,142

1,376,922

4,468,399

4,268,568

4,467,884

4,342,313

1,404,911,477

1,312,087,245

1,404,910,962

1,312,231,876

8.19

20,320,329

20,320,329

20,320,329

20,320,329

8.20

30,872,993

28,797,811

30,872,993

28,797,811

อื่น ๆ

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ยังไม่ได้จัดสรร

48,675,745

44,581,108

48,535,441

44,528,826

355,826

355,826

495,824

495,824

101,424,893

95,255,074

101,424,587

95,342,790

358

(91,256)

-

-

101,425,251

95,163,818

101,424,587

95,342,790

1,506,336,728

1,407,251,063

1,506,335,549

1,407,574,666

หนี้สินอื่น

8.18

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนของธนาคาร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกมลภพ วีระพละ)
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564

2563

2564

2563

รายได้ดอกเบี้ย

8.25

47,425,191

45,023,896

47,425,149

45,053,652

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

8.26

14,805,543

18,508,384

14,786,675

18,578,139

32,619,648

26,515,512

32,638,474

26,475,513

1,059,471

1,153,675

1,083,462

1,216,898

38,843

28,510

38,843

28,510

1,020,628

1,125,165

1,044,619

1,188,388

กำ�ไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย

361,812

396,362

361,812

396,362

รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ

483,185

455,639

483,185

455,639

4,440,007

3,828,561

4,440,007

3,828,561

38,925,280

32,321,239

38,968,097

32,344,463

4,551,759

4,403,056

4,551,759

4,403,056

20,090

18,725

20,090

18,725

1,618,305

1,566,864

1,618,305

1,566,864

581,201

714,112

581,201

714,112

-

258,691

83,741

1,379,432

1,245,802

1,377,993

1,243,254

8,185,586

7,948,559

8,408,039

8,029,752

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ

8.27

8.30.5

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

34,799

อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

8.30.6

2,794,224

3,167,736

2,794,224

3,167,736

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

8.28

15,594,564

10,771,063

15,594,564

10,771,063

12,350,906

10,433,881

12,171,270

10,375,912

(53,657)

(22,758)

(53,657)

(22,758)

(53,657)

(22,758)

(53,657)

(22,758)

12,297,249

10,411,123

12,117,613

10,353,154

กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

206

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

8.17.1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์และบริิษััทย่่อย

งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น (ต่่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564

2563

2564

2563

12,259,292

10,537,726

12,171,270

10,485,444

-

(133,409)

-

(109,532)

91,614

29,564

-

-

12,350,906

10,433,881

12,171,270

10,375,912

12,205,635

10,514,968

12,117,613

10,462,686

-

(133,409)

-

(109,532)

91,614

29,564

-

-

12,297,249

10,411,123

12,117,613

10,353,154

การแบ่งปันกำ�ไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกมลภพ วีระพละ)
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
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งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ส่วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

ทุน
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่ปรับปรุงใหม่

ส่วนของธนาคาร
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รอง
อื่น ๆ
ตามกฎหมาย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของ
ธนาคาร

ส่วนของเจ้าของเดิม
ก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

-

26,127,464

1,200,000

42,174,721

89,822,514

-

-

-

-

-

-

-

-

522,235

(120,820)

401,415

20,320,329

-

26,127,464

1,200,000

42,174,721

89,822,514

522,235

(120,820)

90,223,929

ปรับปรุงโบนัสเหลือจ่าย

-

-

-

-

20,320,329

-

26,127,464

1,200,000

2,366

2,366

42,177,087

89,824,880

-

(120,820)

สำ�รองตามกฎหมาย

8.20

-

-

2,670,347

-

(2,670,347)

-

8.29

-

-

-

-

(5,440,600)

(5,440,600)

(33,000)

-

-

-

-

10,514,968

10,514,968

(133,409)

-

355,826

-

-

-

355,826

(355,826)

5

89,822,514

522,235

เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
การรับโอนกิจการตามพระราชบัญญัติยุบเลิก
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563

-

2,366
90,226,295

-

-

-

(5,473,600)

29,564
-

10,411,123
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

20,320,329

355,826

28,797,811

1,200,000

44,581,108

95,255,074

-

(91,256)

95,163,818

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

20,320,329

355,826

28,797,811

1,200,000

44,581,108

95,255,074

-

(91,256)

95,163,818

สำ�รองตามกฎหมาย

8.20

-

-

2,075,182

-

(2,075,182)

-

-

-

-

เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

8.29

-

-

-

-

(6,035,816)

(6,035,816)

-

-

(6,035,816)

-

-

-

-

12,205,635

12,205,635

-

91,614

12,297,249

20,320,329

355,826

30,872,993

1,200,000

48,675,745

101,424,893

-

358

101,425,251

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

208

รวมส่วนของเจ้าของ

20,320,329

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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(นายกมลภพ วีระพละ)
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส่วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

ทุน
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่ปรับปรุงใหม่

ส่วนของธนาคาร
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย

อื่น ๆ

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนของเจ้าของเดิม
ก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

รวมส่วนของ
ธนาคาร

รวมส่วนของเจ้าของ

20,320,329

-

26,127,464

1,200,000

42,174,721

89,822,514

-

-

-

-

-

-

-

638,356

638,356

20,320,329

-

26,127,464

1,200,000

42,174,721

89,822,514

638,356

90,460,870

ปรับปรุงโบนัสเหลือจ่าย

-

-

-

-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง

20,320,329

-

26,127,464

1,200,000

2,366

2,366

42,177,087

89,824,880

638,356

2,366
90,463,236

สำ�รองตามกฎหมาย

8.20

-

-

2,670,347

-

(2,670,347)

-

เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

8.29

-

-

-

-

(5,440,600)

(5,440,600)

(33,000)

(5,473,600)

-

-

-

-

10,462,686

10,462,686

(109,532)

10,353,154

-

495,824

-

-

-

495,824

(495,824)

-

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
การรับโอนกิจการตามพระราชบัญญัติยุบเลิก
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563

5

-

89,822,514

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

20,320,329

495,824

28,797,811

1,200,000

44,528,826

95,342,790

-

95,342,790

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

20,320,329

495,824

28,797,811

1,200,000

44,528,826

95,342,790

-

95,342,790

สำ�รองตามกฎหมาย

8.20

-

-

2,075,182

-

(2,075,182)

-

-

-

เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

8.29

-

-

-

-

(6,035,816)

(6,035,816)

-

(6,035,816)

-

-

-

-

12,117,613

12,117,613

-

12,117,613

20,320,329

495,824

30,872,993

1,200,000

48,535,441

101,424,587

-

101,424,587

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกมลภพ วีระพละ)
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
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งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2564

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของธนาคาร
รายการปรัับกระทบกำำ�ไรสำำ�หรัับงวดเป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายเงิินกู้้�ตััดจ่่าย
หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
รายได้้จากสิินทรััพย์์บริิจาค
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าทรััพย์์สิินรอการขาย
โอนกลัับการด้้อยค่่าจากการขายทรััพย์์สิินรอการขาย
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์
ส่่วนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าเงิินลงทุุนตััดจำำ�หน่่าย
สิินทรััพย์์ตััดจำำ�หน่่าย
รายได้้ค้้างรัับอื่่�นลดลง
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์อื่่�น
ขาดทุุนจากการยกหนี้้�กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ขาดทุุนส่่วนที่่�เป็็นของเจ้้าของเดิิมก่่อนการรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
กำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
ประมาณการหนี้้�สิินสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงานเพิ่่�มขึ้้�น
ประมาณการหนี้้�สิินจากการชดใช้้ค่่าเสีียหายลดลง
ประมาณการค่่ารื้้�อถอนลดลง
โบนััสค้้างจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
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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2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564

2563

12,259,292

10,537,726

12,171,270

10,485,444

1,093,339
4,855

1,093,339
4,855

1,565,492
(984,291)
(351,720)
(9,987)
4,796
17
138,683
34,799
91,614
283,904
(7,351)
(6,810)
137,221
149,451
(35,056,168)
(33,750)
49,582,771
(17,254,488)
33,750
27,269,983

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
(133,409)
29,564
247,132
(70)
95,270
(185,074)
(27,865,203)
(32,250)
44,360,107
(21,447,128)
32,250
17,599,382

1,565,492
(984,291)
(351,720)
(9,987)
4,796
17
138,683
258,691
283,904
(7,351)
(6,810)
137,221
149,451
(35,041,910)
(33,750)
49,582,863
(17,234,339)
33,750
27,348,738

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
(109,532)
247,132
(70)
95,270
(185,074)
(27,825,205)
(32,250)
44,390,972
(21,486,095)
32,250
17,573,309

24,315,067
(129,836,421)
(267,057)
(363,808)
659,948
(10,057,414)

(26,403,342)
(115,636,450)
4,743
(588,863)
1,437,955
(164,990)

24,324,351
(129,836,421)
(267,057)
(363,808)
659,948
3,925,034

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

15,594,564

15,594,564

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เจ้าหนี้รอจ่ายโครงการรัฐบาล
เงินจ่ายพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ SPV 9
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการออกพันธบัตรเงินกู้
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนพันธบัตรเงินกู้
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืม
เงินสดรับคืนจากหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกพันธบัตรเงินกู้
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

8.1

2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563

2564

2563

113,190,672
3,800,000
593,253
(48,428)
2,252,176
31,507,971

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

113,190,672
3,800,000
593,253
(48,428)
2,267,352
45,593,634

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

(50,997)
3,253
(196,643)
(190,906)
(13,006,346)
3,560,000
(11,566)
(9,893,205)

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

(50,997)
3,253
(196,643)
(190,906)
(13,006,346)
3,560,000
(11,566)
(4,459,443)
(14,352,648)

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

(228,692)
4,000,000
(24,090,000)
4,807,416
(400)
(6,035,816)

(180,345)
(15,760,000)
(4,858,817)
(5,473,600)

(228,692)
4,000,000
(24,090,000)
(216,226)
(4,602,315)
(400)
(6,035,816)

(180,345)
(15,760,000)
4,119,971
(4,865,777)
(4,577,348)
(5,473,600)

(21,547,492)
67,274
61,454,704
61,521,978

(26,272,762)
(7,700,723)
69,155,427
61,454,704

(31,173,449)
67,537
61,452,866
61,520,403

(26,737,099)
(7,700,032)
69,152,898
61,452,866

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกมลภพ วีระพละ)
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

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 มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์
เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ประชาชนมีีอาคารและหรืือที่ดิ่� นิ เพื่่�อใช้้เป็็นที่่อ� ยู่่�อาศััย รวมถึึงให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุในการใช้้ประโยชน์์จากที่ดิ่� นิ
หรืืออาคารของตนเองเพื่่�อการดำำ�รงชีีพ
ธนาคารมีีสำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�เลขที่�่ 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 เรื่่อ� ง แนวทางในการให้้ความช่่วยเหลืือ
ลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย และหนัังสืือเวีียนที่่� ธปท.ฝนส.(01)ว.380/2563
ลงวัันที่่� 26 มีีนาคม 2563 เรื่่อ� ง มาตรการการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�เพิ่่�มเติิมในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่่างวัันที่�่ 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 โดยธนาคารมีีมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือ
ลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย ธนาคารจััดชั้้�นการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ลููกหนี้้�ที่่�ยััง
ไม่่ด้้อยคุุณภาพ (non-NPL) (ลููกหนี้้�จััดชั้้�นปกติิและจััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ) เป็็นชั้้�นปกติิได้้ทัันทีี หากวิิเคราะห์์ฐานะและกิิจการ
ของลููกหนี้้�แล้้วเห็็นว่่าลููกหนี้้�สามารถปฏิิบััติิตามสััญญาการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ได้้ โดยไม่่ต้้องรอติิดตามผลการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข
การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� และให้้ถืือว่่าการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ดัังกล่่าวเป็็นการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ในลัักษณะเชิิงป้้องกััน
(pre-emptive) โดยไม่่ถืือเป็็นการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีีปััญหา (Troubled Debt Restructuring : TDR) และจััดชั้้�นลููกหนี้้�
จากการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ให้้แก่่ลููกหนี้้�ที่ด้่� อ้ ยคุุณภาพ (NPL) เป็็นชั้้น� ปกติิได้้ หากลููกหนี้้�สามารถชำำ�ระเงิินตามสััญญาการปรัับปรุุง
โครงสร้้างหนี้้�ใหม่่ติิดต่่อกัันไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน หรืือ 3 งวดการชำำ�ระเงิิน แล้้วแต่่ระยะเวลาใดจะนานกว่่า
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ยอดเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ธนาคารได้้ให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ตามมาตรการของธนาคารแห่่งประเทศไทย
มีีจำำ�นวนเงิิน 126,127.45 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 บดููแลและการใช้้ข้้อมููลของผู้้� 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�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่�เ่ ริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563
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3.1

		

เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน (ต่่อ)

ธนาคารได้้ ถืื อปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก เกณฑ์์ เ กี่่� ย วกัั บ การจัั ด ทำำ�บัั ญ ชีี แ ละรายงานการเงิิ น ของธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 โดยหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�

			 “(1) ธุุรกรรมหรืือรายการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน ให้้ถืือปฏิิบััติิตามกรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการรายงาน
ทางการเงิิน มาตรฐานการบััญชีี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่เ� กี่่ย� วข้้องที่่ส� ภาวิิชาชีีพบััญชีีกำำ�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�หรั
ิ บั ธุุรกรรมหรืือรายการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน มีีดังั นี้้�
1.	หลัักเกณฑ์์เรื่่�องหนี้้�สงสััยจะสููญและหนี้้�สููญที่่� ธปท. กำำ�หนด
2.	หลัักเกณฑ์์เรื่่�องการบััญชีีสำำ�หรัับการปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่�มี่ ีปััญหาที่�่ ธปท. กำำ�หนด
3.	หลัักเกณฑ์์เรื่่�องการบััญชีีสำำ�หรัับเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�และตราสารทุุนที่่� ธปท. กำำ�หนด
4. 	หลัักเกณฑ์์สำำ�หรัับการตััดรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินที่่� ธปท. กำำ�หนด
5.	หลัักเกณฑ์์สำำ�หรัับการบัันทึึกบััญชีีหุ้้�นปัันผลที่่� ธปท. กำำ�หนด
6.	หลัักเกณฑ์์เรื่่�องสิินทรััพย์์ที่่�ลููกหนี้้�โอนให้้เพื่่�อชำำ�ระหนี้้�ที่่� ธปท. กำำ�หนด
7.	หลัักเกณฑ์์เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินของธนาคาร และสถาบัันการเงิินที่�ค่ ล้้ายคลึึงกัันที่่� ธปท. กำำ�หนด
8.	หลัักเกณฑ์์เรื่่�องการแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่� ธปท. กำำ�หนด
9.	หลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับหุ้้�นทุุนซื้้�อคืืนของกิิจการที่่� ธปท. กำำ�หนด
โดยหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวจะนำำ�มาใช้้ทดแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินในระหว่่าง
ที่่�ธนาคารอยู่่�ระหว่่างเตรีียมความพร้้อมในการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาถืือปฏิิบััติิ ซึ่่�งธนาคารสามารถใช้้หลัักเกณฑ์์นี้้�ได้้จนถึึงวัันที่่� 1 มกราคม 2568

		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินซึ่่�งธนาคารชะลอการถืือปฏิิบััติิ ได้้แก่่
			
1. มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่�่ 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� ย งของเงิิ น ลงทุุ น สุุ ทธิิ ใ น
				หน่่วยงานต่่างประเทศ
			
5. การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 19 เรื่่�อง การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
			
6. แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี
เรื่่�อง เครื่่� องมืือทางการเงิิ นและการเปิิ ดเผยข้้ อ มููล
				สำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย
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3.1

		
		
		
		
		
		

3.2

		

		
3.3

		

		

3.4

เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน (ต่่อ)

สำำ�หรัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่ก� ล่่าวข้้างต้้นธนาคารไม่่มีธุี รุ กรรมหรืือรายการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับรายการลำำ�ดัับที่่� 4 - 6
แต่่อย่่างใด
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารจััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์การวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนเดิิม ยกเว้้นเรื่่�องที่่�จะอธิิบาย
ในนโยบายการบััญชีีในลำำ�ดัับต่่อไป
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารแสดงหน่่วยเงิินตราเป็็นเงิินบาท โดยมีีการปััดเศษในงบการเงิินและหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินเพื่่�อแสดงเป็็นหลัักพัันบาทและล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ยกเว้้นที่่�ระบุุไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
งบการเงิินเฉพาะธนาคารแสดงเงิินลงทุุนในบริิษัทย่
ั ่อยตามวิิธีีราคาทุุน
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 ตามหนัังสืือที่�่ กค 1006/ว 2990 ลงวัันที่�่ 2 สิิงหาคม 2559
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 นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ 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�ใช้้นโยบายการบััญชีีที่�แ่ ตกต่่างกััน ธนาคารได้้ปรัับปรุุงผลกระทบดัังกล่่าวแล้้ว
การนำำ�มาตรฐานรายงานทางการเงิินที่่�ปรัับปรุุงใหม่่มาถืือปฏิิบััติิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�มีีผลต่่อการรายงานและการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินสำำ�หรัับงวดบััญชีีปััจจุุบััน
ในปีี 2564 ธนาคารและบริิษัทย่
ั อ่ ย ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงและกรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการรายงาน
ทางการเงิินที่่�ออกโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2564
มาถืือปฏิิบััติิ
ธนาคารและบริิษัทย่
ั อ่ ยได้้เลืือกถืือปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการยิินยอมลดค่่าเช่่าที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ COVID-19 ตามการปรัับปรุุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินฉบัับ ที่่� 16 เรื่่อ� ง สััญญาเช่่า ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ธนาคารและบริิษัทย่
ั อ่ ยไม่่จำำ�เป็็นต้้องประเมิินว่่าการยิินยอมลดค่่าเช่่า
ที่่�เกิิดขึ้้�นอัันเป็็นผลโดยตรงจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเข้้าเงื่่�อนไข
ตามที่่�ระบุุไว้้ถืือเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่าหรืือไม่่ ซึ่่�งการลดลงใด ๆ ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับเงื่่�อนไข
และข้้อกำำ�หนดอื่่�นของสััญญาเช่่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ที่่�ถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือ
หลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2565 ที่�เ่ กี่่�ยวข้้องและมีีผลกระทบที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ
		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 1 เรื่่�อง การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินมาใช้้เป็็นครั้้�งแรก
		
แนวปฏิิบััติทิ างการบััญชีี
เรื่่�อง แนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
				 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
		ปััจจุุบันั ฝ่่ายบริิหารอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาผลกระทบที่่อ� าจมีีผลต่่องบการเงิินในปีีที่เ�่ ริ่่ม� นำำ�มาตรฐานฉบัับดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบัติั ิ
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4. สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
4.1

การรัับรู้้�รายได้้

• รายได้้ดอกเบี้้�ย รัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง ยกเว้้นดอกเบี้้�ยเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระเกิิน 3 เดืือน รัับรู้้�ตามเกณฑ์์เงิินสด
ตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย ธนาคารจะกลัับมาใช้้เกณฑ์์คงค้้างสำำ�หรัับเงิินให้้สินิ เชื่่อ� จำำ�นวนนั้้�น เมื่่อ� ลููกหนี้้�
ได้้ชำำ�ระเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยส่่วนที่่�ค้้างเสร็็จสิ้้�นแล้้ว
• ธนาคารบัันทึึกยกเลิิกรายได้้ดอกเบี้้�ยค้้างรัับจากเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ค้้างชำำ�ระเกิินกว่่า 3 เดืือน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ค้้างชำำ�ระ
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของธนาคารแห่่งประเทศไทย
• รายได้้ดอกเบี้้�ยจากเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้� รัับรู้้�ตามวิิธีอัี ัตราดอกเบี้้�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�ที่จ่� ะถืือจนครบกำำ�หนด เป็็นเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่ธ่� นาคารตั้้�งใจและสามารถที่จ่� ะถืือจนครบกำำ�หนด
แสดงด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)

		

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

4.5

		

เงิินให้้สิินเชื่่�อ

เงิินให้้สิินเชื่่�อแสดงด้้วยจำำ�นวนเงิินต้้น ยกเว้้นเงิินเบิิกเกิินบััญชีีแสดงด้้วยจำำ�นวนเงิินต้้นรวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

4.6	ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ

4.6.1 ธนาคารได้้ตั้้ง� ค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญโดยถืือปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์การกัันสำำ�รองตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย
ที่่�สกส. 23/2562 ลงวัันที่�่ 2 กัันยายน 2562 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การจััดชั้้�นและการกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจ ซึ่่�งธนาคารได้้กัันเงิินสำำ�รองตามเกณฑ์์คุณ
ุ ภาพของลููกหนี้้� 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
ค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญขั้้น� ต่ำำ��ที่คำำ�
่� นวณตามอััตราร้้อยละที่่ธ� นาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด และค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญ
ส่่วนที่่เ� กิินกว่่าอััตราขั้้น� ต่ำำ��ตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยเพื่่�อครอบคลุุมความเสีียหายในอนาคต โดยพิิจารณา
เป็็นอััตราส่่วนต่่อเงิินให้้สิินเชื่่�อในอััตราที่่�เหมาะสมตามนโยบายของธนาคารซึ่่�งมีีการทบทวนทุุกปีี
		หนี้้�สููญที่่�ตััดออกจากบััญชีี ธนาคารนำำ�ไปลดยอดจำำ�นวนที่่�กัันไว้้เป็็นค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
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4.6	ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ (ต่่อ)

		

ธนาคารกำำ�หนดแนวทางปฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ การตัั ด หนี้้� สูู ญ โดยธนาคารได้้ ตัั ด หนี้้� สูู ญสำำ�หรัั บ ลููกหนี้้� จัั ด ชั้้� น สงสัั ย จะสููญ
เท่่ากัับจำำ�นวนที่กั่� นั สำำ�รองสำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่ส่� งสััยว่่าจะเรีียกคืืนไม่่ได้้ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การตััดส่่วนสููญเสีียของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย

		หนี้้�สููญได้้รัับคืืน ธนาคารรัับรู้้�เป็็นรายได้้อื่่�น
		

นอกจากนี้้� ธ นาคารได้้ มีี ก ารกัั น เงิิ น สำำ�รองลููกหนี้้� ด้้ อ ยคุุ ณ ภาพที่่� ต้้ อ งมีี ก ารพิิ จ ารณาถึึงหลัั ก ประกัั น ตามประกาศของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทยข้้างต้้นแล้้ว ธนาคารยัังถืือปฏิิบััติิตามแนวนโยบายธนาคารแห่่งประเทศไทย เรื่่�อง การประเมิิน
ราคาหลัั ก ประกัั น และอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ร อการขายที่่� ไ ด้้ ม าจากการรัั บ ชำำ�ระหนี้้� การประกัั น การให้้ สิิ น เชื่่� อ หรืือที่่� ซื้้� อ
จากการขายทอดตลาดของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ ลงวัันที่�่ 2 กัันยายน 2562 โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�

		

1) การกัั น เงิิ น สำำ�รองสำำ�หรัั บ ลููกหนี้้� ด้้ อ ยคุุ ณ ภาพในอัั ต ราร้้ อ ยละ 100 สำำ�หรัั บ ส่่ ว นต่่ า งระหว่่ า งยอดหนี้้�
ตามบััญชีีกัับมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากการจำำ�หน่่ายหลัักประกัันตามวิิธีีการที่่�
ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด

		

2)	หลัักประกัันที่่�นำำ�มาคำำ�นวณมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากการจำำ�หน่่ายหลัักประกััน
ได้้แก่่ อสัังหาริิมทรััพย์์ (เช่่น มููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากการจำำ�หน่่ายหลัักประกััน
ที่่�เป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์ของลููกหนี้้�ที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินคดีี เท่่ากัับร้้อยละ 62 ของราคาประเมิินมููลค่่าปััจจุุบััน
ของกระแสเงิินสดที่ค�่ าดว่่าจะได้้รับั จากการจำำ�หน่่ายหลัักประกัันที่เ�่ ป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์ของลููกหนี้้�ที่่อ� ยู่่�ระหว่่าง
การขายทอดตลาด เท่่ากัับร้้อยละ 66.38 ของราคาประเมิิน)

		

3) การประเมิิ น มููลค่่ า หลัั ก ประกัั น ธนาคารใช้้ ข้้ อ มููลหลัั ก ประกัั น ที่่� มีี อ ายุุ ป ระเมิิ น ไม่่ เ กิิ น 1 ปีี จากระบบ
ฐานข้้ อมููลสารสนเทศทางภููมิิ ศ าสตร์์ ข องธนาคารแทนมููลค่่ า หลัั ก ประกัั น ที่่� มีี ก ารประเมิิ น เกิิ นกว่่ า 3 ปีี
ตามที่�ก่ ระทรวงการคลัังเห็็นชอบ

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
เว้้นแต่่ลููกหนี้้�ดำำ�เนิินคดีีรอรัับคืืนและลููกหนี้้�ดำำ�เนิินคดีีเงิินเบิิกเกิินบััญชีีรอรัับคืืนที่่เ� กิิดจากผลต่่างของการได้้รับั ชำำ�ระหนี้้�
จากเงิินที่่�ได้้จากการขายทอดตลาดทรััพย์์จำำ�นอง และแสดงรวมอยู่่�ในเงิินให้้สิินเชื่่�อ
4.7

		
4.8

การปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีีปััญหา

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 ส่่วนอสัังหาริิมทรััพย์์รอการขายที่�ธ่ นาคารถืือครองเกิิน 10 ปีี ตั้้�งค่่าเผื่่�อในอััตราร้้อยละ 100 ตามที่่�กระทรวง
การคลัังกำำ�หนดให้้ธนาคารถืือปฏิิบััติิ

		

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

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ แสดงด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์

		ค่่าเสื่่�อมราคาอาคารและอุุปกรณ์์ คำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์ ในอััตราร้้อยละ ดัังนี้้�
		

อาคาร	ตามอายุุการให้้ประโยชน์์ หรืือ 20 ปีี

		อุุปกรณ์์	ตามอายุุการให้้ประโยชน์์ หรืือ 3 - 10 ปีี
		อุุปกรณ์์ที่�มี่ ีราคาทุุนต่่อหน่่วยไม่่เกิิน 10,000 บาท และอุุปกรณ์์เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีที่่�มีีราคาทุุนต่่อหน่่วยไม่่เกิิน 30,000 บาท
รัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงวดบััญชีีที่่�ได้้รัับ
		

รายจ่่ายเกี่่ย� วกัับการปรัับปรุุงและพััฒนาสิินทรััพย์์ซึ่ง่� ทำำ�ให้้อายุุของสิินทรััพย์์ยาวนานขึ้้น� อัันมีีผลทำำ�ให้้มููลค่่าเปลี่่ย� นแทนของ
สิินทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญจะรวมเป็็นราคาทุุนของสิินทรััพย์์ ส่่วนค่่าซ่่อมแซมและค่่าบำำ�รุุงรัักษารัับรู้้เ� ป็็นค่่าใช้้จ่า่ ย
ในรอบระยะเวลาบััญชีีที่�เ่ กิิดขึ้้�น

		

ในกรณีีที่ร่� าคาตามบััญชีีสููงกว่่ามููลค่่าที่่ค� าดว่่าจะได้้รับั คืืน ราคาตามบััญชีีจะถููกปรัับลดให้้เท่่ากัับมููลค่่าที่ค่� าดว่่าจะได้้รับั คืืน มููลค่่า
ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนคำำ�นวณจากมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะเกิิดในอนาคตจากการใช้้สิินทรััพย์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
หรืือจำำ�นวนที่่�จะได้้รัับจากการขายสิินทรััพย์์หัักด้้วยต้้นทุุนจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์นั้้�นแล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า

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

		สััญญาเช่่าที่่�มีีระยะเวลาในการเช่่าไม่่เกิิน 12 เดืือน หรืือสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ�� รัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงบกำำ�ไรขาดทุุนและ
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นตามที่�ร่ ะบุุในสััญญา
		สััญญาเช่่าที่่�มีีระยะเวลาในการเช่่ามากกว่่า 12 เดืือน เว้้นแต่่สิินทรััพย์์อ้้างอิิงนั้้�นมีีมููลค่่าต่ำำ�� จะรัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์ และหนี้้�สิิน
ตามสััญญาเช่่า ได้้แก่่ สััญญาเช่่ารถยนต์์ และสััญญาเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน ทั้้�งนี้้� การลดค่่าเช่่าไม่่ถืือเป็็นการเปลี่่ย� นแปลงสััญญาเช่่า
		มููลค่่าของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้บัันทึึกด้้วยราคาทุุน บวกต้้นทุุนค่่ารื้้�อถอนที่�มี่ ีสาระสำำ�คััญ
		อััตราคิิดลด (Discount Rate) ใช้้อััตราตามที่�ร่ ะบุุในสััญญา (ถ้้ามีี) หรืือใช้้ Cost of Fund ของปีีก่่อนสััญญา
		

การคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาและการรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยจ่่าย คำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีเส้้นตรงและอััตราดอกเบี้้�ยที่�แ่ ท้้จริิงตามอายุุการใช้้งาน
ของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ โดยพิิจารณาการเลืือกใช้้สิิทธิิขยายอายุุสััญญาเช่่า (ถ้้ามีี)

4.11	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น

		สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น แสดงด้้วยราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
		ค่่าตััดจำำ�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� ง กองทุุ น สำำ�รองเลี้้�ย งชีี พ ตามพระราชบัั ญญัั ติิก องทุุ น สำำ�รองเลี้้�ย งชีี 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�ปฏิิบัติั ิงานธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อตกลง
ของการจ้้างงาน

4.13.3 ผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน
		

ผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงานของธนาคาร ได้้แก่่ ของที่่�ระลึึกเนื่่�องจากปฏิิบััติิงานเป็็นระยะเวลานาน
ตามข้้อตกลงของการจ้้างงาน

		

ธนาคารคำำ�นวณหนี้้�สินิ ตามโครงการผลประโยชน์์ และผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่น� ของพนัักงาน 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�ทันั ทีีในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� 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
ในเวลาเดีียวกัับที่�จ่่ ่ายชำำ�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�บุคุ คลหรืือกิิจการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัันยัังรวมถึึงการอยู่่�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

		

รายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่เ่� กี่่ย� วข้้องกััน ได้้แก่่ ผู้้บ� ริิหารและกรรมการของธนาคาร ซึ่่ง� มีีอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบ
ในการวางแผน สั่่ง� การ 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 ภาระของธนาคาร
จากการรัับรอง 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
		

ตราสารที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืมมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อถืือจนครบกำำ�หนด และแสดงต่่อมููลค่่าหน้้าตั๋๋�ว

5. การรวมธุุรกิิจ

เมื่่อ� วัันที่่� 24 กัันยายน 2563 ธนาคารได้้รับั โอนบรรดากิิจการ ทรััพย์์สินิ สิิทธิิ หนี้้�สินิ ทุุน และภาระผููกพัันของบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่อ�
ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ยุุ บ เลิิ ก บรรษัั ทต ลาดรองสิิ น เชื่่� อ ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย พ.ศ. 2563 ซึ่่� ง ประกาศในราชกิิ จ จานุุ เ บกษา
วัันที่่� 23 กัันยายน 2563 และมีีผลให้้ใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันถััดจากวัันประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา (วัันที่่�มีีการรวมธุุรกิิจภายใต้้
การควบคุุมเดีียวกััน)
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5.1

		

		
5.2
		

การรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน

ผลจากการรัับโอนบรรดากิิจการ ทรััพย์์สิิน สิิทธิิ หนี้้�สิิน ทุุน และภาระผููกพัันดัังกล่่าว ข้้อมููลทางการเงิินรวมของธนาคาร
สำำ�หรัับงวดบััญชีีภายหลัังวัันที่่� 24 กัันยายน 2563 ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นตามกฎหมาย จะแสดงข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรวมธุุรกิิจ
ตามแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีสำำ�หรัับการรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน ตามวิิธีีเสมืือนว่่าเป็็นวิิธีีการรวมส่่วนได้้เสีีย
(similar to pooling of interests) โดยวิิธีีการดัังกล่่าวธนาคารได้้รัับรู้้�สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อ
ที่่อ� ยู่่�อาศััย (บตท.) ด้้วยมููลค่่าตามบััญชีี ณ วัันที่มี่� กี ารรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน ส่่วนต่่างระหว่่างมููลค่่าสิินทรััพย์์สุทธิ
ุ ิ
ของ บตท. รัับรู้้�ในส่่วนของเจ้้าของ
ผลการดำำ�เนิินงานของ บตท. จะรวมอยู่่�ในงบการเงิินเฉพาะธนาคารนัับตั้้�งแต่่วัันต้้นงวดในงบการเงิินงวดก่่อนที่่�นำำ�มา
เปรีียบเทีียบที่่�เป็็นระยะเวลาที่่�สั้้�นกว่่า จนถึึงวัันที่่�การควบคุุมสิ้้�นสุุด
บริิษััทย่่อย

ในการรวมธุุรกิิจของธนาคารกัับ บตท. ทำำ�ให้้บริิษัทย่
ั อ่ ยของ บตท. ต้้องถููกนำำ�มาจััดทำำ�งบการเงิินรวมกัับธนาคารในงวดปีีสิ้้น� สุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยข้้อมููลทางการเงิินรวมได้้รวมข้้อมููลทางการเงิินของบริิษััทย่่อยที่่�ธนาคารมีีอำำ�นาจควบคุุม 3 แห่่ง
คืือ บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท. (7) จำำ�กััด บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท. (8) จำำ�กััด และบริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ
บตท. (9) จำำ�กััด โดยได้้ตััดรายการบััญชีีระหว่่างกัันออกแล้้ว เสมืือนว่่าการรวมธุุรกิิจได้้เกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่วัันที่่�นำำ�สิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินของ บตท. มารวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน ซึ่่� งมีี ส่่วนของเจ้้าของเดิิมก่่อนการรวมธุุรกิิจภายใต้้
การควบคุุมเดีียวกััน ณ วัันที่�่ 23 กัันยายน 2563 จำำ�นวน 355.83 ล้้านบาท

6. การบริิหารความเสี่่�ยง
6.1
		

ความเสี่่�ยงของธนาคาร

6.1.1

ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต

			

ความเสี่่� ย งด้้ า นเครดิิ ต หมายถึึง โอกาสหรืือความน่่ า จะเป็็ น ที่่� คู่่�สัั ญ ญาของธนาคาร (Counterparty)
ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามภาระที่่�ตกลงไว้้กัับธนาคาร รวมถึึงโอกาสที่่�คู่่�ค้้าจะถููกปรัับลดอัันดัับความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินกองทุุนของธนาคาร

			

ในส่่วนการพิิจารณาให้้สิินเชื่่�อนั้้�น ธนาคารมีีนโยบายสิินเชื่่�อ (Credit Policy) ซึ่่�งเป็็นกรอบการดำำ�เนิินงาน
ที่่�กำำ�หนดขอบเขตวััตถุุประสงค์์ของการให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการวิิเคราะห์์และตััดสิินใจในการให้้สิินเชื่่�อ
เป็็นไปในแนวทางเดีียวกััน โดยคำำ�นึึงถึึงผลตอบแทนทางธุุรกิิจ ภาวะการแข่่งขััน ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และ
ระดัับความเสี่่ย� งที่่ธ� นาคารยอมรัับได้้ ทั้้�งนี้้� ได้้มีกี ารกำำ�หนดแนวทางการรัับความเสี่่ย� งสิินเชื่่อ� (Credit Risk Guideline)
2 ประเภทคืือ แนวทางการรัับความเสี่่ย� งทั่่�วไป (Credit Risk - General Guideline) เช่่น การออกผลิิตภัณฑ์
ั สิ์ นิ เชื่่อ�
การตรวจสอบเครดิิต การกำำ�หนดวงเงิินให้้สินิ เชื่่อ� ต่่อหลัักประกััน (LTV) ระยะเวลาการให้้กู้้� กำำ�หนดการจ่่ายดอกเบี้้�ย
และชำำ�ระคืืนเงิินต้้น การตั้้�งวงเงิินสิินเชื่่�อหลัังจากได้้รัับอนุุมััติิสิินเชื่่�อ การเรีียกเก็็บหนี้้�และการติิดตามทวงหนี้้�
รวมถึึงมีีกระบวนการในการสอบทานสิินเชื่่อ� ของลููกค้้าและติิดตามดููแลสิินเชื่่อ� ที่ผ่่� า่ นการอนุุมัติั 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 บื้้อ� งต้้นของผู้้�กู้ใ้� นภาพรวม การตรวจสอบคุุณสมบััติคิ รบถ้้วนตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนด การตรวจสอบคุุณสมบััติิเรื่่�องข้้อมููลรายได้้ การตรวจสอบเกณฑ์์หลัักประกัันในเบื้้�องต้้น
การพิิจารณาเบื้้�องต้้นจากปััจจััยภายนอกอื่่�น ๆ ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� (FRONT)
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6.1

ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

2) กระบวนการวิิ เ คราะห์์ สิิ น เชื่่� อ ของศููนย์์ วิิ เ คราะห์์ สิิ น เชื่่� อ (DEC) การตรวจรายละเอีี ย ดเอกสารของผู้้�กู้้�
ตามคู่่�มืือปฏิิ บัั ติิ ง านและระเบีี ย บปฏิิ บัั ติิ ง านสิิ น เชื่่� อ รายย่่ อ ยของธนาคาร รวมถึึงบัั น ทึึกข้้ อ มููลในระบบ
และสรุุปวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อเพื่่�อนำำ�เสนออนุุมััติิสิินเชื่่�อไปยัังฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อรายย่่อย (CPC)
3) กระบวนงานวิิเคราะห์์และพิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อ โดยฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อรายย่่อย (CPC) พิิจารณาข้้อมููล
ที่่�ผ่่านการพิิจารณาตรวจสอบจาก ศููนย์์วิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ (DEC) และข้้อมููลหลัักประกัันตามรายงานประเมิิน
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อ
			

ในกรณีีของเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�ปรากฏอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน ผลเสีียหายสููงสุุดของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้ของธนาคาร คืือ มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิของเงิินให้้สิินเชื่่�อในงบแสดงฐานะการเงิินหลัังจาก
หัักค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนต่่าง ๆ แล้้ว โดยยัังไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึงมููลค่่าของหลัักประกัันใด ๆ นอกจากนี้้� ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ยัังอาจเกิิดจากภาระผููกพัันของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิินด้้วย

		

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด

6.1.2

			

ความเสี่่ย� งด้้านตลาดของธนาคาร คืือ ความเสี่่ย� งที่เ่� กิิดจากอััตราดอกเบี้้�ย ซึ่่ง� ทำำ�ให้้รายได้้หรืือเงิินกองทุุนได้้รับั ผลกระทบ
ในทางลบจากการเปลี่่ย� นแปลงอััตราดอกเบี้้�ยของรายการสิินทรััพย์์ หนี้้�สินิ และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิิน
ทั้้�งหมดที่�มี่ ีความอ่่อนไหวต่่ออััตราดอกเบี้้�ย (Rate Sensitive Items) ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
(Net Interest Income) และรายได้้ ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นที่่�สััมพัันธ์์กัับอััตราดอกเบี้้�ย

			อััตราดอกเบี้้�ยทางด้้านสิินทรััพย์์ โดยเฉพาะเงิินให้้สิินเชื่่�อจะมีีการกำำ�หนดจากอััตราดอกเบี้้�ยเป็็นอััตราดอกเบี้้�ย
แบบลอยตััวชนิิด MOR, MRR และ MLR เป็็นส่่วนใหญ่่ ยกเว้้นการลงทุุนในพัันธบััตรที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
ตามระยะเวลาที่�กำำ�ห
่ นด ส่่วนด้้านหนี้้�สิิน โดยเฉพาะเงิินรัับฝากตามระบบตลาดการเงิินของประเทศไทยส่่วนใหญ่่
จะประกอบด้้วยเงิินฝากประเภทออมทรััพย์์ที่เ่� ป็็นอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว และเงิินฝากประจำำ�ที่่เ� ป็็นอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
ระยะสั้้�น
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ธนาคารบริิหารความเสี่่ย� งด้้านอััตราดอกเบี้้�ยอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการประเมิินความอ่่อนไหวต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
(Net Interest Income Sensitivity) และจััดทำำ�รายงาน Static Repricing Gap Analysis ในระยะเวลา 1 ปีี
ภายใต้้ สมมติิ ฐานการเปลี่่� ย นแปลงของอัั ตราดอกเบี้้� ย 100 basis points ซึ่่� งผลการประเมิิ นความเสี่่� ย ง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารมีีผลการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิสะสม เท่่ากัับ
1,314 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 4.06 ของรายได้้ดอกเบี้้�ยรัับสุุทธิิ นอกจากนี้้�ธนาคารมีีการทดสอบภาวะวิิกฤต
(Stress Testing) เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย และบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินให้้สอดคล้้องกัับ
สภาวะแวดล้้อมของธุุรกิิจ เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถบรรลุุเป้้าหมายรายได้้ตามแผนธุุรกิิจและมีีความเสี่่ย� งอยู่่�ในระดัับ
ที่่�ยอมรัับได้้ ภายใต้้การควบคุุมดููแลของคณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน และการเงิินของธนาคาร (ALCO)
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ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

6.1

		

6.1.2

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (ต่่อ)

		สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินของธนาคารที่่�สำำ�คััญ จำำ�แนกตามระยะเวลาในการเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2564
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

55,999.72

-

-

-

189.91

-

56,189.63

-

11,802.17

36,554.29

13,682.73

49.07

-

62,088.26

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�

722,758.86

41,191.77 238,131.40 300,640.29

97,555.76

58,380.51 1,458,658.59

รวม

778,758.58

52,993.94 274,685.69 314,323.02

97,794.74

58,380.51 1,576,936.48

หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก

434,210.39 171,640.22 493,626.75 175,371.34

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม

3,800.00

-

1,274,848.70

-

-

-

-

3,800.00

25,000.00

83,150.00

-

-

111,150.00

438,010.39 174,640.22 518,626.75 258,521.34

-

-

1,389,798.70

-

-

-

3,000.00

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

เงิินให้้สินิ เชื่่อ� แก่่ลููกหนี้้�

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�สินิ ทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
ตราสารหนี้้�ที่อ�่ อกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม

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

-

-

1,161,658.02

-

-

-

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

-

-

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

6.1.2

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (ต่่อ)
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
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

55,998.15

-

-

-

189.91

-

56,188.06

-

11,802.17

36,554.29

13,682.73

49.07

-

62,088.26

เงิินให้้สินิ เชื่่อ� แก่่ลููกหนี้้�

722,758.86

41,191.77 238,131.40 300,640.29

97,555.76

58,380.51 1,458,658.59

รวม

778,757.01

52,993.94 274,685.69 314,323.02

97,794.74

58,380.51 1,576,934.91

หนี้้�สินิ ทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก

434,210.39 171,640.22 493,626.75 175,371.34

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
ตราสารหนี้้�ที่อ�่ อกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม

3,800.00

-

1,274,848.70

-

-

-

-

3,800.00

25,000.00

83,150.00

-

-

111,150.00

438,010.39 174,640.22 518,626.75 258,521.34

-

-

1,389,798.70

-

-

-

3,000.00

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 เชื่่อ� แก่่ลููกหนี้้�

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�สินิ ทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
ตราสารหนี้้�ที่อ�่ อกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม
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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

-

-

6.1

		

ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

6.1.2

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (ต่่อ)

			ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�และอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััวของเงิินให้้สิินเชื่่�อ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และ 2563 ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

2564

2563

อััตราดอกเบี้้�ยคงที่�่

617,855.85

375,265.60

อััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว

840,802.74

958,085.94

1,458,658.59

1,333,351.54

รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อ

			ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564 และ 2563 เงิิ น ให้้ สิิ น เชื่่� อ ประกอบด้้ ว ยเงิิ น ให้้ สิิ น เชื่่� อ ตามธุุ ร กรรมปกติิ
จำำ�นวน 1,311,562.76 ล้้านบาท และ 1,191,879.72 ล้้านบาท และเงิินให้้สิินเชื่่�อตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
จำำ�นวน 147,095.83 ล้้านบาท และ 141,471.82 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
			อััตราดอกเบี้้�ยที่�แ่ ท้้จริิงของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ มีีอััตราประมาณ ดัังต่่อไปนี้้�
2564

2563

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

ร้้อยละ 0.52

ร้้อยละ 0.71

เงิินลงทุุน

ร้้อยละ 0.65

ร้้อยละ 0.96

เงิินให้้สิินเชื่่�อ

ร้้อยละ 3.70

ร้้อยละ 3.75

เงิินรัับฝากที่่�เป็็นเงิินบาท

ร้้อยละ 0.95

ร้้อยละ 1.38

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

ร้้อยละ 0.48

ร้้อยละ 0.62

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

ร้้อยละ 3.03

ร้้อยละ 2.96

หนี้้�สิินทางการเงิิน

		

6.1.3

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง

			

ความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่อง หมายถึึง ความเสี่่ย� งที่เ่� กิิดจากการที่ไ่� ม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�สินิ และภาระผููกพัันเมื่่�อถึึงกำำ�หนด
เนื่่�องจากไม่่สามารถเปลี่่ย� นสิินทรััพย์์เป็็นเงิินสดได้้หรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้เพีียงพอกัับปริิมาณความต้้องการ
ใช้้เงิินของธนาคารได้้ทัันเวลาหรืือสามารถจััดหาเงิินทุุนได้้ แต่่ด้้วยต้้นทุุนที่่�สููงเกิินกว่่าระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ซึ่่�งอาจ
ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ รายได้้ แ ละเงิิ น กองทุุ น ทั้้� ง จากการเปลี่่� ย นแปลงของปัั จ จัั ย ภายในและภายนอก รวมถึึง
ความไม่่เหมาะสมของโครงสร้้างสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของธนาคาร

			

โครงสร้้างองค์์กร นโยบาย และกลยุุทธ์์ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ธนาคารได้้มอบหมายให้้
คณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ได้้แก่่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
และคณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์ หนี้้�สิินและการเงิิน มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบายกลยุุทธ์์
และการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของธนาคารดัังนี้้�
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4
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ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

6.1.3

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (ต่่อ)

				

คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors - BOD)

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

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee - AC)

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

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
				 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 และกฎเกณฑ์์ที่�กำำ�ห
่ นดโดยกระทรวงการคลััง และธนาคารแห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งกำำ�หนดกลยุุทธ์์
ในการจััดการด้้านความเสี่่�ยงจากสภาพคล่่อง และอััตราดอกเบี้้�ย และรายงานต่่อคณะกรรมการธนาคาร
ผ่่านคณะกรรมการบริิหาร เพื่่�อรัับทราบและ / หรืือตััดสิินใจ

			

ธนาคารบริิหารจััดการความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่อง และควบคุุมความเสี่่ย� งให้้อยู่่�ภายใต้้ระดัับความเสี่่ย� งที่่ย� อมรัับได้้
(Risk Appetite) นอกจากนี้้� ยัังมีีฝ่่ายบริิหารการเงิินทำำ�หน้้าที่่�บริิหารสภาพคล่่อง จััดสรรเงิินฝาก เงิินลงทุุนและ
เงิินให้้สินิ เชื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อให้้ธนาคารมีีสภาพคล่่องในระดัับที่่เ� หมาะสม และสามารถปฏิิบัติั ิ
ตามข้้อผููกพัันทางการเงิินได้้ และมีีฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่�ทบทวนนโยบาย กำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง
ด้้านสภาพคล่่อง และกำำ�หนดระดัับเพดานความเสี่่�ยงต่่าง ๆ (Risk Limits) ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

			

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้วััดและติิดตามความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง แสดงในรููปแบบรายงานต่่าง ๆ เช่่น รายงานอััตราส่่วน
การดำำ�รงสิินทรััพย์์สภาพคล่่อง รายงานประมาณการสภาพคล่่องล่่วงหน้้า และรายงานการกระจุุกตััวของแหล่่งเงิิน
(Funding Concentration) เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ธนาคารมีีการทดสอบภาวะวิิกฤตความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
เป็็นรายไตรมาสตามกรอบนโยบายการทดสอบภาวะวิิกฤตของธนาคาร โดยใช้้สถานการณ์์ที่ธ่� นาคารกำำ�หนดขึ้้น� เอง
ซึ่่�งแบ่่งออกได้้ 3 กรณีี ได้้แก่่
(1) ภาวะวิิกฤตที่่�เกิิดขึ้้�นกัับธนาคารเอง (Institution-Specific Crisis)
(2) ภาวะวิิกฤตที่่เ� กิิดขึ้้น� กัับระบบสถาบัันการเงิินและส่่งผลกระทบต่่อสภาพคล่่องของธนาคาร (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 2564 และ 2563 แยกตามระยะเวลา
ที่่�ครบกำำ�หนดของสััญญา
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2564
ครบกำำ�หนด

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สินิ เชื่่อ� แก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
รวม
หนี้้�สินิ ทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
หนี้้�สินิ จ่่ายคืืนเมื่่อ� ทวงถาม
ตราสารหนี้้�ที่อ�่ อกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม

ภายใน
1 เดืือน

1 ถึึง 3
เดืือน

3 ถึึง 12
เดืือน

56,189.63
17,078.54
73,268.17

11,802.17
9,012.58
20,814.75

36,554.29 13,682.73
40,624.30 1,232,421.44
77,178.59 1,246,104.17

428,326.14
3,800.00
1,714.23
433,840.37

172,645.15
3,000.00
175,645.15

498,506.07
25,000.00
523,506.07

มากกว่่า
1 ปีี

175,371.34
83,150.00
258,521.34

ไม่่มีีกำำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

56,189.63
49.07 62,088.26
58,380.51 1,357,517.37
58,429.58 1,475,795.26
-

1,274,848.70
3,800.00
1,714.23
111,150.00
1,391,512.93
หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2563
ครบกำำ�หนด

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สินิ เชื่่อ� แก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
รวม
หนี้้�สินิ ทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
หนี้้�สินิ จ่่ายคืืนเมื่่อ� ทวงถาม
ตราสารหนี้้�ที่อ�่ อกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม

ภายใน
1 เดืือน

1 ถึึง 3
เดืือน

3 ถึึง 12
เดืือน

มากกว่่า
1 ปีี

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

403,110.38 136,584.08 476,444.81 145,518.75
1,120.98
1,025.77
1,893.02 25,978.63 107,150.00
405,257.13 138,477.10 502,423.44 252,668.75

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
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6.1

		

ความเสี่่�ยงของธนาคาร (ต่่อ)

6.1.3

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (ต่่อ)
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
ครบกำำ�หนด

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สินิ เชื่่อ� แก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
รวม
หนี้้�สินิ ทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
หนี้้�สินิ จ่่ายคืืนเมื่่อ� ทวงถาม
ตราสารหนี้้�ที่อ�่ อกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม

ภายใน
1 เดืือน

1 ถึึง 3
เดืือน

3 ถึึง 12
เดืือน

มากกว่่า
1 ปีี

56,188.06
17,078.54
73,266.60

11,802.17
9,012.58
20,814.75

36,554.29 13,682.73
40,624.30 1,232,421.44
77,178.59 1,246,104.17

428,326.14 172,645.15 498,506.07 175,371.34
3,800.00
1,714.23
3,000.00 25,000.00 83,150.00
433,840.37 175,645.15 523,506.07 258,521.34

ไม่่มีีกำำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

56,188.06
49.07 62,088.26
58,380.51 1,357,517.37
58,429.58 1,475,793.69
-

1,274,848.70
3,800.00
1,714.23
111,150.00
1,391,512.93
หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
ครบกำำ�หนด

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สินิ เชื่่อ� แก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
รวม
หนี้้�สินิ ทางการเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
หนี้้�สินิ จ่่ายคืืนเมื่่อ� ทวงถาม
ตราสารหนี้้�ที่อ�่ อกและเงิินกู้้�ยืืม
รวม
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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

6.2	มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารการเงิิน

		ข้้อมููลต่่อไปนี้้�เป็็นการสรุุปยอดคงเหลืือตามที่่�ปรากฏในงบการเงิินและการประมาณการมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563
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 2564
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

5,332.34
56,189.63
62,088.26
1,357,517.37
1,481,127.60

5,332.34
56,189.63
62,088.26
1,357,517.37
1,481,127.60

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

1,274,848.70
3,800.00
1,714.23
111,150.00
1,391,512.93

1,274,848.70
3,800.00
1,714.23
111,150.00
1,391,512.93

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
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 2564
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
5,332.34
56,188.06
62,088.26
1,357,517.37
1,481,126.03

5,332.34
56,188.06
62,088.26
1,357,517.37
1,481,126.03

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

1,274,848.70
3,800.00
1,714.23
111,150.00
1,391,512.93

1,274,848.70
3,800.00
1,714.23
111,150.00
1,391,512.93

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
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6.3

การดำำ�รงเงิินกองทุุน

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2564 31 ธัันวาคม 2563
เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
สำำ�รองตามกฎหมาย
เงิินสำำ�รองที่่�จััดสรรจากกำำ�ไรสุุทธิิ
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ�ไรสุุทธิิคงเหลืือจากการจััดสรร
ส่่วนเกิินทุุนจากการรวมธุุรกิิจ
ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
รวมเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
เงิินสำำ�รองสำำ�หรัับสิินทรััพย์์จััดชั้้�นปกติิ
รวมเงิินกองทุุนชั้้�นที่�่ 2
เงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น

20,320.33
30,872.99
1,200.00
0.36
42,317.24

20,320.33
28,797.81
1,200.00
(91.26)
38,897.00

20,320.33
30,872.99
1,200.00
42,297.48

20,320.33
28,797.81
1,200.00
38,897.00

355.83
95,066.75

355.83
89,479.71

495.82
95,186.62

495.82
89,710.96

8,460.12
8,460.12
103,526.87

8,036.23
8,036.23
97,515.94

8,459.64
8,459.64
103,646.26

8,013.20
8,013.20
97,724.16

		
		

ธนาคารได้้คำำ�นวณเงิินกองทุุนตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สกส. 15/2562 ลงวัันที่่� 2 กัันยายน 2562
เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลเงิินกองทุุนของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ โดยให้้ใช้้บังั คัับตั้้ง� แต่่วันั 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�ยงด้้านปฏิิบัติั ิการเป็็นการคำำ�นวณโดยใช้้หลัักเกณฑ์์ ธปท. ที่่� สกส. 19/2562

		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารดำำ�รงเงิินกองทุุน เป็็นอััตราส่่วนกัับสิินทรััพย์์เสี่่�ยงทั้้�งสิ้้�นตามแนวทาง
และวิิธีีการที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ดัังนี้้�
อััตราร้้อยละ
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2564 31 ธัันวาคม 2563
เงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น
เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
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15.30
14.05

15.17
13.92

15.31
14.06

15.24
13.99

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
ประมาณการและข้้ อ สมมติิ ฐ านที่่� ใช้้ จ ะได้้ รัั บ การทบทวนอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง การเปลี่่� ย นแปลงประมาณการทางบัั ญ ชีี จ ะบัั น ทึึก
ในงวดบััญชีีที่ป่� ระมาณการดัังกล่่าวได้้รับั การทบทวน และในอนาคตที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับความไม่่แน่่นอนของประมาณการ
และข้้อสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบายการบััญชีีมีีผลกระทบสำำ�คััญต่่อการรัับรู้้�จำำ�นวนเงิินในงบการเงิิน
8.	ข้้อมููลเพิ่่� มเติิม
8.1

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด (ข้้อมููลเพิ่่� มเติิมเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินสด)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2564 31 ธัันวาคม 2563
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

8.2

5,332.34
56,189.63
61,521.97

5,847.45
55,607.25
61,454.70

5,332.34
56,188.06
61,520.40

5,847.45
55,605.42
61,452.87

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2564
เมื่่�อทวงถาม มีีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิิชย์์
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
รวม
บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
รวมในประเทศ

2.71
279.87
2.45
285.03
285.03

32,400.00
23,500.00
55,900.00
4.60
55,904.60

รวม
2.71
32,679.87
23,502.45
56,185.03
4.60
56,189.63

31 ธัันวาคม 2563
เมื่่�อทวงถาม มีีระยะเวลา
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
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8.2

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์) (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
เมื่่�อทวงถาม มีีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิิชย์์
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
รวม
บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
รวมในประเทศ

8.3

2.71
278.30
2.45
283.46
283.46

32,400.00
23,500.00
55,900.00
4.60
55,904.60

31 ธัันวาคม 2563
เมื่่�อทวงถาม มีีระยะเวลา

รวม
2.71
32,678.30
23,502.45
56,183.46
4.60
56,188.06

3.44
258.21
4.15
265.80
265.80

35,335.00
20,000.00
55,335.00
4.62
55,339.62

รวม
3.44
35,593.21
20,004.15
55,600.80
4.62
55,605.42

เงิินลงทุุนสุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2564 31 ธัันวาคม 2563
ราคาทุุน
ราคาทุุน
ราคาทุุน
ราคาทุุน
ตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
พัันธบััตรรััฐบาล
หุ้้�นกู้้�
เงิินลงทุุนทั่่�วไป
ตราสารทุุนที่�ไ่ ม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
รวมเงิินลงทุุนสุุทธิิ

62,039.19
-

76,676.09
-

62,039.19
-

76,676.09
231.12

49.07
62,088.26

37.50
76,713.59

49.07
62,088.26

37.50
76,944.71

		ตราสารทุุนที่่ไ� ม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาดเป็็นการลงทุุนในหุ้้�นสามััญของ บริิษัทั ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด ซึ่่ง� ประกอบ
ธุุรกิิจบริิการให้้ข้้อมููลทางด้้านเครดิิต
		ณ วัันที่่� 31 สิิงหาคม 2564 ธนาคารลงทุุนในหุ้้�นสามััญของบริิษััท เนชั่่�นแนล ดิิจิิทััลไอดีี จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นนิิติิบุุคคลจััดตั้้�งขึ้้�น
ตามกฎหมายไทย มีีทุุนจดทะเบีียน 350,000,000 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ 3,500,000 หุ้้�น ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ถืือหุ้้�น 109,109 หุ้้�น หุ้้�นละ 106 บาท รวมเป็็นเงิินจำำ�นวน 11.57 ล้้านบาท
8.4
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เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ

ธนาคารได้้ เข้้ า สวมสิิ ทธิิ เ ป็็ น ผู้้�ถืื อหุ้้�นของบริิ ษัั ท นิิ ติิ บุุ ค คลเฉพาะกิิ จ บตท.(7) จำำ�กัั ด บริิ ษัั ท นิิ ติิ บุุ ค คลเฉพาะกิิ จ
บตท.(8) จำำ�กััด และบริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(9) จำำ�กััด ตามพระราชบััญญััติิยุุบเลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อ
ที่่�อยู่่�อาศััย พ.ศ. 2563
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8.4

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสุุทธิิ (ต่่อ)

		วัันที่่� 23 กัันยายน 2562 บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(7) จำำ�กััด ได้้สิ้้�นสุุดโครงการแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์
และได้้จดทะเบีียนเลิิกบริิษััทต่่อกระทรวงพาณิิชย์์แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 16 มิิถุุนายน 2563 และอยู่่�ในระหว่่างการชำำ�ระบััญชีี
		วัันที่�่ 24 พฤศจิิกายน 2563 บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(8) จำำ�กััด ได้้สิ้้�นสุุดโครงการแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์
และได้้จดทะเบีียนเลิิกบริิษััทต่่อกระทรวงพาณิิชย์์แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2564 และอยู่่�ในระหว่่างการชำำ�ระบััญชีี
		วัันที่่� 29 กัันยายน 2564 บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(9) จำำ�กััด ได้้สิ้้�นสุุดโครงการแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์
และอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเลิิกบริิษััทต่่อกระทรวงพาณิิชย์์
หน่่วย : บาท

บริิษััทย่่อย
บริิษัทั 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 2564 และ  31 ธัันวาคม 2563
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

หน่่วย : ล้้านบาท
บริิษััทย่่อย

สััดส่่วนของส่่วนได้้เสีียใน
ความเป็็นเจ้้าของและสิิทธิิ
ในการออกเสีียงที่่�ถืือโดย
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม (NCI) (ร้้อยละ)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ที่่�แบ่่งให้้กัับ
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม (NCI)

31 ธัันวาคม 2564 และ 31 ธัันวาคม
31 ธัันวาคม 2563
2564
บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(7) จำำ�กััด
บริิษัทั นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(8) จำำ�กััด
บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ บตท.(9) จำำ�กััด
รวม

52
51
51

(0.01)
(0.03)
91.65
91.61

31 ธัันวาคม
2563
(0.02)
26.00
3.58
29.56

ยอดสะสมของส่่วนได้้เสีีย
ที่่�ไม่่มีอำี ำ�นาจควบคุุม
(NCI)

31 ธัันวาคม
2564
0.03
0.12
0.21
0.36

31 ธัันวาคม
2563
0.04
0.14
(91.44)
(91.26)

		ส่่วนได้้เสีียที่�ไ่ ม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม (NCI) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 0.36 ล้้านบาท
และ (91.26) ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
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8.5

		

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

8.5.1	จำำ�แนกตามประเภทสิินเชื่่�อ
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
เงิินเบิิกเกิินบััญชีี
เงิินให้้กู้้�ยืืมรายย่่อย
ลููกหนี้้�ดำำ�เนิินคดีีรอรัับคืืน
สิิทธิิเรีียกร้้องในลููกหนี้้�และเงิินลงทุุนในลููกหนี้้�
รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�
บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

31 ธัันวาคม 2563

1,977.33

1,874.77

1,303,963.64

1,172,516.78

5,621.79

4,492.78

-

12,995.39

1,311,562.76

1,191,879.72

9,709.36

7,673.29

1,321,272.12

1,199,553.01

(22,434.00)

(17,419.03)

(83,777.90)

(76,079.95)

1,215,060.22

1,106,054.03

(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 2564 และ 2563 ธนาคารจำำ�หน่่ายกลุ่่�มลููกหนี้้�ที่่�ดำำ�เนิินการขายทรััพย์์ทอดตลาดแล้้ว แต่่ทรััพย์์ไม่่พอ
ชำำ�ระหนี้้�ที่่�พ้้นระยะเวลาบัังคัับคดีีออกจากเงิินให้้สิินเชื่่�อไปจััดประเภทในสิินทรััพย์์อื่่�น โดยโอนคู่่�กัับค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
ของลููกหนี้้� จำำ�นวน 11,606 ราย เป็็นเงิินจำำ�นวน 880.56 ล้้านบาท และ 10,038 ราย เป็็นเงิินจำำ�นวน 801.63 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 2564 และ 2563 เงิินให้้สินิ เชื่่อ� แก่่ลููกหนี้้� จำำ�นวน 1,311,562.76 ล้้านบาท และ 1,191,879.72 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ ได้้รวมเงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�เกิิดจากการทำำ�ธุุรกรรมเพื่่�อสนัับสนุุนมาตรการการเงิินการคลัังของภาครััฐ แต่่มิิใช่่
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ (PSA) เป็็นจำำ�นวน 191,553.87 ล้้านบาท และ 178,026.20 ล้้านบาท
โดยจำำ�แนกตามรายโครงการ ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
31 ธัันวาคม 2564
โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2558

2,050.98

2,433.20

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2559

8,885.02

10,985.07

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2560

30,058.39

32,044.67

645.45

681.49

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2561

12,985.88

13,662.41

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2562

29,279.42

30,162.29

47.36

49.00

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2563

18,150.59

17,134.84

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2564

24,853.14

-

โครงการสิินเชื่่อ� ที่อ�่ ยู่่�อาศััยเพื่่อ� กระตุ้้�นเศรษฐกิิจในพื้้น� ที่่จั� งั หวััดชายแดนใต้้

4,319.33

3,795.73

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อข้้าราชการ ปีี 2559

5,605.91

9,536.90

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อข้้าราชการ ปีี 2560

6,684.92

7,399.16

13.14

13.94

โครงการบ้้านกตััญญููเลี้้�ยงดููบุุพการีี

7,702.46

8,312.97

โครงการบ้้านกตััญญููเลี้้�ยงดููบุุพการีี/1

2,807.14

3,002.81

โครงการบ้้านเอื้้�ออาทร

9,624.99

12,126.94

184.92

194.01

27,654.83

26,490.77

191,553.87

178,026.20

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2560 (จ.ชายแดนภาคใต้้)

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก ปีี 2562 (อุุปกรณ์์)

โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อผู้้�สููงอายุุ ปีี 2560

โครงการสิินเชื่่�อบ้้าน ธอส. เติิมฝััน
โครงการสิินเชื่่�อบ้้าน ธอส. เราไม่่ทิ้้�งกััน
รวม

		

31 ธัันวาคม 2563

8.5.2	จำำ�แนกตามสกุุลเงิินและถิ่่�นที่่�อยู่่�ของลููกหนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
ในประเทศ ต่่างประเทศ
รวม
ในประเทศ ต่่างประเทศ
เงิินบาท

1,311,562.76

-

1,311,562.76 1,191,879.72

-

รวม
1,191,879.72
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8.5

		

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ (ต่่อ)

8.5.3	จำำ�แนกตามประเภทธุุรกิิจและการจััดชั้้�น
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
กล่่าวถึึง
ต่ำำ��กว่่า
สงสััย
สงสััยจะสููญ
เป็็นพิิเศษ
มาตรฐาน

ปกติิ
สิินเชื่่�อเพื่่�อที่�อ่ ยู่่�อาศััย
1,162,571.81
สิินเชื่่�อส่่วนที่่�โอนสิิทธิิเรีียกร้้องในลููกหนี้้�
รวม
1,162,571.81

96,377.54
96,377.54

7,473.69
7,473.69

11,135.60
11,135.60

รวม

34,004.12 1,311,562.76
34,004.12 1,311,562.76

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
กล่่าวถึึง
ต่ำำ��กว่่า
สงสััย
สงสััยจะสููญ
เป็็นพิิเศษ
มาตรฐาน

ปกติิ
สิินเชื่่�อเพื่่�อที่�อ่ ยู่่�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

8.5.4	จำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�น
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
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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1,172,077.33
96,581.38
7,473.69
11,135.60
34,004.12

203,146.10
140,230.02
1,911.49
2,856.23
12,830.22

1,321,272.12

360,974.06

1
2
100
100
100

ค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ
2,031.46
2,804.60
1,911.49
2,856.23
12,830.22
22,434.00
83,777.90
106,211.90

8.5

		

เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ (ต่่อ)

8.5.4	จำำ�แนกตามประเภทการจััดชั้้�น (ต่่อ)
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

		

1)

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

ยอดสุุทธิิที่่�ใช้้ในการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเป็็นยอดคงค้้างของต้้นเงิินที่่�ไม่่รวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับหลัังหัักหลัักประกััน

		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีีค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ ซึ่่�งตั้้�งขึ้้�นตามหลัักเกณฑ์์การจััดชั้้�นและ
การกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย จำำ�นวน 106,211.90 ล้้านบาท
และ 93,498.98 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ (หมายเหตุุ ข้้อ 8.6) ซึ่่�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�นวนดัังกล่่าวได้้รวมเงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน
จำำ�นวน 83,777.90 ล้้านบาท และ 76,079.95 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยธนาคารกัันเงิินสำำ�รองเพิ่่�มตามเกณฑ์์คุณ
ุ ภาพสำำ�หรัับ
ลููกหนี้้�ด้อ้ ยคุุณภาพรายย่่อย เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถรองรัับผลกระทบที่จ่� ะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต 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 2564 และ 2563
จำำ�นวน 52,613.41 ล้้านบาท และ 46,299.85 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 3.98 และ 3.86 ตามลำำ�ดัับ
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8.6	ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ

หน่่วย : ล้้านบาท

ปกติิ
ยอดต้้นงวด
หนี้้�สงสััยจะสููญ
หนี้้�สููญตััดบััญชีี
ยอดปลายงวด

1,454.86
576.60
2,031.46

กล่่าวถึึง
เป็็นพิิเศษ
1,124.32
1,680.28
2,804.60

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
ต่ำำ�� กว่่า
สงสััย
สงสััยจะสููญ
มาตรฐาน
2,164.71
(253.22)
1,911.49

1,473.16
1,383.07
2,856.23

11,201.98
2,700.33
(1,072.09)
12,830.22

ค่่าเผื่่�อฯ
ที่่�กัันเพิ่่�ม

รวม

76,079.95 93,498.98
7,697.95 13,785.01
(1,072.09)
83,777.90 106,211.90

		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 13,785.01 ล้้านบาท ประกอบด้้วยจำำ�นวน
ที่่�ธนาคารกัันเงิินสำำ�รองตามการจััดชั้้�นเงิินให้้สิินเชื่่�อตามเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 6,087.06 ล้้านบาท
และได้้กัันเงิินสำำ�รองส่่วนเกิินจากเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 7,697.95 ล้้านบาท
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
68,583.86
7,496.09
76,079.95

รวม
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�นวน
ที่่�ธนาคารกัันเงิินสำำ�รองตามการจััดชั้้�นเงิินให้้สิินเชื่่�อตามเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 2,195.71 ล้้านบาท
และได้้กัันเงิินสำำ�รองส่่วนเกิินจากเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 7,496.09 ล้้านบาท
8.7

		

การปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีีปััญหา

ธนาคารทำำ�สััญญาปรัับโครงสร้้างหนี้้�กัับลููกหนี้้�สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
วิิธีีการปรัับโครงสร้้างหนี้้�
การเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขการชำำ�ระหนี้้�
รวม
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จำำ�นวนบััญชีี

จำำ�นวนหนี้้�ตามบััญชีี
ก่่อนปรัับโครงสร้้างหนี้้�

142,482

129,628.03

142,482

129,628.03

8.7

การปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีีปััญหา (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
วิิธีีการปรัับโครงสร้้างหนี้้�

จำำ�นวนบััญชีี

การเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขการชำำ�ระหนี้้�
รวม

จำำ�นวนหนี้้�ตามบััญชีี
ก่่อนปรัับโครงสร้้างหนี้้�

131,338

111,376.34

131,338

111,376.34

8.8	สิินทรััพย์์จััดชั้้�นตามเกณฑ์์ที่�ธ
่ นาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
ทรััพย์์สิิน
เงิินให้้สิินเชื่่�อและ
สิินทรััพย์์อื่่�น
รอการขาย
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ1)
จััดชั้้�นปกติิ
จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ
จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
จััดชั้้�นสงสััย
จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ
รวม

1,302,883.31
108,080.78
8,607.51
13,017.28
36,755.73
1,469,344.61

1,195.98
1,195.98

571.60
110.13
7.31
12.87
1,706.60
2,408.51

รวม
1,303,454.91
108,190.91
8,614.82
13,030.15
39,658.31
1,472,949.10
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)

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

ยอดเงิินให้้สินิ เชื่่อ� และดอกเบี้้�ยค้้างรัับเป็็นยอดรวมเงิินให้้สินิ เชื่่อ� และดอกเบี้้�ยค้้างรัับตามธุุรกรรมปกติิและธุุรกรรมนโยบายรััฐ
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8.9

ทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นงวด
ทรััพย์์สิินที่่�ได้้จากการชำำ�ระหนี้้�
อสัังหาริิมทรััพย์์
รวมทรััพย์์สิินรอการขาย
(หััก) ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
รวมทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ

21,299.67
21,299.67
(4,864.99)
16,434.68

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
เพิ่่�มขึ้้�น
จำำ�หน่่าย
5,200.04
5,200.04
(1,565.50)
3,634.54

3,359.46
3,359.46
(984.29)
2,375.17

ปลายงวด
23,140.25
23,140.25
(5,446.20)
17,694.05

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

อสัังหาริิมทรััพย์์ที่�่ได้้จากการชำำ�ระหนี้้� เป็็นมููลค่่าที่�่ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินภายนอก จำำ�นวน 32,563.05 ล้้านบาท
และมููลค่่าที่่ป� ระเมิินราคาโดยผู้้ป� ระเมิินภายใน จำำ�นวน 1,064.14 ล้้านบาท

		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีีทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ จำำ�นวน 17,694.05 ล้้านบาท และ
16,434.68 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ในจำำ�นวนดัังกล่่าวได้้รวมทรััพย์์สิินรอการขายที่�่อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการจดทะเบีียน
โอนกรรมสิิทธิ์์� จำำ�นวน 4,249.69 ล้้านบาท และ 4,644.23 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ธนาคารมีีกำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินรอการขายหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการ จำำ�นวน 361.81 ล้้านบาท (ค่่าใช้้จ่่าย
ในการจััดการ จำำ�นวน 67.01 ล้้านบาท)
		ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีีค่า่ เผื่่อ� การด้้อยค่่าทรััพย์์สินิ รอการขายเพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 581.21 ล้้านบาท
และ 714.11 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่ง� เกิิดจากการตั้้ง� เพิ่่ม� หรืือการโอนกลัับรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
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8.10	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นงวด
ที่่�ดิิน
อาคาร
อุุปกรณ์์
อื่่�น ๆ

685.02
4,212.84
3,303.21
198.74
8,399.81
ค่่าเสื่่�อมราคา สำำ�หรัับงวดปีี 2564

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
ราคาทุุน
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ปลายงวด ต้้นงวด
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
51.45
116.75
300.12
468.32

45.79
147.87
261.65
455.31

685.02
4,218.50
3,272.09
237.21
8,412.82

2,818.15
2,174.10
4,992.25

144.60
364.50
509.10

40.03
145.87
185.90

ปลายงวด
2,922.72
2,392.73
5,315.45

ยอดสุุทธิิ
685.02
1,295.78
879.36
237.21
3,097.37
509.10

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นงวด
ที่่�ดิิน
อาคาร
อุุปกรณ์์
อื่่�น ๆ

683.51
3,973.54
3,222.46
660.02
8,539.53
ค่่าเสื่่�อมราคา สำำ�หรัับงวดปีี 2563

		

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

ยอดสุุทธิิ
685.02
1,394.69
1,129.11
198.74
3,407.56
518.10

ที่่�ดิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีจำำ�นวน 685.02 ล้้านบาท ในจำำ�นวนนี้้�มีีที่่�ดิินที่่�มีีภาระจำำ�ยอมให้้องค์์การ
รถไฟฟ้้ามหานครใช้้พื้้�นที่่�ใต้้ดิินบริิเวณลานจอดรถที่�สำำ�นั
่ ักงานใหญ่่ เนื้้�อที่�่ 2 ไร่่ 142 ตารางวา ราคาตามบััญชีี 7.21 ล้้านบาท
ตั้้ง� แต่่ปีี 2543 โดยไม่่มีกำำ�ห
ี นดระยะเวลา ธนาคารได้้รับั เงิินชดเชยจากการใช้้พื้น้� ที่ดั่� งั กล่่าว 75.36 ล้้านบาท โดยรัับรู้้เ� ป็็นรายได้้
ทั้้�งจำำ�นวน ณ วัันที่่�ได้้รัับเงิิน

		ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุุนของทรััพย์์สิินที่่�ตััดค่่าเสื่่�อมราคาหมดแล้้วแต่่ยัังคงใช้้งานอยู่่� ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564

2563

อาคาร

1,295.71

1,244.66

อุุปกรณ์์

1,355.44

1,169.79

รวม

2,651.15

2,414.45
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8.11	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นงวด
สััญญาเช่่าที่่�ดิิน
และ / หรืืออาคาร
สััญญาเช่่ารถยนต์์
อื่่�น ๆ

569.05
284.88
171.10
1,025.03
ค่่าเสื่่�อมราคา สำำ�หรัับงวดปีี 2564

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
ราคาทุุน
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ปลายงวด ต้้นงวด
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
131.09
109.84
2.70
243.63

174.59
70.48
245.07

525.55
324.24
173.80
1,023.59

96.55
97.76
167.69
362.00

126.98
90.74
1.43
219.15

55.46
55.14
110.60

ปลายงวด
168.07
133.36
169.12
470.55

ยอดสุุทธิิ
357.48
190.88
4.68
553.04
219.15

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นงวด
สััญญาเช่่าที่่�ดิิน
และ / หรืืออาคาร
สััญญาเช่่ารถยนต์์
อื่่�น ๆ

551.68
157.35
171.10
880.13
ค่่าเสื่่�อมราคา สำำ�หรัับงวดปีี 2563

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

		
		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุุนของสััญญาเช่่ารถยนต์์ จำำ�นวน 324.24 ล้้านบาท และ 284.88 ล้้านบาท
โดยได้้รวมราคาทุุนของยานพาหนะภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิินเดิิม จำำ�นวน 34.88 ล้้านบาท และ 54.11 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีมููลค่่า
ตามบััญชีี จำำ�นวน 16.92 ล้้านบาท และ 32.17 ล้้านบาท
		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�ให้้ธนาคารได้้รัับการลดค่่าเช่่าการใช้้พื้้�นที่่�ในอาคาร สำำ�หรัับปีี 2564 และ 2563 จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
3.27 ล้้านบาท และ 5.96 ล้้านบาท ซึ่่ง� ธนาคารได้้ปรัับปรุุงรายการดัังกล่่าวกัับเจ้้าหนี้้�ตามสััญญาเช่่าที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสิินทรััพย์์นั้้น� ๆ
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8.12	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�นสุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นงวด
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

2,986.36
2,986.36
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย สำำ�หรัับงวดปีี 2564

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
ราคาทุุน
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ปลายงวด ต้้นงวด
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
135.28
135.28

284.99
284.99

2,836.65
2,836.65

1,819.37
1,819.37

369.37
369.37

206.32
206.32

ปลายงวด
1,982.42
1,982.42

ยอดสุุทธิิ
854.23
854.23
369.37

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นงวด
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

2,919.45
2,919.45
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย สำำ�หรัับงวดปีี 2563

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

ยอดสุุทธิิ
1,166.99
1,166.99
391.41
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8.13

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2564
สิินทรััพย์์อื่่�น
ค่่าเผื่่�อ
สิินทรััพย์์อื่่�น
การด้้อยค่่า
สุุทธิิ
ค่่าธรรมเนีียมรอรัับคืืน
ค่่าธรรมเนีียมเงิินให้้กู้ร้� ายย่่อยระยะยาว
ลููกหนี้้�อื่่�น
รายได้้ค้้างรัับ
ค่่าใช้้จ่่ายรอตััดบััญชีี
เงิินประกัันและมััดจำำ�
ลููกหนี้้�รอการชดใช้้
พััสดุุคงคลััง
อื่่�น ๆ
รวม

1,200.88
767.66
80.30
47.40
9.66
80.51
358.73
2.21
589.89
3,137.24

(1,200.88)
(113.98)
(80.30)
(0.70)
(358.73)
(0.24)
(1,754.83)

653.68
46.70
9.66
80.51
1.97
589.89
1,382.41

31 ธัันวาคม 2563
สิินทรััพย์์อื่่�น
ค่่าเผื่่�อ
สิินทรััพย์์อื่่�น
การด้้อยค่่า
สุุทธิิ
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
หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
สิินทรััพย์์อื่่�น
ค่่าเผื่่�อ
สิินทรััพย์์อื่่�น
การด้้อยค่่า
สุุทธิิ
ค่่าธรรมเนีียมรอรัับคืืน
ค่่าธรรมเนีียมเงิินให้้กู้ร้� ายย่่อยระยะยาว
ลููกหนี้้�อื่่�น
รายได้้ค้้างรัับ
ค่่าใช้้จ่่ายรอตััดบััญชีี
เงิินประกัันและมััดจำำ�
ลููกหนี้้�รอการชดใช้้
พััสดุุคงคลััง
อื่่�น ๆ
รวม

1,200.88
767.66
80.30
47.40
9.66
80.51
358.73
2.21
590.25
3,137.60

(1,200.88)
(113.98)
(80.30)
(0.70)
(358.73)
(0.24)
(1,754.83)

653.68
46.70
9.66
80.51
1.97
590.25
1,382.77

31 ธัันวาคม 2563
สิินทรััพย์์อื่่�น
ค่่าเผื่่�อ
สิินทรััพย์์อื่่�น
การด้้อยค่่า
สุุทธิิ
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

		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีลููกหนี้้�รอการชดใช้้ จำำ�นวน 358.73 ล้้านบาท และ 360.69 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
เป็็นลููกหนี้้�ที่่�ธนาคารได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเต็็มจำำ�นวนแล้้ว
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เงิินรัับฝาก

8.14.1	จำำ�แนกตามประเภทเงิินรัับฝาก
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564

2563

จ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

896.00

579.60

ออมทรััพย์์

312,755.65

274,414.89

จ่่ายคืืนเมื่่�อสิ้้�นระยะเวลา

961,197.05

886,663.53

1,274,848.70

1,161,658.02

รวม

		

8.14.2	จำำ�แนกตามสกุุลเงิินและถิ่่�นที่่�อยู่่�ของผู้้�ฝาก
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร

เงิินบาท

8.15

ในประเทศ

2564
ต่่างประเทศ

1,274,848.70

-

รวม

ในประเทศ

2563
ต่่างประเทศ

รวม

-

1,161,658.02

1,274,848.70 1,161,658.02

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (หนี้้�สิิน)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
เมื่่�อทวงถาม

2564
มีีระยะเวลา

รวม

-

3,800.00
3,800.00

3,800.00
3,800.00

ในประเทศ
- ธนาคารพาณิิชย์์
รวม

เมื่่�อทวงถาม

2563
มีีระยะเวลา

รวม

-

-

-

8.16	ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
ในประเทศ
พัันธบััตร
หุ้้�นกู้้�ชนิิดมีีหลัักประกััน
รวม

111,150.00
111,150.00

2564
ต่่างประเทศ
-

รวม
111,150.00
111,150.00

ในประเทศ
131,240.00
4,807.42
136,047.42

2563
ต่่างประเทศ
-

รวม
131,240.00
4,807.42
136,047.42
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8.16	ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
ในประเทศ
พัันธบััตร
ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
เงิินกู้้�ยืืม
รวม

2564
ต่่างประเทศ

111,150.00
111,150.00

-

รวม

2563
ต่่างประเทศ

ในประเทศ

111,150.00
111,150.00

131,240.00
216.23
4,602.31
136,058.54

-

รวม
131,240.00
216.23
4,602.31
136,058.54

		

ในงวดบััญชีีปีี 2564 ธนาคารออกพัันธบััตร จำำ�นวน 4,000.00 ล้้านบาท และจ่่ายชำำ�ระพัันธบััตรที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระ
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 24,090.00 ล้้านบาท

		

รายละเอีียดตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
ประเภทเงิินกู้้�

ในประเทศ
พัันธบััตรเงิินกู้้� - ธอส.
พัันธบััตรเงิินกู้้� - บตท.

8.17

ผู้้�ให้้กู้้�
ธนาคารพาณิิชย์์ และสถาบัันการเงิิน
ธนาคารพาณิิชย์์ และสถาบัันการเงิิน

จำำ�นวนเงิินกู้้�ยืืม
(ล้้านบาท)
109,200.00
1,950.00

ระยะเวลากู้้�

ครบกำำ�หนด
ชำำ�ระในปีี

อััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละต่่อปีี

3 - 15 ปีี
7 ปีี

2565 - 2577
2566

1.58 - 4.74
2.89 - 3.01

ประมาณการหนี้้�สิิน

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
ผลประโยชน์์ของพนัักงาน

2,773.85

2,484.71

ประมาณการชดใช้้ค่่าเสีียหาย

0.38

7.74

ประมาณการรื้้�อถอน

-

6.81

รวม
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8.17

		

ประมาณการหนี้้�สิิน (ต่่อ)

8.17.1 ผลประโยชน์์ของพนัักงาน

			

ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงาน
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
เงิินตอบแทนความชอบในการทำำ�งาน

2563
2,524.78

2,308.77

57.86

47.08

3.65

5.77

55.27

23.63

2,641.56

2,385.25

29.53

28.04

ผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน

102.76

71.42

รวมหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงาน

2,773.85

2,484.71

ของที่�ร่ ะลึึกเนื่่�องจากเกษีียณอายุุ
เงิินบำำ�เหน็็จ
เงิินชดเชยตามกฎหมาย
รวมหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงานหลัังออกจากงาน
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน

		มููลค่่ า ปัั จ จุุ บัั น ของประมาณการหนี้้� สิิ น ผลประโยชน์์ ข องพนัั ก งานหลัั ง ออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์์
สามารถแสดงได้้ ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม

2563
2,385.25

2,197.82

ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน

194.63

164.62

ต้้นทุุนบริิการในอดีีต

-

11.10

48.98

59.95

จากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิทางการเงิิน

202.00

(5.01)

จากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิด้้านประชากรศาสตร์์

(185.92)

25.13

37.58

2.64

(40.96)

(71.00)

2,641.56

2,385.25

ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
ส่่วนที่�รั่ ับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผล (กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

จากการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์
ผลประโยชน์์ที่�จ่่ ่ายระหว่่างงวด
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
2564
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม

2563
71.42

69.51

ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน

8.85

6.06

ต้้นทุุนบริิการในอดีีต

-

1.14

1.98

1.83

จากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิทางการเงิิน

23.50

-

จากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิด้้านประชากรศาสตร์์

(2.78)

-

จากการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์

7.26

-

(7.47)

(7.12)

102.76

71.42

ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
ส่่วนที่�รั่ ับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ผล (กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายระหว่่างงวด
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

		ค่่าใช้้จ่่ายที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วยรายการ ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน

203.48

170.68

ต้้นทุุนบริิการในอดีีต

-

12.24

ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย

50.96

61.78

ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

27.98

-

282.42

244.70

รวม
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8.17

		

ประมาณการหนี้้�สิิน (ต่่อ)

8.17.1 ผลประโยชน์์ของพนัักงาน (ต่่อ)

		ค่่าใช้้จ่่ายที่�รั่ ับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วยรายการ ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2564
ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
รวม

2563
53.66

22.76

53.66

22.76

		ข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งใช้้ในการคำำ�นวณหาภาระผููกพัันผลประโยชน์์
ของพนัักงานหลัังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์์ และผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน มีีดัังนี้้�
อััตราร้้อยละ
2564
อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนถััวเฉลี่่�ย
อััตราการลาออกถััวเฉลี่่�ย

2563

0.82 % - 2.02 %

2.67 %

5 % - 7.50 %

7.50 %

0 % - 23 %

0 % - 30 %

		ข้้ อ สมมติิ ที่่� สำำ�คัั ญ ในการกำำ�หนดโครงการผลประโยชน์์ ที่่� กำำ�ห นดไว้้ ต ามหลัั ก คณิิ ต ศาสตร์์ ป ระกัั น ภัั ย ประกอบด้้ ว ย
อััตราการเพิ่่ม� ขึ้้น� ของเงิินเดืือน อััตรามรณะและอััตราคิิดลดการวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวด้้านล่่างได้้พิจิ ารณาจากการเปลี่่ย� นแปลง
ในแต่่ละข้้อสมมติิในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�อาจเป็็นไปได้้อย่่างสมเหตุุสมผล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ในขณะที่่�ข้้อสมมติิอื่่�นคงที่่� ดัังนี้้�
อััตราร้้อยละ
2564

2563

อััตราคิิดลด - เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

(296.54)

(254.83)

อััตราคิิดลด - ลดลงร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

354.32

300.95

อััตราเงิินเดืือน - เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

320.27

300.50

อััตราเงิินเดืือน - ลดลงร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

(275.03)

(259.21)

อััตราการลาออกของพนัักงาน - เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

(308.75)

(265.29)

อััตราการลาออกของพนัักงาน - ลดลงร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

251.56

24.30

การมีีชีีวิิตอยู่่� - เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

13.74

13.80

การมีีชีีวิติ อยู่่� - ลดลงร้้อยละ 0.5 ถึึง 1

(13.66)

(16.48)
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การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวข้้างต้้นอาจไม่่ได้้แสดงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
เนื่่�องจากเป็็นการยากที่�ก่ ารเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิต่่าง ๆ จะเกิิดขึ้้�นแยกต่่างหากจากข้้อสมมติิอื่่�นซึ่่�งอาจมีีความสััมพัันธ์์กััน

		

นอกจากนี้้�ในการแสดงการวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวข้้างต้้น มููลค่่าปััจจุุบันั ของโครงการผลประโยชน์์ที่กำำ�ห
่� นดไว้้ ณ วัันสิ้้น� รอบ
ระยะเวลารายงาน คำำ�นวณโดยใช้้ วิิ ธีี คิิ ด ลดแต่่ ล ะหน่่ ว ยที่่� ป ระมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method)
ซึ่่ง� เป็็นวิิธีเี ดีียวกัันกัับการคำำ�นวณหนี้้�สินิ ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงานหลัังออกจากงานที่รั่� บั รู้้ใ� นงบแสดงฐานะการเงิิน

		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของโครงการผลประโยชน์์
ของพนัักงานเท่่ากัับ 12.50 ปีี และ 12.41 ปีี
		ข้้อมููลระยะเวลาการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของโครงการผลประโยชน์์ของพนัักงานซึ่่�งคำำ�นวณจาก
ภาระผููกพัันตามโครงการผลประโยชน์์ซึ่่�งคาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระในอนาคต ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2564

2563

ผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่�คาดว่่าจะจ่่าย
ส่่วนที่�ค่ าดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระปีีที่่� 1

		

95.41

48.49

ส่่วนที่�ค่ าดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระปีีที่่� 2 - ปีีที่�่ 5

592.78

514.26

ส่่วนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระปีีที่่� 6 - ปีีที่�่ 10

1,458.81

1,369.69

ส่่วนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระปีีที่่� 11 - ปีีที่่� 15

1,316.64

1,445.94

ส่่วนที่�ค่ าดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระเกิินปีีที่�่ 15

7,408.95

6,691.57

8.17.2 ประมาณการชดใช้้ค่่าเสีียหาย
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564

2563

ประมาณการชดใช้้ค่่าเสีียหาย

		

ยอดยกมา

7.74

7.81

เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

(7.36)

(0.07)

ยอดปลายงวด

0.38

7.74

8.17.3 ประมาณการค่่ารื้้�อถอน

		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารบัันทึึกประมาณการหนี้้�สิินค่่ารื้้�อถอน จำำ�นวน 6.81 ล้้านบาท ซึ่่�งเกิิดจากภาระผููกพััน
ตามสััญญาเช่่าอาคาร ที่่�ธนาคารต้้องรื้้�อถอนสิ่่�งต่่อเติิมทั้้�งหมดในสถานที่่�เช่่าเมื่่�อสิ้้�นสุุดสััญญาเช่่า ทั้้�งนี้้�ธนาคารได้้รื้้�อถอน
สิ่่�งต่่อเติิมทั้้�งหมดในสถานที่่�เช่่าเมื่่�อสิ้้�นสุุดสััญญาเช่่าในเดืือนตุุลาคม 2564 แล้้ว
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8.18	หนี้้�สิินอื่่�น

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
2563

งบการเงิินรวม
2564
เจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินมััดจำำ�และเงิินประกััน
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
ภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่�จ่่ ่าย
อื่่�น ๆ
รวม

890.29
1,504.46
968.53
27.86
1,077.26
4,468.40

2563
1,046.79
1,497.37
820.24
26.10
878.07
4,268.57

890.29
1,504.46
968.02
27.85
1,077.26
4,467.88

1,046.79
1,497.37
818.57
25.93
953.65
4,342.31

8.19	ทุุน

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
ทุุนประเดิิม

2563
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

8.20	ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย

		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีีเงิินสำำ�รองตามกฎหมาย จำำ�นวน 30,872.99 ล้้านบาท และ 28,797.81 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ การตั้้�งเงิินสำำ�รองตามกฎหมาย ธนาคารได้้ปฏิิบััติิตามมาตรา 8 แห่่งพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์
พ.ศ. 2496 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ธนาคารตั้้�งเงิินสำำ�รองธรรมดาไว้้เผื่่�อขาดทุุน ด้้วยการจ่่ายจากกำำ�ไรสุุทธิิ
ในปีีหนึ่่�ง ๆ เป็็นจำำ�นวนไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละยี่่�สิิบแห่่งกำำ�ไรสุุทธิิ
8.21

		

กองทุุนบำำ�เหน็็จผู้้�ปฏิิบััติิงานธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ธนาคารได้้นำำ�สิินทรััพย์์ เงิินกองทุุน และรายได้้ค่่าใช้้จ่่าย ของกองทุุนบำำ�เหน็็จผู้้�ปฏิิบััติิงานธนาคารอาคารสงเคราะห์์
รวมกัับงบการเงิินของธนาคาร ในงวดบััญชีีปีี 2564 และ 2563 เงิินกองทุุนมีียอดคงเหลืือ 5.61 ล้้านบาท และ 7.87 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ แต่่มีีภาระผููกพัันที่่�จะต้้องจ่่ายเงิินบำำ�เหน็็จให้้พนัักงานจำำ�นวน 2.96 ล้้านบาท และ 5.01 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

8.22	หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและภาระผููกพัั น
		

8.22.1	หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

			

ธนาคารมีีคดีีที่ถูู่� กฟ้้องเป็็นจำำ�เลยและเป็็นจำำ�เลยร่่วมกัับบุุคคลอื่่น� จำำ�นวน 63 คดีี ซึ่่ง� อยู่่�ระหว่่างพิิจารณาคดีี 47 คดีี
ระหว่่างอุุทธรณ์์ 10 คดีี และอยู่่�ระหว่่างฎีีกา 6 คดีี โดยมีีทุุนทรััพย์์ในคดีีความรวม จำำ�นวน 185.00 ล้้านบาท
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8.22	หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและภาระผููกพัั น (ต่่อ)

		

8.22.2 ภาระผููกพััน

			

8.22.2.1 ธนาคารมีี ภ าระผููกพัั น ซึ่่� ง เกิิ ด จากการออกหนัั ง สืือสัั ญ ญาค้ำำ�� ประกัั น สาธารณููปโภคให้้ กัั บ ลููกค้้ า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 จำำ�นวน 23.47 ล้้านบาท และ 13.52 ล้้านบาท

			

8.22.2.2 ธนาคารตกลงรัับเป็็นผู้้�ค้ำำ��ประกัันการชำำ�ระหนี้้�เงิินต้้นและดอกเบี้้�ยของบริิษััทย่่อย ตามหุ้้�นกู้้�มีีประกััน
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�มีีประกััน โดยบริิษััทย่่อยตกลงชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมให้้แก่่ธนาคาร เป็็นรายเดืือนในอััตราร้้อยละ
0.50 ต่่อปีี ของจำำ�นวนรวมของเงิินต้้นคงค้้างของหุ้้�นกู้้�มีีประกััน สััญญานี้้�จะสิ้้�นสุุดลงทัันทีีเมื่่�อมีีการชำำ�ระหนี้้�
ตามหุ้้�นกู้้�มีีประกัันตามโครงการแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์ครบถ้้วนเรีียบร้้อยแล้้ว

			ตามสััญญาค้ำำ��ประกััน ธนาคารตกลงรัับเป็็นผู้้�ค้ำำ��ประกัันการชำำ�ระหนี้้�ของบริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ ภายใต้้หุ้้�นกู้้�
มีีหลัักประกัันที่่�บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ ได้้ออกภายใต้้โครงการแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์ที่่�ธนาคารและ
บริิษััท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�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 เชื่่อ� แก่่ลููกหนี้้�) ที่โ่� อนให้้แก่่บริิษัทย่
ั อ่ ย โดยธนาคารตกลงจะให้้บริิษัทย่
ั อ่ ยกู้้เ� งิินเป็็นจำำ�นวนเท่่ากัับ
กระแสเงิินสดที่ไ่� ม่่เพีียงพอต่่อการชำำ�ระดอกเบี้้�ย เงิินต้้นของหุ้้�นกู้้� รวมถึึงค่่าธรรมเนีียมและ / หรืือภาระผููกพัันต่่าง ๆ
และมีีอััตราดอกเบี้้�ยเท่่ากัับอััตราดอกเบี้้�ยตามนโยบายของธนาคารแห่่งประเทศไทย ณ วัันที่่�มีีการเบิิกถอนเงิินกู้้�
บวกด้้วยอััตราร้้อยละ 0.5 ต่่อปีี โดยบริิษััทย่่อยต้้องปฏิิบัติั ิตามเงื่่�อนไขตามที่่�กำำ�หนดในสััญญาดัังกล่่าว โดยสััญญา
จะสิ้้�นสุุดลงทัันทีีเมื่่�อบริิษััทย่่อยได้้ชำำ�ระหนี้้�เงิินต้้นและ / หรืือดอกเบี้้�ยของหุ้้�นกู้้�ตามโครงการแปลงสิินทรััพย์์
เป็็นหลัักทรััพย์์ครบถ้้วนแล้้ว

8.23 รายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

		จำำ�นวนของยอดคงค้้างที่�เ่ กิิดขึ้้�นกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�มีีสาระสำำ�คััญ (นอกจากที่�เ่ ปิิดเผยไว้้แล้้ว) มีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีีเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่พนัักงานชั้้�นบริิหารตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไป
จำำ�นวน 152.04 ล้้านบาท และ 153.20 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
		

ธนาคารมีีเงิินให้้สินิ เชื่่อ� แก่่สมาชิิกในครอบครััวที่ใ่� กล้้ชิดิ กัับบุุคคลตามย่่อหน้้าแรก โดยมีียอดคงค้้าง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และ 2563 จำำ�นวน 16.73 ล้้านบาท และ 22.07 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีีผลประโยชน์์อื่่�นที่่�จ่่ายแก่่ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการโดยเป็็นค่่าตอบแทน
จำำ�นวน 11.12 ล้้านบาท และ 10.44 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
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ธนาคารมีีอำำ�นาจควบคุุม ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมและมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่อบุุคคลหรืือกิิจการ ในการตััดสิินใจ
ทางการเงิินและการบริิหารหรืือกิิจการอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันหรืืออยู่่�ในอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญเดีียวกัันกัับบุุคคล
หรืือกิิจการนั้้�น การเกี่่ย� วข้้องกัันนี้้�อาจเป็็นรายบุุคคลหรืือเป็็นกิิจการ ในการพิิจารณาความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลหรืือกิิจการ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัันกัับธนาคารแต่่ละรายการ ธนาคารคำำ�นึึงถึึงเนื้้อ� หาของความสััมพัันธ์์มากกว่่ารููปแบบทางกฎหมายความสััมพัันธ์์
ระหว่่างธนาคารกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันแสดงได้้ ดัังนี้้�
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8.23 รายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (ต่่อ)

		

รายชื่่�อบริิษัทั ที่่�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�ยวข้้องกััน รายการธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไข
ตามการค้้าและเกณฑ์์ตามที่่�ตกลงกัันระหว่่างธนาคาร บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเหล่่านั้้�น ซึ่่�งเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ
ยอดคงค้้างระหว่่างธนาคารและบริิษัทย่
ั อ่ ยและบุุคคลที่เ่� กี่่ย� วข้้องกััน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
31 ธัันวาคม 2564

31 ธัันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
เงิินลงทุุนในบริิษัทย่
ั ่อยและบริิษััทร่่วม
สิินทรััพย์์อื่่�น
หนี้้�สิิน
ตราสารหนี้้�ที่�อ่ อกและเงิินกู้้�ยืืม
ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินอื่่�น
ส่่วนของเจ้้าของ
ทุุน
กำำ�ไรสะสม ยัังไม่่ได้้จััดสรร
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

0.04
0.36

447.35
4,663.27
0.04
170.21

0.36

5,063.16
141.59
76.08

0.08
(0.40)
0.36

0.08
91.22
(91.26)
หน่่วย : ล้้านบาท

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564

31 ธัันวาคม 2563

งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

(0.28)

(0.91)

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

23.99

63.22

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ

74.41

84.65

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ

98.12

146.96
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8.24 ภาระผููกพัั นตามสััญญาเช่่าระยะยาว
		

ธนาคารมีีภาระผููกพัันที่่�จะต้้องจ่่ายค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่า โดยมีีส่่วนที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระตามระยะเวลานัับตั้้�งแต่่วัันที่่�
ในงบแสดงฐานะการเงิิน ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

31 ธัันวาคม 2563 งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
ภายใน 1 ปีี
สััญญาเช่่าอาคาร / สถานที่�่
สััญญาเช่่าระบบสื่่�อสารโทรคมนาคม
สััญญาเช่่าคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์
รวม

ระหว่่าง 1-5 ปีี

9.59
32.61
42.20

6.83
25.55
32.38

เกิิน 5 ปีี

รวม

-

16.42
58.16
74.58

หน่่วย : ล้้านบาท

31 ธัันวาคม 2563 งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2563
ภายใน 1 ปีี
สััญญาเช่่าอาคาร / สถานที่�่
สััญญาเช่่าระบบสื่่�อสารโทรคมนาคม
สััญญาเช่่าคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์
รวม

ระหว่่าง 1-5 ปีี

7.08
10.33
38.03
55.44

4.11
43.33
47.44

เกิิน 5 ปีี
-

รวม
7.08
14.44
81.36
102.88

8.25 รายได้้ดอกเบี้้�ย

งบการเงิินรวม
2564
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
เงิินลงทุุน
เงิินให้้สิินเชื่่�อ
รวมรายได้้ดอกเบี้้�ย
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306.55
397.67
46,720.97
47,425.19

2563
465.83
535.31
44,022.76
45,023.90

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
306.51
397.67
46,720.97
47,425.15

466.00
564.13
44,023.52
45,053.65

8.26	ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
2563

งบการเงิินรวม
2564
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
เงิินนำำ�ส่่งกองทุุนพััฒนาระบบสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
เงิินกู้้�ยืืม
ค่่าธรรมเนีียมในการกู้้�ยืืม
อื่่�น ๆ
รวมค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

2563

9,505.58
0.81
1,559.78
3,691.44
35.07
12.86
14,805.54

12,632.11
1.53
1,431.18
4,383.21
44.49
15.86
18,508.38

9,505.58
0.81
1,559.78
3,672.57
35.07
12.86
14,786.67

12,632.11
1.53
1,431.18
4,452.97
44.49
15.86
18,578.14

8.27 รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
2563

งบการเงิินรวม
2564
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
การรัับรอง รัับอาวััล และการค้ำำ��ประกััน
รายได้้เบ็็ดเตล็็ดค่่าธรรมเนีียมคุ้้�มนิิรัันดร์์
รายได้้ค่่านายหน้้าประกัันภััย
เงิินให้้สิินเชื่่�อ
อื่่�น ๆ
รวมรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
(หััก) ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

0.31
811.19
274.93
(51.93)
24.97
1,059.47
(38.84)
1,020.63

2563
0.28
824.39
261.65
43.39
23.97
1,153.68
(28.51)
1,125.17

24.30
811.19
274.93
(51.93)
24.97
1,083.46
(38.84)
1,044.62

63.50
824.39
261.65
43.39
23.97
1,216.90
(28.51)
1,188.39

8.28	หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564

2563

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
การดำำ�เนิินการธุุรกรรมปกติิ
การดำำ�เนิินการธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รวม

13,781.50

9,691.85

1,813.06

1,079.21

15,594.56

10,771.06
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8.29 การจััดสรรกำำ�ไร

		

ในปีี 2564 และ 2563 คณะกรรมการประเมิินผลงานรััฐวิิสาหกิิจมีีมติิเห็็นชอบผลการประเมิินประจำำ�ปีี 2563 และ 2562
โดยให้้จััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2563 และ 2562 ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2564
สำำ�รองตามกฎหมาย
นำำ�ส่่งรายได้้แผ่่นดิิน
โบนััสกรรมการ
โบนััสพนัักงาน
รวมจััดสรร
คงเหลืือเป็็นกำำ�ไรสะสม
รวมกำำ�ไรสุุทธิปีิ ี 2563 และ 2562

		

2,075.18
5,594.82
1.91
1,305.12
8,977.03
1,398.88
10,375.91

2563
2,670.35
5,922.00
2.26
1,249.50
9,844.11
3,507.62
13,351.73

กำำ�ไรสุุทธิิปีี 2563

		ตามมติิคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 4/2564 วัันที่่� 29 เมษายน 2564 มีีมติิให้้จััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2563 นำำ�ส่่งเป็็นรายได้้
แผ่่นดิิน จำำ�นวน 5,594.82 ล้้านบาท โดยธนาคารได้้นำำ�ส่่งรายได้้แผ่่นดิินงวดที่่� 1 ประจำำ�ปีี 2563 จำำ�นวน 1,933.00 ล้้านบาท
เมื่่�อวัันที่่� 21 ตุุลาคม 2563 คงเหลืือเงิินนำำ�ส่่งรายได้้แผ่่นดิิน จำำ�นวน 3,661.82 ล้้านบาท และธนาคารได้้นำำ�ส่่งรายได้้แผ่่นดิิน
ตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลัังกำำ�หนด เมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564
		

ในปีี 2564 ธนาคารได้้นำำ�ส่่งเงิินรายได้้แผ่่นดิินงวดที่่� 1 ในอััตราร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับงวดหกเดืือนสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน 2564 จำำ�นวน 2,374.00 ล้้านบาท ตามมติิคณะกรรมการธนาคารครั้้ง� ที่่� 9/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 23 กัันยายน 2564

		

กำำ�ไรสุุทธิิปีี 2562

		ตามมติิคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 4/2563 วัันที่่� 23 มีีนาคม 2563 มีีมติิให้้จััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2562 นำำ�ส่่งเป็็น
รายได้้แผ่่นดิิน จำำ�นวน 5,922.00 ล้้านบาท โดยธนาคารได้้นำำ�ส่ง่ รายได้้แผ่่นดิินงวดที่่� 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
		

256

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
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8.30 ธุรกรรมนโยบายรัฐ

		

8.30.1	ข้้อมููลโดยสรุุปสำำ�หรัับธุุรกรรมนโยบายรััฐ
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน

2564

2563

สิินทรััพย์์
เงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

142,457.15

138,451.34

284.33

17.27

142,741.48

138,468.61

ลููกหนี้้�รอการชดเชยจากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รวมสิินทรััพย์์

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
รายได้้และค่่าใช้้จ่า่ ย

2564

รายได้้จากธุุรกรรมนโยบายรััฐ

4,440.01

3,828.56

(หััก) ค่่าใช้้จ่่ายจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ

(2,794.22)

(3,167.74)

(1,813.06)

(1,079.21)

(167.27)

(418.39)

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ

		

2563

8.30.2 เงิินให้้สิินเชื่่�อลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
หน่่วย : ล้้านบาท
โครงการ

ลัักษณะโครงการโดยสัังเขป

ระยะเวลาโครงการ

31 ธัันวาคม 2564

31 ธัันวาคม 2563

มาตรการเพื่่�อส่่งเสริิมการให้้ เพื่่� อ สนัั 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

5,338.56

7,428.79

บ้้านประชารััฐ

7,933.47

8,609.20

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 อนหรืืออาชีี พ อิิ ส ระ
ที่่�ไม่่เคยมีีกรรมสิิทธิ์์�ในที่่�อยู่่�อาศััยมาก่่อน
ให้้ มีี ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย เป็็ น ของตนเองทั้้� ง นี้้�
ให้้รวมถึึงการกู้้�เพื่่�อซ่่อมแซมและ/หรืือ
ต่่อเติิมที่�อ่ ยู่่�อาศััย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

257

8.30	ธุุรกรรมนโยบายรััฐ (ต่่อ)

		

8.30.2 เงิินให้้สิินเชื่่�อลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ (ต่่อ)
หน่่วย : ล้้านบาท
โครงการ

บ้้านธนารัักษ์์ประชารััฐ

258

ลัักษณะโครงการโดยสัังเขป

ระยะเวลาโครงการ

เพื่่� อ ให้้ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ข องรัั ฐ และประชาชน ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 19 เมษายน
ทั่่� ว ไปที่่� ไ ม่่ เ คยมีี ก รรมสิิ ทธิ์์� ใ นที่่� อ ยู่่�อาศัั ย 2559 เป็็นต้้นไป
เป็็ น ของตนเองมาก่่ อ น ได้้ มีี ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย
เป็็ น ของตนเองบนที่่� ดิิ น ราชพัั ส ดุุ รวมถึึง
ผู้้�ที่่�ต้้องการซ่่อมแซมหรืือ ต่่อเติิมที่่�อยู่่�อาศััย
ที่่�ปลููกสร้้างบนที่่�ดิินราชพััสดุุ

31 ธัันวาคม 2564

31 ธัันวาคม 2563

19.30

18.49

สวััสดิิการแห่่งรััฐ
เพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนให้้ประชาชน
(เฉพาะผู้้�มีีบััตรสวััสดิิการ ผู้้� ไ ด้้ รัั บ สิิ ทธิิ ใ นบัั ต รสวัั ส ดิิ ก ารแห่่ ง รัั ฐ และ
แห่่งรััฐไม่่เกิิน 1 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

80.15

85.65

สวััสดิิการแห่่งรััฐ
(รายได้้ น้้ อ ยกว่่ า 25,000
บาท/เดืือน หรืือมีี 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

24,517.68

26,366.66

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

20,182.57

21,937.96

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนให้้ประชาชน
ผู้้� ไ ด้้ รัั บ สิิ ทธิิ ใ นบัั ต รสวัั ส ดิิ ก ารแห่่ ง รัั ฐ และ
ประชาชนผู้้�มีี ร ายได้้ น้้ อ ย (รายได้้ ไ ม่่ เ กิิ น
25,000 บาทต่่ อ เดืือน) ได้้ มีี ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย
เป็็นของตนเอง

8.30	ธุุรกรรมนโยบายรััฐ (ต่่อ)

		

8.30.2 เงิินให้้สิินเชื่่�อลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ (ต่่อ)
หน่่วย : ล้้านบาท
โครงการ

ลัักษณะโครงการโดยสัังเขป

ระยะเวลาโครงการ

31 ธัันวาคม 2564

31 ธัันวาคม 2563

สวััสดิิการแห่่งรััฐ
(จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ไม่่เกิิน 1 ล้้านบาท)

เพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนให้้ประชาชนผู้้ไ� ด้้
รัับสิิทธิิในบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ ประชาชน
ผู้้�มีีรายได้้น้้อย (รายได้้ไม่่เกิิน 25,000 บาท
ต่่อเดืือน) และกลุ่่�มบุุคลากรภาครััฐ ได้้มีี
ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย เป็็ น ของตนเอง โดยเป็็ น ผู้้� ที่่� มีี
ภููมิิ ลำำ� เนาและมีี ค วามต้้ อ งการที่่� อ ยู่่�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

8.50

9.90

สวััสดิิการแห่่งรััฐ
(จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ไม่่เกิิน 2 ล้้านบาท)

เพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนให้้ประชาชนผู้้ไ� ด้้
รัับสิิทธิิในบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ ประชาชน
ผู้้�มีีรายได้้น้้อย (รายได้้ไม่่เกิิน 25,000 บาท
ต่่อเดืือน) และกลุ่่�มบุุคลากรภาครััฐ ได้้มีี
ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย เป็็ น ของตนเอง โดยเป็็ น ผู้้� ที่่� มีี
ภููมิิ ลำำ� เนาและมีี ค วามต้้ อ งการที่่� อ ยู่่�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

381.16

415.14

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� น สุุ ด ระยะเวลาทำำ�
นิิติิกรรมเมื่่�อธนาคาร
ให้้ สิิ น เชื่่� อ เต็็ ม กรอบ
วงเงิิ น ของโครงการ
ทั้้� ง นี้้� ไ ม่่ เ กิิ น วัั น ที่่� 30
ธัันวาคม 2564

29,080.74

21,910.38

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

259

8.30	ธุุรกรรมนโยบายรััฐ (ต่่อ)

		

8.30.2 เงิินให้้สิินเชื่่�อลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ (ต่่อ)
หน่่วย : ล้้านบาท
โครงการ

260

ลัักษณะโครงการโดยสัังเขป

ระยะเวลาโครงการ

31 ธัันวาคม 2564

31 ธัันวาคม 2563

บ้้านล้้านหลัังแบบที่�่ 2
เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น ประชาชนให้้ มีี ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย
(รายได้้เกิิน 25,000 บาท เป็็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�มีรี ายได้้น้อ้ ย
ต่่อเดืือน)
กลุ่่�มคนวัั ย ทำำ�งานหรืือประชาชนที่่� 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� น สุุ ด ระยะเวลาทำำ�
นิิติิกรรมเมื่่�อธนาคาร
ให้้ สิิ น เชื่่� อ เต็็ ม กรอบ
วงเงิิ น ของโครงการ
ทั้้� ง นี้้� ไ ม่่ เ กิิ น วัั น ที่่�
30 ธัันวาคม 2564

5,475.22

4,310.32

ม า ต ร ก า ร สิิ น เชื่่� อ เ พื่่� อ เพื่่�อสนัับสนุุนประชาชนที่่�มีีความต้้องการ
ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ของธนาคาร ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย เป็็ น ของตนเอง โดย ธอส.
อาคารสงเคราะห์์
สนัั บ สนุุ น สิิ น เชื่่� อ ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ราคาไม่่ เ กิิ น
3 ล้้านบาท

กำำ�ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า
ยื่่� น คำำ�ขอกู้้�ตั้้� ง แต่่ 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

45,362.86

47,358.85

โครงการบ้้ า นล้้ า นหลัั ง เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น ประชาชนทั่่� ว ไปที่่� มีี ค วาม
ระยะที่�่ 2
ต้้องการมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเองในราคา
ซื้้�อขายไม่่เกิิน 1,200,000 บาทต่่อหน่่วย
โดยมุ่่�งเน้้นกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยที่่�ไม่่สามารถ
เข้้าถึึงสิินเชื่่�อของธนาคารพาณิิชย์์ กลุ่่�มคน
วััยทำำ�งานหรืือประชาชนที่�กำำ�ลั
่ งั เริ่่ม� ต้้นสร้้าง
ครอบครััว รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
รวม

กำำ�หนดระยะเวลายื่่� น
คำำ�ขอกู้้�ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 10
กัันยายน 2564 และสิ้้�น
สุุดระยะเวลาทำำ�นิิติกิ รรม
วัันที่�่ 30 ธัันวาคม 2566
หรืือเมื่่� อ ธนาคารให้้ สิิ น
เชื่่�อเต็็มกรอบวงเงิินของ
โครงการแล้้ว

4,076.94

-
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142,457.15

138,451.34

8.30 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

		

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

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564
อััตราที่่�ใช้้
ยอดสิินเชื่่�อคงค้้าง มููลค่่าหลัักประกััน ในการตั้้�งค่่าเผื่่�อ
หนี้้�สงสััยจะสููญ (%)

126,397
11,111
1,051
1,619
2,382

129,847.70
11,481.02
1,133.83
1,881.68
2,751.60

160,870.51
13,563.39
1,299.64
2,124.86
3,051.95

142,560

147,095.83

180,910.35

1
2
100
100
100

ค่่าเผื่่�อหนี้้�
สงสััยจะสููญ
200.61
263.98
350.42
579.05
809.08
2,203.14
3,412.20
5,615.34

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

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
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
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8.30	ธุุรกรรมนโยบายรััฐ (ต่่อ)

		
8.30.3 การจััดชั้้�นสิินทรััพย์์และการกัันเงิินสำำ�รองธุุรกรรมนโยบายรััฐ (ต่่อ)
		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีีค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ ซึ่่�งตั้้�งขึ้้�นตามหลัักเกณฑ์์การจััดชั้้�นและ
การกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย จำำ�นวน 5,615.34 ล้้านบาท และ
3,802.28 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่ง� ค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�นวนดัังกล่่าวได้้รวมเงิินสำำ�รองส่่วนเกิิน จำำ�นวน 3,412.20 ล้้านบาท
และ 2,515.65 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 2564 และ 2563 จำำ�นวน
5,767.11 ล้้านบาท และ 3,755.09 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 3.92 และ 2.65 ตามลำำ�ดัับ
		

8.30.4	ลููกหนี้้�รอการชดเชยตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
โครงการบ้้านล้้านหลััง
โครงการมาตรการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของ ธอส.

โครงการบ้้านล้้านหลัังระยะที่�่ 2

194.94
84.01

17.27

284.33

17.27

5.38

รวม

		

2563

-

8.30.5 รายได้้จากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
รายได้้จากลููกหนี้้�ธุุรกรรมนโยบายรััฐ
- รายได้้ดอกเบี้้�ยจากลููกหนี้้�ธุุรกรรมนโยบายรััฐ
- รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ
จากลููกหนี้้�ธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รายได้้ชดเชยธุุรกรรมนโยบายรััฐจากรััฐบาล
- รายได้้ชดเชยดอกเบี้้�ยธุุรกรรมนโยบายรััฐจากรััฐบาล
รวม

		

2563
3,895.49

3,483.95

122.97

131.48

421.55
4,440.01

213.13
3,828.56

8.30.6	ค่่าใช้้จ่่ายจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
2564
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยธุุรกรรมนโยบายรััฐ
ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงานธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รวม

8.31
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การอนุุมััติิงบการเงิิน

กรรมการผู้้�จััดการอนุุมััติิให้้ออกงบการเงิินนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2565
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2563
1,913.60
880.62
2,794.22

2,347.40
820.34
3,167.74

ข้้อมููลธนาคาร
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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 และประกาศที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� ออกโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย 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
เปรีียบประดุุจทิิพย์์พิิมาน
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 มีีการสร้้างถนนและสาธารณููปโภคที่ค่่� อ่ นข้้างสมบููรณ์์ การออกแบบเป็็น “สถาปััตยกรรม
แนวสภาวะแวดล้้อมสััมพัันธ์์” เป็็นเคหะชุุมชนที่่อ� ยู่่�อาศััยที่ส่� มบููรณ์์แบบ (Complete Housing Community) และเป็็นต้้นแบบของโครงการ
บ้้านจััดสรรในช่่วงเวลาต่่อมา การดำำ�เนิินงานของธนาคาร ในช่่วง 20 ปีีแรก ดำำ�เนิินไปอย่่างช้้า ๆ เนื่่�องจากเงิินทุุนที่่จำำ�กั
� ดั บทบาทของธนาคาร
ส่่วนใหญ่่จะเป็็นการจััดสรรที่ดิ่� นิ และอาคารสงเคราะห์์เพื่่�อการเช่่าซื้้อ� รวมทั้้�งการให้้กู้เ้� งิินเพื่่�อปลููกสร้้างบ้้านแก่่ประชาชน ส่่งผลให้้ประชาชน
มีีบ้้านเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของตนเองกว่่า 7,000 ครอบครััว
เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2515 ได้้มีีประกาศของคณะปฏิิวััติิ ฉบัับที่่� 316 จััดตั้้�ง “การเคหะแห่่งชาติิ” เพื่่�อจััดระบบงานเกี่่�ยวกัับ
การจััดให้้มีอี าคารสงเคราะห์์ รวมหน่่วยงานเกี่่ย� วกัับการเคหะหรืืออาคารสงเคราะห์์ที่ก่� ระจััดกระจายอยู่่�ในรููปต่่าง ๆ ให้้เป็็นหน่่วยงานเดีียวกััน
และได้้กำำ�หนดให้้โอนกิิจการทรััพย์์สิิน สิิทธิิ หนี้้� และความรัับผิิดชอบของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เฉพาะที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจตามมาตรา 27
(1) และ (3) แห่่งพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พ.ศ. 2496 ให้้แก่่การเคหะแห่่งชาติิ กัับได้้มีีการออกประกาศของคณะปฏิิวััติิ
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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สรุุปพัั ฒนาการที่่�สำำ�คััญ
พ.ศ. 2516 - 2517

ในปีี 2516 ธนาคารมุ่่�งทำำ�หน้้าที่�ด้่ ้านการเงิินการธนาคาร โดยให้้บริิการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ทั้้�งสิินเชื่่�อระยะสั้้�นแก่่ผู้้�ประกอบการ
จััดสรรเพื่่�อพััฒนาโครงการที่ดิ่� นิ และที่อ่� ยู่่�อาศััย (Housing Project Development Loan หรืือ Pre-Construction Financing) และสิินเชื่่อ�
ระยะยาวแก่่ประชาชนทั่่�วไปเพื่่�อการปลููกสร้้าง ซื้้อ� หรืือจััดหาที่อ่� ยู่่�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 ารปรัับปรุุงโครงสร้้างองค์์กรและกลยุุทธ์ด้์ า้ นการเงิินการธนาคาร อาทิิ การแยกส่่วนเงิินกู้้�
ที่่�มีีการปล่่อยสิินเชื่่�อ เป็็น 2 ส่่วน คืือ ส่่วนเงิินกู้้�ทั่่�วไป และส่่วนเงิินกู้้�โครงการ มีีการปรัับปรุุงกระบวนการให้้สิินเชื่่�อให้้คล่่องตััวและพััฒนา
ฝึึกอบรมบุุคลากร ริิเริ่่ม� บััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์พิเิ ศษ (Super Savings Account) ซึ่่ง� ได้้รับั ความนิิยมและเป็็นแหล่่งทุุนที่สำำ�คั
่� ญ
ั ของธนาคาร
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�นัักงานเลขที่�่ 63 ถนนพระรามที่�่ 9 เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
เมื่่อ� วัันที่่� 18 สิิงหาคม 2529 โดยอาคารสำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งเดิิมที่่ถ� นนราชดำำ�เนิินใน ใช้้เป็็นที่่ทำำ�
� การของสาขาราชดำำ�เนิิน ซึ่่ง� สาขาราชดำำ�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 “รััฐวิิสาหกิิจที่ดี่� ”ี ธนาคารได้้จัดั ทำำ�และเผยแพร่่
วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์์ และจััดทำำ� website เพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลด้้านที่่อ� ยู่่�อาศััยให้้กับั ผู้้ส� นใจทั่่�วไป สำำ�หรัับบทบาทด้้านที่อ่� ยู่่�อาศััย
ระหว่่างประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ได้้รัับการยกย่่องจากศููนย์์กลางสหประชาชาติิ ว่่าด้้วย การตั้้�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�ในเรื่่อ� งการประนอมหนี้้�และการปรัับปรุุง
โครงสร้้างหนี้้�กัับลููกค้้าผู้้�กู้้�เงิินซื้้�อบ้้าน โดยมีีมาตรการที่่�ชััดเจน 14 มาตรการ ในการประนอมหนี้้� ช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนของลููกค้้า
ได้้อย่่างมาก หรืือการร่่วมมืือกัับธนาคารออมสิิน ให้้สินิ เชื่่อ� อััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ�� คงที่่� 30 ปีี การจััดตั้้ง� สำำ�นัักงานตลาดรองสิินเชื่่อ� เพื่่�อที่อ่� ยู่่�อาศััย
โครงการสิินเชื่่�อเคหะรวมใจ การจััดทำำ� website : www.ghbhomecenter.com ที่่�มีีข้้อมููลบ้้านและที่่�ดิินเพื่่�อใช้้เป็็นช่่องทางอำำ�นวย
ความสะดวก สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ประสงค์์จะซื้้�อบ้้านโดยเฉพาะ
พ.ศ. 2548 - 2550

ธนาคารมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติิธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ฉบัับที่�่ 3) พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา
เมื่่�อวัันที่่� 17 มกราคม 2549 อัันมีีผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารครั้้�งสำำ�คััญ เอื้้�ออำำ�นวยให้้ธนาคารสามารถ
ขยายขอบเขตการให้้บริิการที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับที่อ่� ยู่่�อาศััยได้้อย่่างครบวงจร และให้้ลููกค้้าซื้้อ� อุุปกรณ์์ หรืือสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก เพื่่�อที่อ่� ยู่่�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
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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 ถืือเป็็นรััฐวิิสาหกิิจแห่่งแรก
และแห่่งเดีียวที่่�ได้้รัับรางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่นครบทั้้�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�สุุดสำำ�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 ที่�่ 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�เลี้้ย� ง
			 - 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 (ฉบัับที่�่ 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) ในฐานะหน่่วยงานที่�ไ่ ด้้รัับคะแนนสููงสุุด เป็็นอัันดัับ 1 จำำ�นวน 3 ปีี ติิดต่่อกััน (ปีี 2560 - 2562)
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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 G H Bank New Normal Services (Phase 1) พััฒนาฟัังก์์ชั่่น� บริิการเพิ่่�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�
กัับธนาคาร โดยการส่่งเอกสารการขอกู้้�ผ่า่ นระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และการสััมภาษณ์์รายละเอีียดประกอบการพิิจารณาให้้สินิ เชื่่อ� ผ่่านทางโทรศััพท์์
ทำำ�ให้้ผู้้�กู้้�เดิินทางมาทำำ�สััญญาที่่�ธนาคารเพีียงครั้้�งเดีียวหลัังจากได้้รัับแจ้้งอนุุมััติิเท่่านั้้�น
ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ธนาคารให้้การสนัับสนุุนโครงการตามนโยบาย
รััฐบาลเพื่่�อช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครอบคลุุมทั้้�ง
การพัักชำำ�ระเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย พัักชำำ�ระเงิินต้้น หรืือ ลดอััตราดอกเบี้้�ย อาทิิ “มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าผู้้ที่� ไ่� ด้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)” “โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ”
ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการตามนโยบายของรััฐบาล โดยให้้โอนกิิจการและภาระผููกพัันต่่าง ๆ ของบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
ไปยัังธนาคารอาคารสงเคราะห์์ตามพระราชบััญญััติิยุุบเลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย พ.ศ. 2563 โดยเชื่่�อว่่าการที่่�บรรษััท
ตลาดรองสิินเชื่่อ� ที่อ่� ยู่่�อาศััยเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ในครั้้ง� นี้้� จะเกิิดประโยชน์์ต่อ่ ลููกค้้า 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� 4 (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” สํําหรัับสุุดยอดองค์์กรที่่ใ� ห้้ความสํําคััญในความรัับผิิดชอบ
		ต่่อสัังคมแห่่งปีี
4. รางวััล Global Performance Excellence Award 2020 : GPEA ระดัับ Best in Class เป็็นรางวััลอัันทรงเกีียรติิ
	ด้้านการบริิหารจััดการที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากลในระดัับภููมิิภาค Asia Pacific ที่่�มอบให้้แก่่องค์์กรที่่�มีีความเป็็นเลิิศ
	ด้้านการบริิหารจััดการที่แ่� สดงให้้เห็็นถึึงความก้้าวหน้้าในการขัับเคลื่่อ� นองค์์กรไปสู่่�การบรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์์ รวมถึึงมีีผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งเป็็นรางวััลที่่�องค์์กรในประเทศไทยได้้รัับหลัังจากเว้้นว่่างมาถึึง 18 ปีี
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ธนาคารมุ่่�งยกระดัับการให้้บริิการและการบริิหารจััดการองค์์กรภายใต้้แนวคิิดหลััก “Be Simple, Make it Simple” หรืือการทำำ�ให้้
คนไทยเข้้าถึึงการมีีบ้้านได้้ง่่าย ๆ กัับ ธอส. ด้้วยการยกระดัับการพััฒนาบริิการด้้านดิิจิทัิ ัลทั้้�งบริิการทางการเงิินและสิินเชื่่�อ เพื่่�อนำำ� ธอส.
ก้้าวสู่่�การเป็็น Digital Service Banking ด้้วย 4 เมืืองใหม่่ ประกอบด้้วย 1) Appication GHB ALL exCELLent 2) GHB Buddy
3) Application G H Bank Smart NPA และ 4) Application G H Bank Smart NPL
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้เปิิดตััวโครงการ Virtual Branch เพื่่�อพััฒนาการให้้บริิการ และตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์การขยายฐาน
สิินเชื่่อ� ที่่อ� ยู่่�อาศััยปล่่อยใหม่่ กลุ่่�ม Social & Business ซึ่่ง� เป็็นการให้้บริิการลููกค้้าในรููปแบบใหม่่ (New Business Model) เน้้นการให้้บริิการ
นอกสถานที่่�เป็็นหลััก การเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินของลููกค้้าและขยายฐานสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย และการออกสลากออมทรััพย์์ ธอส.
พรีีเมีียม ชุุดพราวพิิมาน Plus หน่่วยละ 10 ล้้านบาท และได้้ดำำ�เนิินโครงการตามนโยบายรััฐบาล “โครงการบ้้านล้้านหลััง ระยะที่�่ 2”
โดยให้้ลููกค้้าลงทะเบีียนผ่่าน Mobile Application : GHB ALL
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยัังคงส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง
ธนาคารยัังคงให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบด้้านรายได้้จาก COVID-19 อย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2563 ถึึงปััจจุุบัันผ่่านมาตรการ
ตาม “โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ” และ “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้้างชาติิ” กว่่า 20 มาตรการ พร้้อมทั้้�งบรรเทา
ความเดืือดร้้อนให้้แก่่ลููกค้้าประชาชนด้้วย “โครงการเงิินกู้้�ที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ ปีี 2564” จากกรณีี
ที่่�เกิิดน้ำำ��ท่่วมหลากฉัับพลัันบริิเวณท้้ายเขื่่�อนเจ้้าพระยา
ธนาคารได้้รัับรางวััลเกีียรติิยศจากองค์์กรต่่าง ๆ อาทิิ
1. รางวััลนวััตกรรมแห่่งชาติิ (Nation Innovation Awards 2021) “ด้้านองค์์กรนวััตกรรมดีีเด่่น ประเภทรางวััลเกีียรติิคุุณ
ในกลุ่่�มองค์์กรรััฐวิิสาหกิิจ” ประจำำ�ปีี 2564 โดยสำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) ซึ่่�งเป็็นรััฐวิิสาหกิิจแห่่งแรกที่�ไ่ ด้้รัับรางวััลนี้้�
2. รางวััล “Thailand’s Top CEO Awards 2021” ในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่มี� คี วามสามารถและความมุ่่�งมั่่น� ในการ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้า้ น”
ตามพัันธกิิจของธนาคาร พร้้อมกัับพััฒนาบริิการด้้านดิิจิิทััลให้้กัับลููกค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดย บริิษััท นิิโอ ทาร์์เก็็ต จำำ�กััด และ
บริิษััท อิินฟลููเอ็็นเชี่่�ยลแบรนด์์ ประเทศสิิงคโปร์์
3. รางวััล“BUSINESS + PRODUCT OF THE YEARS AWARD 2021” โดยผลิิตภัณฑ์
ั สิ์ นิ เชื่่อ� โครงการบ้้านล้้านหลััง ได้้รับั การสำำ�รวจ
ให้้เป็็นผลิิตภัณฑ์
ั แ์ ละบริิการยอดเยี่่ย� มแห่่งปีี ในกลุ่่�มการเงิินการธนาคารและการลงทุุน โดยนิิตยสาร Business + ร่่วมกัับ วิิทยาลััยการจััดการ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
4. รางวััลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ITA Awards) ที่่�มีีผลคะแนนสููงสุุด เป็็นอัันดัับ 1 ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 5 (ปีี 2560 - 2564) ที่่� 99.81 คะแนน โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
ป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.)
5. รางวััลรััฐสาหกิิจดีีเด่่น (SOE Award) ประจำำ�ปีี 2564 จำำ�นวน 6 รางวััล ประกอบด้้วย 1) รางวััลการบริิหารจััดการองค์์กรดีีเด่่น
(ประเภทดีีเด่่น) 2) รางวััลการเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใสดีีเด่่น 3) รางวััลความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมดีีเด่่น ด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์
ประเภทดีี เ ด่่ น 4) รางวัั ล ความร่่ ว มมืือเชิิ ง ยุุ ท ธศาสตร์์ เ พื่่� อ การพัั ฒ นาดีี เ ด่่ น ประเภทเชิิ ด ชููเกีี ย รติิ 5) รางวัั ล บริิ ก ารดีี เ ด่่ น และ
6) รางวััลความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมดีีเด่่น ด้้านนวััตกรรม ประเภทชมเชย จััดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.)
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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

นางสาวอรฑา เจริิญศิิลป์์

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

0-2202-2053

orada@ghb.co.th

6

นายวิิชััย วิิรัตั กพัันธ์์

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

0-2202-1898

vichai.v@ghb.co.th

7

นายพงษ์์ศัักดิ์์� คำำ�นวนศิิริิ

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานสิินเชื่่�อ

0-2202-1179

pongsak.k@ghb.co.th

8

นางสาวธิิดาพร มีีกิ่่�งทอง

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปฏิิบัติั ิการ
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานกำำ�กัับกฎเกณฑ์์และกฎหมาย

0-2202-2448,
0-2202-2255

thidaporn@ghb.co.th

9

นายอภิิรัตน์
ั ์ อรุุณวิิไลรััตน์์

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

0-2202-1514

apirat@ghb.co.th

10

นายศัักดิ์์�สิิทธิ์์� จิิตตนููนท์์

รองกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานปรัับโครงสร้้างหนี้้�
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบัังคัับคดีี

0-2202-6381

saksit@ghb.co.th

11

นายทวนทอง ตรีีนุุภาพ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานพััฒนาระบบดิิจิิทััล

0-2202-1778

tuantong@ghb.co.th

12

นายภพกร เจริิญลาภ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารความเสี่่�ยง

0-2202-1619

popkorn@ghb.co.th

13

นายดนััย แสงศรีีจัันทร์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 3

0-2202-1618

danai@ghb.co.th

14

นายณรงค์์พล ประภานิิริินธน์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกลยุุทธ์์

0-2202-1967

narongpol@ghb.co.th

15

นางพอตา ยิ้้�มไตรพร

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขานครหลวง

0-2202-1446

porta@ghb.co.th

16

นางภานิิณีี มโนสัันติ์์�

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานกิิจการนโยบายสิินเชื่่�อและภาครััฐ

0-2202-2343

paninee@ghb.co.th

17

นางกรุุณา เหมืือนเตย

ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ สายงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล

0-2202-1911

karuna@ghb.co.th

18

นางสุุดจิิตตรา คำำ�ดีี

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานสื่่�อสารและภาพลัักษณ์์องค์์กร

0-2202-2181-2

sudjittra.k@ghb.co.th

19

นางสาวอรนุุช พงษ์์ประยููร

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหารหนี้้�

0-2202-1558

oranuch.p@ghb.co.th

20

นายชนะ จิิระรััตนรัังษีี

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 1

0-2202-1535

chana@ghb.co.th

21

นางสาวกััญจนิิกา ศรีีรััตนตรััย

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 2

0-2202-1123

kanjanika@ghb.co.th

22

นางราณีี เพชรสงค์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการเงิินและบััญชีี

0-2202-1713

ranee@ghb.co.th

23

นายศรพงศ์์ ดุุรงคเวโรจน์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ 1

0-2202-1747

sonpong@ghb.co.th

24

นางสาวอุุษณีี บุุษยโกมุุท

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ

0-2202-1842

usanee@ghb.co.th

25

นางเสาวคนธ์์ ชููศรีี

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสาขาภููมิิภาค 2

0-2202-1730

saowakon@ghb.co.th

26

นายมานพ จัันทร์์ชอุ่่�ม

ผู้้�ตรวจการธนาคาร
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคตะวัันออก

0-3806-9286

manop@ghb.co.th
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ชื่่�อ - สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

หมายเลขโทรศััพท์์

e-mail

27

นายชััยณรงค์์ สวััสดีีวงษา

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานสนัับสนุุน

0-2202-1479

chainarong.s@ghb.co.th

28

นายมนต์์ชััย ธีีระวรกุุล

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานปฏิิบัติั ิการลููกค้้ารายย่่อย

0-2202-1148

monchai@ghb.co.th

29

นางสาวลัักขณา ศุุภศิิริสัิ ันต์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาระบบสารสนเทศ
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานปฏิิบััติิการเทคโนโลยีี

0-2202-1659

luckana@ghb.co.th

30

นางขวััญใจ ศัักดามิินทร์์

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ

0-2202-1313

khwanjai@ghb.co.th

31

นายเจษดา มีีสุุวรรณ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

0-2202-1798

jedsada@ghb.co.th

32

นางอัังคณา จัันทรศิิริิ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบสาขา

0-2202-1108

angkana.c@ghb.co.th

33

นางสาวระแวว เอกสุุวรรณ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบสำำ�นัักงานใหญ่่

0-2202-2165

rawaeo.e@ghb.co.th

34

นางสาวหทััยทิิพย์์ เหลืืองธนพลกุุล ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์และวางแผนกลยุุทธ์์

0-2202-1301

hathaitip.l@ghb.co.th        

35

นายวัันชาติิ จิิตรเจริิญวรกิิจ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประเมิินผลองค์์กร
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประเมิินผลองค์์กร

0-2202-1274

wanchat@ghb.co.th

36

นายนิิธิิชััย สููงตรง

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิชาการ

0-2202-2110

nitichai@ghb.co.th

37

นายนิิสิิต อุ่่�นวิิจิิตร

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

0-2202-2146

nisit@ghb.co.th

38

นางสาวสายพิิน สัันติิพัันธุ์์�

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาและบริิหารการเรีียนรู้้�

0-2202-1051

saipin@ghb.co.th

39

นางสาวสุุรีีพัันธ์์ สิิริิอาภรณ์์สกุุล ผู้้�เชี่่�ยวชาญฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร

0-2202-9000
ต่่อ 6951

sureepan.s@ghb.co.th

40

นางสาวสุุภารััตน์์ สอดส่่อง

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม

0-2202-2524

suparat@ghb.co.th

41

นายคณิินรััส ทััพพะรัังสีี

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง

0-2202-2038

kninruch@ghb.co.th

42

นายชิิตพล ศรีีธีีระวิิโรจน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสอบทานสิินเชื่่�อ

0-2202-1262

chitpol@ghb.co.th

43

นางสาวนฤมล รุ่่�งเรืือง

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนสาขานครหลวง

0-2202-2667

narumon.r@ghb.co.th

44

นายวัันชััย พงศ์์บุุญชูู

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 1

0-2202-2212

wanchai.p@ghb.co.th

45

นางชนากานต์์ จิิตบริิบููรณ์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสาขา กทม. และปริิมณฑล 2

0-2202-2039

chanakarn.c@ghb.co.th

46

นายพงศกร ตุุลานนท์์

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคเหนืือตอนบน

0-5330-4948

pongsakorn@ghb.co.th

47

นางสาวสมทรง สุุขมะโน

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคเหนืือตอนล่่าง

0-55301-716
ต่่อ 400

somsong@ghb.co.th

48

นายสััญญา ศรีีรััตน์์

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน

0-2645-9000
ต่่อ 6740

sanya.r@ghb.co.th

49

นายอิิสระ เนาวศิิริิ

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่าง

0-2202-1627

isara.n@ghb.co.th

50

นางสาวสุุภรณ์์ภััทร์์ แสงอร่่าม

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคกลางและภาคใต้้ตอนบน

0-3442-9353-60

supornpat.s@ghb.co.th

51

นางฐานิิฎฐา สัังข์์ถาวร

ผู้้�อำำ�นวยการภาค ภาคตะวัันตกและภาคใต้้ตอนล่่าง

0-7421-1237-42

tanitta@ghb.co.th

52

นายเกรีียงศัักดิ์์� มหิิวรรณ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบัติั ิการเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

53

นางสาวประทานพร สำำ�เภาเงิิน ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวางแผนกลยุุทธ์์และ
สนัับสนุุนงานสารสนเทศ
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02-202-1719

kriangsak@ghb.co.th

0-2645-9000
ต่่อ 6670

pratanporn.s@ghb.co.th

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ - สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

หมายเลขโทรศััพท์์

e-mail

54

นายอภิิรััตน์์ วงศ์์มณีีโรจน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาระบบธุุรกิิจหลััก

0-2202-2646

apirat.w@ghb.co.th

55

นายสมพงษ์์ นาคซื่่�อตรง

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาระบบดิิจิิทััลเซอร์์วิิส

0-2202-1415

sompong.n@ghb.co.th

56

นายศิิรพงศ์์ สุุวรรณศรีี

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจสิินเชื่่�อ

0-2202-1624

sirapong@ghb.co.th

57

นางสาววณิิฐารััตน์์ บุุญศุุภนิิตย์์ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์

0-2202-1982

vanitharat.b@ghb.co.th

58

นางดาริิน แก้้วงาม

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบัติั ิการบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการบริิการ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์

0-2202-1297

darin@ghb.co.th

59

นางจิินตนา ส่่งศิิริิ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจเงิินฝาก

0-2202-1756

jintana.s@ghb.co.th

60

นายปีียุุษ เตชะตระการธรรม

ผู้้�ตรวจการธนาคาร
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเงิินฝากและพัันธมิิตร

0-2018-6517

peeyus.t@ghb.co.th

61

นางหนึ่่�งฤทััย ศริิ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อรายย่่อย

0-2202-2351

nungrutai@ghb.co.th

62

นางสาวกาญจนา แก้้วแหยม

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อโครงการ

0-2202-1116

kanchana.k@ghb.co.th

63

นางวราภรณ์์ ภููษณรััตน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนโยบายสิินเชื่่�อธุุรกิิจและภาครััฐ

0-2202-1616

warapron@ghb.co.th

64

นางสาวอััจฉรา หมั่่�นอุุตส่่าห์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสนัับสนุุนสิินเชื่่�อ

0-2202-1614

atchara@ghb.co.th

65

นางลาวััลย์์ วงศ์์วิวัิ ัฒน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารหนี้้� กทม. และปริิมณฑล

0-2202-1739

lavan@ghb.co.th

66

นายฐิิตพล ภููสุุศิิลปธร

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารหนี้้�ภููมิิภาค

0-2202-2955

thitapon.p@ghb.co.th

67

นายธวััช บุุณยะผลึึก

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารคดีี

0-2202-1326

thawat.b@ghb.co.th

68

นางสาวณิิฐิกิ ารณ์์ ราษฎร์์อนุุกุลุ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร NPA

0-2202-2599

nitikarn.r@ghb.co.th

69

นายอััครพล หริ่่�งรอด

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบัังคัับคดีีและหนี้้�ส่่วนขาด

0-2202-1299

akarapol.r@ghb.co.th

70

นายกฤษดา ปััทมะผลิิน

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน

0-2202-1251

krisda@ghb.co.th

71

นายนัันทวุุฒิิ สุุขสว่่าง

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกฎหมาย

0-2202-1235

nuntawut@ghb.co.th

72

นายฉััตรชััย โชติิทิิฆััมพร

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารสำำ�นัักงานและกิิจการสาขา

0-2202-1008

chatchai.c@ghb.co.th

73

นายพิิศััลย์์ กองทรััพย์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดหาและการพััสดุุ

0-2202-1434

pisan.k@ghb.co.th

74

นางสาวรััฐสชนม์์ กิิตติเิ ศวตพงศ์์ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการบััญชีี

0-2202-1860

rathsachon.k@ghb.co.th

75

นางสาวปิิยวรรณ อนงค์์จรรยา ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายธุุรกรรมการเงิิน

0-2202-1503

piyawan@ghb.co.th

76

นางสาวแพรวรััตน์์ รััตนมงคลเกษม ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารการเงิิน

0-2202-2180

prawrat@ghb.co.th

77

นายกรพล ชิินพััฒน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายธุุรกรรมตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย

0-2018-6505

korapol.c@ghb.co.th

78

นายนิิวัติั ิ สว่่างวรรณ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประเมิินราคาหลัักทรััพย์์

0-2202-1323

niwat@ghb.co.th

79

นายธวััช สระอุุบล

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพิิธีีการสิินเชื่่�อ

0-2202-1337

tawat.sa@ghb.co.th

80

นายนิิกร อาชานกุุล

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

0-2202-1520

nigorn@ghb.co.th

81

นายโชคชััย จุุลสิินธนาภรณ์์

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

0-2202-2373

chokchai@ghb.co.th

82

นายอำำ�นาจ ผลศิิริิ

ผู้้�ตรวจการธนาคาร

0-2202-2220

amnat@ghb.co.th
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เครืือข่่ายบริิการ

SCAN ข้้อมููลเครืือข่่ายบริิการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ทั่่�วทุุกภููมิิภาค
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หมึกพิ มพ์ ถ่ว
ั เหลือง (Soy Ink) หรือ “หมึกพิ มพ์ รักษ์โลก”
หมึกพิ มพ์ ท่ม
ี ีฐานจากนํ้ามันถั่วเหลืองแทนนํ้ามันปิโตรเลียม
กระดาษกรีนออฟเซ็ต ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากวัสดุทางการเกษตรที่ใช้แล้ว
ผสมเยื่อหมุนเวียนทําใหม่ 100% (EcoFiber) โดยไม่ใช้ต้นไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว

สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
G H Bank Call Center โทรศัพท : 0-2645-9000 โทรสาร : 0-2645-9001

www.ghbank.co.th

