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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
2561

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
1,163,882
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
67,424
เงินลงทุนสุทธิ
31,143
เงินให้สินเชื่อ
1,115,893
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
79,356
หนี้สินรวม
1,082,006
เงินรับฝาก
943,382
ส่วนของเจ้าของ
81,876
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
52,341
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
21,344
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
30,996
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
1,798
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
8,282
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
11,902
รวมรายได้สุทธิ
32,795
รวมค่าใช้จ่าย
20,184
ก�ำไรสุทธิ
12,611
อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ (ร้อยละ)
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (Loan to Deposit)
118.29
ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ต่อรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio)*
24.42
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM)
2.78
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)
1.13
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)
16.12
อัตราหนี้ค้างช�ำระต่อเงินให้สินเชื่อ (NPLs/Loan)
4.17
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Provision to NPL)
170.67
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)
14.19

2560

2559

2558

2557

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

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

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

824,998
32,826
23,121
794,305
41,965
766,947
652,362
58,051

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

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

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

41,051
22,658
18,393
1,909
5,344
6,392
20,302
11,736
8,566

119.27
23.77
2.91
1.16
16.61
4.21
158.79
14.58

119.99
21.81
2.88
1.05
15.15
5.06
126.70
14.74

118.77
24.09
2.49
1.01
14.49
5.45
102.81
14.11

121.76
26.19
2.31
1.08
15.41
5.36
98.48
15.60

หมายเหตุ : * ไม่นับรวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

2559

2560

2561

41,071

47,989

1,115,893

2558

37,391

39,012

1,023,446

2557

30,693

หนวย : ลานบาท

936,900

8,566 8,700

9,818

11,813 12,611

สินทรัพยรวม

862,832

หนวย : ลานบาท

794,305

กำไรสุทธ�

2557

2558

2559

2560

2561

เงินใหสินเชื่อ
อื่นๆ
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สานฝัน “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน”

คื อ พั น ธกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การยกระดั บ วิ ถี ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ของคนไทยในทุกระดับ และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างโอกาส
ให้ กั บ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยและปานกลาง ประชาชน
ในวั ย เริ่ ม ต้ น ท� ำ งาน ข้ า ราชการ ต� ำ รวจ ทหาร
และผู้สูงอายุ ให้สามารถมี “บ้าน” เป็นของตนเอง
ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบ้านประชารัฐ
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก และโครงการบ้าน
ธอส. ชีวิตมีสุข โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ
โครงการบ้ า น ธอส. เพื่ อ ข้ า ราชการ โครงการ
บ้ า นกตั ญ ญู เ ลี้ ย งดู บุ พ การี โครงการสิ น เชื่ อ
เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)
เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีบ้าน พร้อมทั้ง
เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
อย่างมั่นคง

สารจากประธานกรรมการ

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ประธานกรรมการธนาคาร
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จากภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากปีก่อนร้อยละ 4.20 ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวจากปัจจัยขับเคลื่อนด้านการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนจากภาครัฐและเอกชน
การขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้เป็นปัจจัยหนุนเสริมให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 มีการขยายตัวในระดับที่สูง
กว่าปี 2560 อย่างเด่นชัด ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึงประมาณ 364,000 หน่วย และมีมูลค่าสูงถึงประมาณ
839,500 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าปี 2560 ถึงร้อยละ 15.40 และ 24.50 ตามล�ำดับ การขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัย
เช่นนี้ได้เป็นแรงผลักให้ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั้งระบบในปี 2561 มีจ�ำนวนเงินสูง 717,557 ล้านบาท และมีอัตรา
การขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 13.20
จากการที่ ต ลาดที่ อ ยู่ อ าศั ย และตลาดสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย มี ก ารขยายตั ว ขึ้ น ประกอบกั บ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ข อง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลให้ในปี 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถปล่อยสินเชื่อปล่อยใหม่ได้สูงถึง 213,161 ล้านบาท
ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 8.30 ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสินเชื่อคงค้างรวมสูงถึง 1,115,893 ล้านบาท
ขยายตัวจากปีก่อน ร้อยละ 9.03
ในช่วงปลายปี 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยงั ได้ดำ� เนินการ “โครงการบ้านล้านหลัง” ซึง่ เป็นการด�ำเนินโครงการตามแนวทาง
ประชารัฐ ที่มุ่งเชื่อมประสานหน่วยงานจาก ธอส. ซึ่งเป็นภาครัฐและภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และประชาชน
ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเลือกซื้อที่อยู่อาศัยทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสองที่เป็น
ทรัพย์ NPA และมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น โดยมีผู้ที่มาขอจองสิทธิ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสูงถึง 127,000 ราย ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินงานตอบสนองตามพันธกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองในประเทศไทยอีกจ�ำนวนมากทีเดียว
นอกจากความส�ำเร็จที่บรรลุด้านนโยบายและเป้าหมายสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ยังได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมในหลายด้าน โดยได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�ำปี 2561
จากท่านนายกรัฐมนตรีถงึ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น รางวัลความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับ
การบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ประเภท
เชิดชูเกียรติ และยังได้รับรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีการบริหารงานที่เป็นเลิศในระดับประเทศ
ประกอบด้วย รางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ระดับสูงสุดของประเทศ
ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) อีกด้วย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ
คณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกคน
นับเป็นเวลากว่า 3 ปีที่ผมได้มีโอกาสช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือและร่วมใจระหว่างคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร
และพนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการช่วยขับเคลื่อนงานในทุกด้าน นับตั้งแต่งานในเชิงนโยบาย งานเชิงกลยุทธ์ รวมถึง
การผลักดันให้น�ำไปสู่การปฏิบัติและติดตามการด�ำเนินงาน ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้มีรายได้น้อยและปานกลางและยึดมั่น
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จนท�ำให้ธนาคารสามารถบรรลุความส�ำเร็จเหล่านี้อย่างชัดเจนในปี 2561 ผมรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์แทนผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
ในนามของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผมเชื่อมั่นว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมากว่า
65 ปี จะสามารถเป็นหน่วยงานที่จะยังคงยึดมั่นดำ�รงพันธกิจในการ “ทำ�ให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมกับยังคงรักษาทิศทางขององค์กร
เพื่อให้เป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดสำ�หรับการมีบ้าน” ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการธนาคาร
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สารจากกรรมการผู้จัดการ

นายฉัตรชัย ศิริไล
กรรมการผู้จัดการ
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ในปี 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร ตามกรอบพันธกิจของ

ธนาคารที่มุ่งจะ “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” และเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารที่ดีท่ีสุด ส�ำหรับการมีบ้าน” โดยธนาคาร
สามารถปล่อยสินเชื่อปล่อยใหม่ได้สูงถึง 213,161 ล้านบาท คิดเป็น 173,958 บัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มียอดสินเชื่อปล่อยใหม่
196,817 ล้านบาท และ 160,305 บัญชี หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.30 และ 8.52 ตามล�ำดับ ส่งผลให้ธนาคารสามารถมีสว่ นแบ่งทางการตลาด
ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ที่ร้อยละ 30.30 ของทั้งระบบ โดย ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย
คงค้างรวมเพิ่มขึ้นเป็น 1,115,893 ล้านบาท มีจ�ำนวนบัญชีสินเชื่อคงค้างรวม 1,579,930 บัญชี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.03 และ 2.54
ตามล�ำดับ
ความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ได้กล่าวมา เป็นผลจากการที่ธอส.ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่าง ๆ
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผูท้ ตี่ อ้ งการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยผ่านโครงการสินเชือ่ ทีส่ ำ� คัญ เช่น โครงการสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสินเชื่อเพื่อสานรัก โครงการสินเชื่อ Be Smart Loan โครงการสินเชื่อ For Home โครงการสินเชื่อ
บ้านบุพเพสันนิวาส Life Begins with GHB เป็นต้น และในปลายปี 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดท�ำ “โครงการบ้านล้านหลัง”
ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร โดยมี
ผู้ให้ความสนใจยื่นจองสิทธิ์สินเชื่อ 127,000 ราย สามารถยื่นกู้และได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา
ธอส.ได้มงุ่ เน้นให้เกิดการปรับเปลีย่ นทิศทางการด�ำเนินงานและการให้บริการตามแนวทาง Transformation to Digital Services
อย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นในปี 2561 ดังจะเห็นได้ว่า ธนาคารได้น�ำเครื่องรับช�ำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (LRM) เครื่องช�ำระเงินกู้
ไร้เงินสด หรือ QR Non Cash Payment เครื่องฝากเงินแบบมือถือ หรือ Mobile Deposit และ GHB Mobile Application (GHB All)
ทีส่ ามารถด�ำเนินการธุรกรรมต่าง ๆ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยผ่านโทรศัพท์มอื ถือได้อย่างง่ายดาย ขณะทีใ่ นด้าน Back Office
ได้ลงระบบ ERP-HR เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่ส�ำคัญธนาคารอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์หลัก GHB System เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารสามารถขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบพร้อมรองรับการแข่งขัน
ในอนาคต
นอกจากความส�ำเร็จด้านสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีธ่ อส. ได้ดำ� เนินงานตามพันธกิจได้อย่างดีเยีย่ มในปี 2561 แล้ว ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ยังประสบความส�ำเร็จอย่างมากในการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยมในหลายด้าน ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุม่ ที่ 1 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ รางวัลความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือ “โครงการพี่เลี้ยง” และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้าน
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Collaboration) ประเภทเชิดชูเกียรติ นอกจากนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังได้รับรางวัลส�ำคัญระดับ
ประเทศ คือ รางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ที่ระดับคะแนนร้อยละ 99.55
สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จาก 426 หน่วยงาน และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) จาก
ส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติอีกด้วย
ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้
การสนับสนุนต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์เสมอมา และที่สำ� คัญที่สุด ผมขอขอบคุณลูกค้าของธนาคารทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ
ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วยให้ทุกท่านได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์จะยังคง
ท�ำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินหลักของประเทศในการ “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” ตลอดไป

		
		

(นายฉัตรชัย  ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ
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โครงสรางองค์กร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการศูนยขอมูลอสังหาร�มทรัพย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการดำเนินการศูนยขอมูลอสังหาร�มทรัพย

คณะกรรมการบร�หาร

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการกำหนดกลยุทธและนโยบายทางดาน IT

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการการกลั่นกรองกฎหมาย

สายงานตรวจสอบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายวรณัฐ สุโฆษสมิต)

กรรมการผูจัดการ
ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 16

ฝายตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบสาขา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายเจษดา มีสุวรรณ) รษก.

(นางสาวระแวว เอกสุวรรณ)
รษก.

(นางสาวอรฑา เจริญศิลป)
(นางศรินทิพย ชนะภัย)
(นายวิชัย วิรัตกพันธ)

ฝายตรวจสอบสำนักงานใหญ
(นางอังคณา จันทรศิริ)
รษก.

(นายฉัตรชัย ศิร�ไล)

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สายงานสื่อสาร
และภาพลักษณองคกร

สายงานบริหารความเสี่ยง

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นายณรงคพล ประภานิรินธน)

(นายสมบัติ ทวีผลจรูญ)

(นางสุดจิตตรา คำดี)

(นายพนัส สุขะปณฑะ)

ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 15

ฝายวิเคราะห
และวางแผนกลยุทธ

(นายลือชัย จิรวินิจนันท)

(นางสาวหทัยทิพย เหลืองธนพลกุล)

(นายนิสิต อุนวิจิตร) รษก.

(นางสุดจิตตรา คำดี) รษก.

(นายคณินรัส ทัพพะรังสี)

ผูตรวจการธนาคาร ระดับ 14

ฝายประเมินผลองคกร

ฝายพัฒนา
และบริหารการเรียนรู

ฝายกิจกรรมเพื่อสังคม

(นายชิตพล ศรีธีระวิโรจน)

(นางสุวัฒนา ทิมมาศย)

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

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายบริหารความเสี่ยง

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายสอบทานสินเชื่อ

(นางสาวสุภารัตน สอดสอง) รษก.

(นางสาวสายพิน สันติพันธุ) รษก.

ศูนยความมั่นคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายวิชาการ

สำนักกรรมการผูจัดการ

(นายสราวุธ อุยานนท)

(นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ)

(นางขวัญใจ ศักดามินทร)
รษก.

ฝายสนับสนุนสาขานครหลวง

สายงานกลยุทธ

ศูนยปองกันการทุจริต

(นายอัครเดช ภาพน้ำ) รษก.

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมงานการตลาด

กลุมงานสินเชื่อ

กลุมงานปรับโครงสรางหนี้

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

กลุมงานปฏิบัติการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

(นายชนะ จิระรัตนรังษี)

สายงานสาขานครหลวง
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นางพอตา ยิ้มไตรพร)

สายงานสาขาภูมิภาค 1
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

กลุมงานสาขา
รองกรรมการผูจัดการ

(นางฉัตรรวี จิรกุลเมธาพัฒน)

(นายดนัย แสงศรีจันทร) รษก.

สายงานสาขาภูมิภาค 2
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายดนัย แสงศรีจันทร)

ฝายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
(นายวันชัย พงศบุญชู)
ฝายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
(นางปญญพัชญ ตั้งศิริวัลลภ)

ภาคเหนือตอนบน

(นางสมจิตต รถทอง) รษก.

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี

สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล

สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 1

สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 2

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นางเสาวคนธ ชูศรี)

(นายอภิรัตน อรุณวิไลรัตน)

ภาคเหนือตอนลาง

ฝายปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(นายพงศกร ตุลานนท)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(นายสัญญา ศรีรัตน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
(นายอิสระ เนาวศิริ)

(นางสมจิตต รถทอง)

ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ

(นายศรพงศ ดุรงคเวโรจน)

(นางสาวลักขณา ศุภศิริสันต)
รษก.

ฝายเทคโนโลยีดิจิทัล

ฝายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

(นายสมพงษ นาคซื่อตรง)
รษก.

(นายสมหมาย ศรีวารีรัตน)

ศูนยวางแผนและบริหาร
โครงการสารสนเทศ
(นางดาริน แกวงาม)

ภาคตะวันออก

(นายมานพ จันทรชอุม)

สายงานสาขาภูมิภาค 3
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ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นางฉัตรรวี จิรกุลเมธาพัฒน)
รษก.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ภาคกลางและภาคใตตอนบน
(นางสาวสุภรณภัทร แสงอราม)
รษก.
ภาคตะวันตกและภาคใตตอนลาง
(นางฐานิฏฐา สังขถาวร)
รษก.

(นายวิทยา แสนภักดี)

(นายทวนทอง ตรีนุภาพ)

ฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

(นายภพกร เจริญลาภ)

ฝายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก

(นายศิรพงศ สุวรรณศรี)

(นางสาวกัญจนิกา ศรีรตั นตรัย)

ฝายลูกคาสัมพันธ

ฝายเงินฝากและพันธมิตร

(นายอำนาจ ผลศิริ)

ฝายปฏิบัติการบริการ
อิเล็กทรอนิกส
(นายนิธิชัย สูงตรง)
รษก.

(นางจินตนา สงศิริ)

(นายเลอพงษ ชูประยูร)

(นายคนึง ครุธาโรจน)

(นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ)

สายงานวิเคราะหสินเชื่อ

สายงานกิจการนโยบาย
สินเชื่อและภาครัฐ

สายงานบริหารหนี้

สายงานบังคับคดี

สายงานกฏหมาย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายนโยบายสินเชื่อ
ธุรกิจและภาครัฐ

ฝายบริหารหนี้กทม.
และปริมณฑล

(นายพงษศักดิ์ คำนวนศิริ)

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
รายยอย

(นางสาวอัจฉรา หมัน่ อุสา ห)

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
โครงการ

(นางสาวอุษณี บุษยโกมุท)

(นางภานิณี มโนสันติ์)

(นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท)

(นางภานิณี มโนสันติ์)
รษก.

(นายเกรียงไกร บัวยอม)

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ

(นางลาวัณย วงศวิวัฒน)

(นายชัยณรงค สวัสดีวงษา)

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

(นายชัยพร จุฬามณี)

ฝายบริหารคดี

(นายธวัช บุณยะผลึก)
รษก.

ฝายบริหาร NPA

(นายพิศัลย กองทรัพย)

ฝายบังคับคดี
และหนี้สวนขาด

(นางกรุณา เหมือนเตย)

ฝายกำกับการปฏิบัติงาน
(นายกฤษดา ปทมะผลิน)
รษก.

ฝายกฎหมาย

(นายนันทวุฒิ สุขสวาง)

(นายกมลภพ วีระพละ)

สายงานสนับสนุน

สายงานการเงินและบัญชี

สายงานปฏิบัติการ
ลูกคารายยอย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายบริหารสำนักงาน
และกิจการสาขา

(นางราณี เพชรสงค)

(นางจันทิมา เบ็ญจศิริวรรณ)

(นางสาวอรนุช พงษประยูร)

ฝายจัดหาและการพัสดุ

(นายชาญชัย บุญญาวรกุล)

(นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง)

ฝายการบัญชี

(นายทรงเดช ดารามาศ)

ฝายประเมินราคา
หลักทรัพย

ฝายธุรกรรมการเงิน

(นายมนตชัย ธีระวรกุล)
รษก.

ฝายบริหารการเงิน

(นายธิติ ธนาสารพูนผล)

(นางสาวปยวรรณ อนงคจรรยา)

ฝายพิธีการสินเชื่อ

(นางสาวแพรวรัตน รัตนมงคลเกษม)

(นายอัครพล หริ่งรอด)
รษก.

มีผล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
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คณะกรรมการธนาคาร

1 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

12

4 นายธานินทร์ ผะเอม
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ด2 ีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน3
กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

5 นางรัตนา อนุภาสนันท์
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

8 นายสมพร จิตเป็นธม
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) 1
ประธานกรรมการบริ
หารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร1
กรรมการประเมินผลการปฏิ
บัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์1
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

9 นายฉัตรชัย ศิริไล

หมายเหตุ : 1ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
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กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

2ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23

กุมภาพันธ์ 2561

3ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 22

กุมภาพันธ์ 2561

2 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร*
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการประเมิน1ผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้
าน IT
กรรมการบริหารความเสี่ยง3
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

3 นายธัชพล  กาญจนกูล
กรรมการธนาคาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน2
กรรมการประเมินผลการปฏิ
บัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์1
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

6 นายอนุสรณ์ ทองสำ�ราญ
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการบริหาร
กรรมการประเมินผลการปฏิ
บัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์1
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

7 นางวิไล แวดวงธรรม
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่
าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง2
กรรมการประเมินผลการปฏิ
บัติงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์1

10 พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย  วงศ์สอาด
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)*
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

หมายเหตุ : *ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

11 ดร. กิริฎา  เภาพิจิตร
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)*
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ประวัติคณะกรรมการธนาคาร

นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล

• ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ 64 ปี
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
การศึกษา

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
(นมธ.) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
•
•
•

สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 4
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และ
การเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3/2548 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•
•
•
•

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทประกัน
สินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์
เอเชีย เวลท์ จำ�กัด

• พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำ�กัด
• พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งาน

• พ.ศ. 2559-2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
• พ.ศ. 2554-2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร
• พ.ศ. 2552-2553
				
• พ.ศ. 2552-2555
•
•
•
•

พ.ศ. 2549-2549
พ.ศ. 2548-2549
พ.ศ. 2548-2548
พ.ศ. 2547-2549

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้า
แห่งประเทศไทย
กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด
(มหาชน)
ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒสิ ภา
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ
วุฒิสภา
ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง
การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒสิ ภา

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี 1
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี 1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี 1
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หมายเหตุ :

1

สอบถามข้อมูลจากกรรมการธนาคาร โดยตอบแบบเปิดเผยข้อมูลรายชือ่ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั ทีก่ รรมการเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง / หลักทรัพย์ (หุ้น)
ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำ�ปี 2561

นายนรินทร์  กัลยาณมิตร

• กรรมการธนาคาร
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์2
• กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT
• กรรมการบริหารความเสี่ยง1
อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

วันที่ 12 ตุลาคม 2558

•
•

ปริญญาโท Management and Human Relations,
Abilene Christian University, TEXAS, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี Political Science, Delhi University, สาธารณรัฐอินเดีย

•
•

หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.)
รุ่นที่ 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบัน
พัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่นที่ 33/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 167/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังร่วมกับ The Kellogg
School of Management, The Schulich School of Business
และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs
หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ [Mini Master of Management
Program (MMM)] รุ่นที่ 34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุน่ ที่ 48 วิทยาลัยมหาดไทย
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

การอบรม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
หมายเหตุ :
		
		

1
2
3

•
•
•
•
•
•
•

พ.ศ.2561-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
พ.ศ.2561-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ.2560-ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง
พ.ศ.2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
พ.ศ.2560-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

• พ.ศ.2560-2561
• พ.ศ.2559-2561
• พ.ศ.2557-2560
• พ.ศ.2557-2558
				
• พ.ศ.2556-2557
• พ.ศ.2555-2557
• พ.ศ.2554-2557
• พ.ศ.2554-2557
• พ.ศ.2553-2554

กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
กรรมการ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการส�ำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการสงเคราะห์การท�ำสวนยาง
กรรมการ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทาง
ศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
รองอธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

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

ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
สอบถามข้อมูลจากกรรมการธนาคาร โดยตอบแบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง / หลักทรัพย์ (หุ้น)
		 ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2561
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นายธัชพล  กาญจนกูล

• กรรมการธนาคาร
• กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน1
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์2
อายุ 58 ปี
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
การศึกษา
• ปริญญาเอก ดุษฎีบณั ฑิต ด้านการวิจยั การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Central
Queensland, Australia
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
• Executive Program - Management & Leadership University of
Southern California, USA
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุ่นที่ 12/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 29/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 114/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (Financial Executive
Development Program - FINEX) รุ่นที่ 14
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• หลักสูตร Executive Development Program 2012
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
• Certificate from Philadelphia National Bank
• Certificate from University of Western Sydney, Australia

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน ทีป่ รึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กลุม่ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
ประสบการณ์ท�ำงาน
• พ.ศ. 2558-2559 เลขานุการกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ
• พ.ศ. 2558-2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ธนชาต จ�ำกัด
• พ.ศ. 2558-2559 รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2558-2559 กรรมการอ�ำนวยการ คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
• พ.ศ. 2555 และ 2557 รักษาการผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2552 และ 2558 รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
ธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2541-2543 หัวหน้าสายสินเชือ่ รายใหญ่และแก้ไขหนี้
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน
• พ.ศ. 2540-2541 รองกรรมการผูจ้ ดั การและรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เงินทุน ธีรชัย ทรัสต์
• พ.ศ. 2537-2539 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านสินเชื่อ
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2535-2536 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัยโครงการและสินเชื่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2531-2531 ผู้วิเคราะห์ผู้ช่วย (Analyst : FI Monitoring Department)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2530-2530 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• พ.ศ. 2529-2529 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Olympic บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์
เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) (กลุม่ สหพัฒนพิบลู )
• พ.ศ.2528-2528		 นักวิเคราะห์การตลาด บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด(มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี 3
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี 3
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี 3

•
•
•
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หมายเหตุ :
		
		

1
2
3

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
สอบถามข้อมูลจากกรรมการธนาคาร โดยตอบแบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั ทีก่ รรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง / หลักทรัพย์ (หุน้ )
ทีก่ รรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2561

นายธานินทร์  ผะเอม

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
• ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)1
• ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน2
• กรรมการตรวจสอบ
อายุ 62 ปี
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
การศึกษา

เศรษฐศาสตร์, Lancaster University, สหราชอาณาจักร
•• ปริDiplญoญาโท
ma in Development Studies, Lancaster University, สหราชอาณาจักร
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•• ปริปริญญญาโท
ญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•• หลัหลักกสูสูตตรการป้
รการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
กสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2018
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 5/2018
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
• หลัรุ่นทีก่สู8/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
• หลัรุ่นทีก่สู3/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตร Risk Management Boards Matters and Trends (BMT)
• หลัรุ่นทีก่สู4/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
• หลัรุ่นทีก่สู27/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2016
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2015
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2015
• หลัสมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
• หลัรุ่นทีก่สู7/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ ที่ 13/2014
• สมาคมส่
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7
• หลัสถาบักสูนตวิรผูทยาการการค้
า
้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7
• หลัสถาบักสูนตวิรผูทยาการพลั
งงาน
ฒนาการเศรษฐกิจ รุ่นที่ 25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•• หลัหลักกสูสูตตรพัร Macroeconomic
Policy and Management System,
Economic Planning Agency (EPA), Japan
กสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
• หลัข้าราชการพลเรื
อน
กสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุน่ ที่ 41 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
• ข้หลัาราชการพลเรื
อน
ตร Strategic Leadership for GMS Cooperation, under Phnom Penh
• หลัPlaกn,สูAsia
Pacific Development and Finance Center, Shanghai,

•
•
•

หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุน่ ที่ 6 สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
สถาบันพระปกเกล้า
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Regional Forum on the Journey to and from the Middle Income
Status-The Challenges for Public Sector Managers organized by
Asian Development Bank (ADB), Asia-Pacific Finance and Development
Center (AFDC) and Asia Pacific Community of Practice on Managing for
Development Results (CoP-MfDR), Shanghai, People’s Republic of China

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

คณะกรรมการติดตาม พิจารณาประเมินผล
• พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
การสนับสนุนการวิจัย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(Area Based Grand Challenges)
้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง
• พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ประธานคณะผู
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
นย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ทีส�ำป่ นัรึกกษาศู
งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและ
• พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน กรรรมการ
สหกรณ์
• พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน
2559-2560		 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
•• พ.ศ.
พ.ศ. 2557-2561		 Member of Advisory Council : Powering the Future We

•
•
•
•
•

พ.ศ. 2553-2558		
พ.ศ. 2550-2553
พ.ศ. 2546-2550
พ.ศ. 2542-2545		
พ.ศ. 2540-2542

Want - Recognizing Innovative Practices in Energy for
Sustainable Development, United Nations Department
of Economic and Social Affairs (UN DESA) and China
Energy Fund Committee (CEFC)
รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ทีป่ รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนระดับทรงคุณวุฒิ) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ (สพศ.) ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อ�ำนวยการกองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน
(กรอ.) ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกองวางแผนส่วนรวม
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

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

People’s Republic of China (ADB)
หมายเหตุ : 12 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
		
		
3 สอบถามข้อมูลจากกรรมการธนาคาร โดยตอบแบบเปิดเผยข้อมูลรายชือ่ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั ทีก่ รรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง / หลักทรัพย์ (หุน้ )
		 ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2561
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นางรัตนา  อนุภาสนันท์

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25
การศึกษา

กรกฎาคม 2560

•
••
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Detroit, Michigan,
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 3 (ปธพ.3) สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 5/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุ่นที่ 7/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่นที่ 35/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
รุ่นที่ 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 5/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Risk Management Boards Matters and Trends (BMT)
รุ่นที่ 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุ่นที่ 9/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 26/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
รุ่นที่ 37/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 8/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 224/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Advanced Executive Program (AEP 120), Kellogg School of
Management, Northwestern University, USA
Executive Development Program (EDP 81) Kellogg School of
Management, Northwestern University, USA

การอบรม
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หมายเหตุ :

1 สอบถามข้อมูลจากกรรมการธนาคาร

•
•
•
••
••
•
•
••
•
••
••
•

International Management Program (IMP) Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology, USA
Advanced Management Program (AMP 171) Harvard Business School,
Harvard University, USA
ระบบเกณฑ์ความเสี่ยงในการตรวจสอบภาษี (Risk Based Audit Model : RBA),
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์รุ่นที่ 46, สถาบันพัฒนาข้าราชการ
พลเรือน, สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับ 8 - 9, Internal Revenue Service (IRS), USA
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับ 8 - 9, กรมสรรพากร
Strategic Management for Regulatory and Enforcement Agencies,
John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA
หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 40, สถาบันการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตร Executive Training Program on Informatization, ประเทศเกาหลี
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 5, กระทรวงการคลัง
หลักสูตร International Financial Fraud Training Program,
Internal Revenue Service (IRS), USA
หลักสูตรการบริหารสำ�หรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 9, กรมสรรพากร
หลักสูตรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประเทศไต้หวัน
หลักสูตรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
หลักสูตรการเก็บภาษีกิจการข้ามชาติและสัญญาภาษีซ้อน, สาธารณรัฐสิงคโปร์
หลักสูตร Junior Tax (General Taxation Program),
Japan International Cooperation Agency (JICA), ประเทศญี่ปุ่น

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

••
••
•

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2553- ปัจจุบัน
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�ำงาน

••
•
•

พ.ศ. 2556-2558		
พ.ศ. 2547-2556		

พ.ศ. 2545-2547		
พ.ศ. 2542-2545		

กรรมการ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำ�กัด (มหาชน)
อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ตรวจราชการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักมาตรฐานการกำ�กับและตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารการคืนเงินภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เลขานุการกรม กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี 1
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี 1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี 1

โดยตอบแบบเปิดเผยข้อมูลรายชือ่ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั ทีก่ รรมการเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง / หลักทรัพย์
(หุ้น) ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำ�ปี 2561

นายอนุสรณ์  ทองส�ำราญ

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
• กรรมการบริหาร
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์1
อายุ 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25
การศึกษา

•
•
•
•

กรกฎาคม 2560

ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบณั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รุ่นที่ 257/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Driving Company Success with IT
Governance (ITG) รุ่นที่ 6/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 142/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 19 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 1
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
หลักสูตร International Housing Finance Program,
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
(นมธ.) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.)
รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
สัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน สมาคม
สถาบันการศึกษาการธนาคารไทยและการเงินไทย
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15/2548
กระทรวงการคลัง

•
•
•

หลักสูตร Pacific Rim Bankers Program,
University of Washington, USA
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการเงินธุรกิจส�ำหรับผู้บริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•
•
•
•

พ.ศ. 2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อูก่ รุงเทพ จ�ำกัด
พ.ศ. 2561-ปัจจุบนั อนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษทั ฯ
บริษทั อูก่ รุงเทพ จ�ำกัด
พ.ศ. 2561-ปัจจุบนั อนุกรรมการควบคุมภายใน
บริษทั อูก่ รุงเทพ จ�ำกัด
พ.ศ. 2560-ปัจจุบนั อาจารย์พเิ ศษ หลักสูตร “บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต การจัดการการเงินและ
ธนาคาร” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง

ประสบการณ์ท�ำงาน

•
•
•
•
•

พ.ศ. 2556-2557
พ.ศ. 2552-2556
พ.ศ. 2547-2552
พ.ศ. 2545-2547
พ.ศ. 2540-2545

รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบังคับคดีและหนีส้ ว่ นขาด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี 2
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี 2
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี 2
หมายเหตุ :
		

1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
2 สอบถามข้อมูลจากกรรมการธนาคาร โดยตอบแบบเปิดเผยข้อมูลรายชือ่

รัฐวิสาหกิจ และบริษทั ทีก่ รรมการเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง / หลักทรัพย์ (หุ้น)
ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ประจำ�ปี 2561
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นางวิไล  แวดวงธรรม

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
• ประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และ
นโยบายทางด้าน IT
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง1
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์2
อายุ 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรกฎาคม 2560

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (EX-MBA) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
•
•
•
•
•

รุ่นที่ 259/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Driving Company Success with IT
Governance (ITG) รุ่นที่ 7/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 42/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 142/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
โครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 28
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร IT Manager บริษทั IBM ประเทศไทย จ�ำกัด

• พ.ศ.2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์
โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด
• พ.ศ.2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

• พ.ศ.2550-2557
• พ.ศ.2545-2549
• พ.ศ.2540-2545
• พ.ศ.2538-2540
• พ.ศ.2535-2538

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี 3
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี 3
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี 3
หมายเหตุ :
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รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน
พัฒนาระบบงาน บริษัท กรุงไทย
คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการ
องค์กรและพัฒนาระบบงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงาน Compliance & Audit
ธนาคารศรีนคร จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารศรีนคร จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบสารสนเทศ
ธนาคารศรีนคร จ�ำกัด (มหาชน)

1
2
3

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
สอบถามข้อมูลจากกรรมการธนาคาร โดยตอบแบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง / หลักทรัพย์ (หุ้น)
ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2561

นายสมพร  จิตเป็นธม

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง1
• กรรมการบริหาร1
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์2
อายุ 57 ปี
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ : วันที่ 23 มกราคม 2561
การศึกษา

• ปริญญาโท Public Policies, Harvard University,
Massachusetts, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา Finance และ
Management Information System (MIS),
Boston University, Massachusetts, USA

การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
•
•
•
•
•

รุ่นที่ 178/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 3 กระทรวงการคลัง
และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงส�ำหรับผูบ้ ริหารภาครัฐวิสาหกิจ
(Senior Administrators Organization SAP-1)
หลักสูตร The Asia Pacific Bankers Congress
หลักสูตร Central Bank Policies and Operations in
the Money and Foreign Exchange Markets,
The South East Asian Central Banks (SEACEN),
Malaysia

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทย
• พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

• พ.ศ. 2558-2560 เลขาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ
• พ.ศ. 2556-2558 รองกรรมการผู้จัดการ และ CFO
• พ.ศ. 2556-2556
• พ.ศ. 2552-2556

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซี่ส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี เอ็ม กรุ๊ป จ�ำกัด
รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย

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

1
2
3

ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
สอบถามข้อมูลจากกรรมการธนาคาร โดยตอบแบบเปิดเผยข้อมูลรายชื่อ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง / หลักทรัพย์ (หุ้น)
ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2561
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พันเอก (พิเศษ)
ดร.เจียรนัย  วงศ์สอาด

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
อายุ 48 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 12
การศึกษา

•
•
•

ประสบการณ์ท�ำงาน

กุมภาพันธ์ 2561

ปริญญาเอก รีโมทเซนซิ่งและเอริทซายน์ มหาวิทยาลัย จอร์จ เมสัน
เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน
วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วทบ. (โยธา) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 40

การอบรม

•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 35/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•		พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน
		

• พ.ศ. 2561-ปัจจุบนั
•			พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
•			พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
•
•

พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
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•
•

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
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ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทีป่ รึกษา คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชือ่
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อ�ำนวยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ประธานกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ที่ปรึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
อนุกรรมการบริหาร ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช.
นายทหารประจ�ำส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการมูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม

•		พ.ศ. 2560-2561
•		พ.ศ. 2560-2561
• พ.ศ. 2560-2561
			

• พ.ศ. 2559-2561
• พ.ศ. 2559-2561
•		พ.ศ. 2559-2560
•		พ.ศ. 2553-2554
2553-2554
• พ.ศ.
•		พ.ศ. 2552-2554
2552-2554
• พ.ศ.
•		พ.ศ. 2552-2554
2551-2554
• พ.ศ.
2548-2549
• พ.ศ.
•		พ.ศ. 2546-2549
•		พ.ศ. 2546-2548
		
		
พ.ศ. 2546-2548
พ.ศ. 2546-2547
		
พ.ศ. 2546-2547
พ.ศ. 2545-2554
		
พ.ศ. 2535-2538
		

•
•
•
•
•

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
อนุกรรมการนโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษาคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กรรมการด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ
กรรมการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการพัฒนาธุรกิจไอทีเอาท์ซอร์สซิ่ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการพิจารณาอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
ธุรกิจซอฟต์แวร์ ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการตรวจสอบ คณะท�ำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีเกิดเหตุการณ์ Tsunami แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปี 2545 - 2554)
ผู้บังคับหมวดทหารม้า กองร้อยทหารม้ารักษาพระองค์ที่ 2
กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์

ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
อายุ 48 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 12
การศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงาน

กุมภาพันธ์ 2562

• พ.ศ. 2556-2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์

• พ.ศ. 2556-2557

•

• พ.ศ. 2556-2557
• พ.ศ. 2554-2558

•

สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม (นมธ.)
•
•
•

รุ่นที่ 12/2018 มหาวิทยาลัยสมาคมธรรมศาสตร์
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
รุน่ ที่ 3/2017 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง
รุ่นที่ 6/2015 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน
แห่งประเทศไทย
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 16/2013
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ต�ำแหน่งงานอื่นปัจจุบัน

• พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำ
•

•

วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการโครงการวิเคราะห์
เศรษฐกิจเชิงลึก TDRI (Thailand
Development Research
Institute) สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์

• พ.ศ. 2554-2557
• พ.ศ. 2553-2554
• พ.ศ. 2546-2553
• พ.ศ. 2543-2544

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะอนุกรรมการพัฒนาทุนรัฐบาล
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
คณะอนุกรรมาธิการการคลังของวุฒิสภา
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจ�ำ
ประเทศไทย ธนาคารโลก
ส�ำนักงานประเทศไทย
คณะอนุกรรมการลดและปรับปรุง
ขั้นตอนทางธุรกิจ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.)
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ธนาคารโลก ส�ำนักงานใหญ่
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
นักเศรษฐศาสตร์ประจ�ำประเทศไทย
ธนาคารโลก ส�ำนักงานประเทศไทย
ทีป่ รึกษา บริษทั บอสตันคอนเซ้าท์ตงิ้ กรุป๊
(The Boston Consulting Group)
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นายฉัตรชัย ศิริไล

• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
• กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และ
นโยบายทางด้าน IT
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 47 ปี
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ : วันที่ 2 เมษายน 2559
การศึกษา

•
•

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

การอบรม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19, สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุน่ ที่ 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
รุน่ ที่ 5/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
รุน่ ที่ 1 มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการฝึกอบรมส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (Leadership)
เคมบริดจ์ - ธรรมศาสตร์
หลักสูตร International Housing Finance Program,
The Wharton School, University of Pennsylvania,
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Pacific Rim Bankers Program,
University of Washington, สหรัฐอเมริกา
Affordable Housing and Housing Finance,
National Housing Bank of India, สาธารณรัฐอินเดีย
Securitization : The Royal Bank of Scotland ประเทศญี่ปุ่น
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ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

พ.ศ. 2560-ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

พ.ศ. 2556-2559

•
•

พ.ศ. 2555-2559

•
•
•

พ.ศ. 2551-2552

พ.ศ. 2553-2555

พ.ศ. 2547-2551
พ.ศ. 2547-2547

กรรมการฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ
ประธานกรรมการด�ำเนินการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์
รองประธานกรรมการ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
Executive Committee of the International
Union for Housing Finance
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการก�ำกับดูแลด้านบริหารความเสี่ยง
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานสินเชือ่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานปฏิบตั กิ ารสินเชื่อ
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงาน
สินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี 1
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มี 1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี 1

หมายเหตุ : 1 สอบถามข้อมูลจากกรรมการธนาคาร โดยตอบแบบเปิดเผยข้อมูลรายชือ่ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั ทีก่ รรมการเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง / หลักทรัพย์ (หุ้น)
			ที่กรรมการถือครองฯ / และรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำ�ปี 2561

คณะผู้บริหาร

นายกมลภพ วีระพละ

นายวิทยา แสนภักดี

อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Indiana University, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
• Fannie Mae International Housing symposium Series 2005, USA
• Improving and Expanding Housing Finance System Wharton Real
Estate Center, University of Pennsylvania, USA
• โครงการอบรมประกาศนียบัตร (CFO) Chief Finance Officer
Certification Program รุ่นที่ 14 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 3 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รุ่นที่ 3
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน”
(ปรม.) รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 4
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”(บยส.)
รุ่นที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคมและโลก” (นมธล.) รุน่ ที่ 1
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2556 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2552 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานตรวจสอบและก�ำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2548 - 2552 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี

อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 7 ตุลาคม 2556
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• International Housing Finance Program, the Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
(Financial Executive Development Program - FINEX)
รุ่นที่ 22 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ รุ่นที่ 111
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
ประสบการณ์ท�ำงาน
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
• 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 1
		
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
		
กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2556 - 2559 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสาขาภูมภิ าค 2
		
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสาขาภูมิภาค
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2552 - 2556 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ

นายคนึง ครุธาโรจน์

อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 กันยายน 2552
การศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•• ปริปริญญญาโท
ญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยมหาดไทย
•การอบรม
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
• หลัส�ำหรักสูบตนัรการเมื
กบริหารระดับสูง (ปปส.) รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
กสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
• หลั(นยปส.)
รุ่นที่ 7 สถาบันป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ
บริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5
• หลัสถาบักสูนตพัรนัฒกนาบุ
คลากรด้านการงบประมาณ
การท�ำงาน
2560 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
•ประสบการณ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย
• 2559 - 2560 ผูและรั
กษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
		
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย
• 2556 - 2560 ผูธนาคารอาคารสงเคราะห์
้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้และบังคับคดี
• 2555 - 2556 ผูธนาคารอาคารสงเคราะห์
ช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานปรับโครงสร้างหนี้
• 2552 - 2555 ผูธนาคารอาคารสงเคราะห์
้อ�ำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ สายงานบริหารหนี้
• 2551 - 2552 ผูและรั
กษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
• 2547 - 2551 ผูธนาคารอาคารสงเคราะห์
้อ�ำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
• 2546 - 2547 ผูสายงานปฏิ
บัติการสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ สายงานปฏิบตั กิ ารสินเชือ่
• 2545 - 2546 ผูธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
หมายเหตุ : ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 23 เมษายน 2555
การศึกษา
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(นยปส.) รุ่นที่ 5 ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
• ศึกษาดูงานด้านการบริหารกิจการสัมพันธ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตร UW Pacific Rim Banker Program ของ University of
Washington และ Foster School of Business
• โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ภายนอกองค์กร)
• อนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2560 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารหนี้และปฏิบัติการ		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2557 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
		
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
		
สายงานปฏิบตั กิ ารและกฎหมาย และผูอ้ ำ� นวยการ
		
ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2555 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2545 - 2555 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผ้บู ริหาร : ไม่มี
หมายเหตุ : ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้

นายเลอพงษ์ ชูประยูร

นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 3

อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
การศึกษา
• ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร International Housing Finance Program, Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
(Financial Executive Development Program - FINEX) รุ่นที่ 21
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ภายนอกองค์กร)
• กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
• ประธานกรรมการบริหาร บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2560 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสาขานครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้และบังคับคดี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2557 - 2559 ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2552 - 2557 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
หมายเหตุ : ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
		 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 มกราคม 2560
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาบริการการเงิน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาบริหารการคลัง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Global Bankers Program 2018 University of Washington, USA
• หลักสูตร Leadership Succession Program
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร The Globalisation Question Cambridge Judge Business School
• หลักสูตรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุคไทยแลนด์ 4.0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขานครหลวง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2556 - 2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขากทม และปริมณฑล 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ : ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
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นางสมจิตต์ รถทอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล
และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

28

นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

ผู้ตรวจการธนาคาร (เทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการ)

อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 มกราคม 2560
การศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
การอบรม
• หลักสูตร Executive Coaching
• หลักสูตรภาพรวมของระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)
และการใช้งานระบบเบื้องต้น
• หลักสูตรความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Security Awareness
• มาตรฐาน COBIT 5
• การป้องกันและต่อต้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
• International Housing Finance Program 2018
• หลักสูตร Leadership Succession Program
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
• หลักการบริหารงานของผู้น�ำยุค 4.0
• การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
• Strategic IT Governance & Information Security Management
for Executives
• eGovernment Forum 2014 สารสนเทศและการสื่อสาร
• ICT Management for ICT Management
• โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ (Management Professtional)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2560 - 2562 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2556 - 2560 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี

อายุ 47 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 กันยายน 2552
การศึกษา

หมายเหตุ : ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาระบบดิจิทัล 		
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี

รายงานประจ�ำ ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• ปริญญาโท การเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย The George Washington
• University
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• มหาวิ
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 5
ยธรรมศาสตร์
• หลักสูทตยาลั
ร UW Pacific Rim Bangker Program ของ University of Washington
Foster School of Business
• และ
TQA Criteria, Pre-Assesor, Assesor Training Internal Organization Assesor,
ication
•• Appl
หลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้น�ำ
มภายในกระบวนการเพื่อการป้องกันการฟอกเงิน
•• การควบคุ
ระบบประเมินคุณภาพองค์กร (SEPA)/Transformation to Digital Banking
้น�ำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุคไทยแลนด์ 4.0
• ผูการประยุ
กต์ใช้ Objective and Key results (OKRs) ในองค์กร
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
• 2557 - 2560 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2
• 2556 - 2557 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
• 2553 - 2556 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
และรักษาการรองกรรมผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี 		
• 2552 - 2553 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
•• 2551 - 2552 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2548 - 2551 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2547 - 2548 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ : ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

นางศรินทิพย์ ชนะภัย

นายวิชัย วิรัตกพันธ์

อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผูน้ ำ� คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
• Successful Formulation & Execution of Stratege : SFE 5/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า
• International Housing Finance Program Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• หลักการในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2559 - 2560 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2558 - 2559 ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษและรักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2556 - 2558 ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2552 - 2556 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2551 - 2552 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพระราม 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี

อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : วันที่ 4 มกราคม 2560
การศึกษา

ผู้ตรวจการธนาคาร (เทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการ)

หมายเหตุ : ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

ผู้ตรวจการธนาคาร (เทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการ)

•
••
•

ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ด้านการตั้งถิ่นด้านของมนุษย์
(การผังเมือง การพัฒนาที่ดินและพัฒนาที่อยู่อาศัย) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาโท การวางแผนภาคและเมือง (ด้านการผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (ด้านรัฐศาสตร์ การปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

••
•
•
•
•
•
•
•
•

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

การอบรม

ประสบการณ์การท�ำงาน

•
•
•

2560 - 2561
		
2559 - 2560
2557 - 2559

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2 และ
รักษาการผู้อ�ำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
หมายเหตุ : ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คณะผู้บริหาร

1 นายลือชัย จิรวินิจนันท์
ผู้ตรวจการธนาคาร*

4 นายสมบัติ ทวีผลจรูญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

2 นายทวนทอง ตรีนุภาพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1

5 นายภพกร เจริญลาภ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2

3 นายทรงเดช ดารามาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย

6 นายพนัส สุขะปิณฑะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานบริหารความเสี่ยง

7 นายพงษ์ศักดิ์ คำ�นวนศิริ

8 นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์

9 นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ *
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

10 นายชัยพร จุฬามณี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานบังคับคดี

13 นายณรงค์พล ประภานิรนิ ธน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานกลยุทธ์

16 นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์ 17
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานบริหารหนี้

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

11 นายดนัย แสงศรีจันทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานสาขาภูมิภาค 2
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 1

12 นางจันทิมา เบ็ญจศิริวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุน
(ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562)

14 นายวรณัฐ สุโฆษสมิต

15 นางพอตา ยิ้มไตรพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานตรวจสอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานสาขานครหลวง

นางภานิณี มโนสันติ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อ
และภาครัฐ

18 นางกรุณา เหมือนเตย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานกฎหมาย

19

นางสุดจิตตรา คำ�ดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร และรักษาการผู้อำ�นวย
การฝ่ายสื่อสารองค์กร
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1 นางขวัญใจ ศักดามินทร์
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักกรรมการผู้จัดการ**

4 นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ*

7 นายชนะ จิระรัตนรังษี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสนับสนุน
สาขานครหลวง*

32
รายงานประจ�ำ ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2 นางสาวหทัยทิพย์ เหลืองธนพลกุล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์
และวางแผนกลยุทธ์

5 นายคณินรัส ทัพพะรังสี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง*

8 นายวันชัย พงศ์บุญชู
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสาขา กทม.
และปริมณฑล 1

3 นางสุวัฒนา ทิมมาศย์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร

6 นายชิตพล ศรีธีระวิโรจน์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ*

9 นางปัณญพัชญ์ ตั้งศิริวัลลภ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสาขา กทม.
และปริมณฑล 2

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
** ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562

10 นางสาวเสาวคนธ์ ชูศรี
ผู้อำ�นวยการภาค ภาคเหนือตอนบน*

13 นายอิสระ เนาวศิริ
ผู้อำ�นวยการภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง*

16 นายสมหมาย ศรีวารีรัตน์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริการดิจิทัล*

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

11 นายพงศกร ตุลานนท์
ผู้อำ�นวยการภาค ภาคเหนือตอนล่าง*

14 นายมานพ จันทร์ชอุ่ม
ผู้อำ�นวยการภาค ภาคตะวันออก*

17 นายศิรพงศ์ สุวรรณศรี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ*

12 นายสัญญา ศรีรัตน์
ผู้อำ�นวยการภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน*

15 นายศรพงศ์ ดุรงคเวโรจน์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ*

18 นายอำ�นาจ ผลศิริ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
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19 นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
เงินฝาก

22 นางสาวอุษณี บุษยโกมุท
ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์สนิ เชือ่ โครงการ

25 นางลาวัลย์ วงศ์วิวัฒน์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค*
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20 นางจินตนา ส่งศิริ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายเงินฝาก
และพันธมิตร*

23 นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษา
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ

26 นายพิศัลย์ กองทรัพย์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร NPA

21 นางสาวอัจฉรา หมั่นอุตส่าห์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์
สินเชื่อรายย่อย

24 นายเกรียงไกร บัวยอม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารหนี้ กทม.
และปริมณฑล*

27 นายอัครพล หริ่งรอด
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบังคับคดี
และหนี้ส่วนขาด**

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
** ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562

28 นายนันทวุฒิ สุขสว่าง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย

31 นางราณี เพชรสงค์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการบัญชี

34 นายมนต์ชัย ธีระวรกุล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายประเมินราคา
หลักทรัพย์**

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
** ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562

29 นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารสำ�นักงาน
และกิจการสาขา

32 นางสาวปิยวรรณ อนงค์จรรยา
ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกรรมการเงิน*

35 นายธิติ ธนาสารพูนผล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ*

30 นายชาญชัย บุญญาวรกุล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดหา
และการพัสดุ

33 นางสาวแพรวรัตน์ รัตนมงคลเกษม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารการเงิน*

36 นายนิกร อาชานกุล
ผู้ตรวจการธนาคาร*
(เทียบเท่าผู้อำ�นวยการฝ่าย)
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37 นายสุรจิต สุวรรณมณี
ผู้ตรวจการธนาคาร*
(เทียบเท่าผู้อำ�นวยการฝ่าย)

40 นายนิธิชัย สูงตรง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และรักษาการ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายปฏิบัติการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์

43 นางสาวระแวว เอกสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบสาขา
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบสาขา*
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38 นางสาวประทานพร สำ�เภาเงิน
นักบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และรักษาการผู้ตรวจการธนาคาร*
(เทียบเท่าผู้อำ�นวยการฝ่าย)

41 นางสาวลักขณา ศุภศิริสันต์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และรักษาการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

44 นางอังคณา จันทรศิริ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบสำ�นักงานใหญ่
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบสำ�นักงานใหญ่*

39 นายนิสิต อุ่นวิจิตร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

42 นายเจษดา มีสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และรักษาการผูอ้ ำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

45 นางสาวสายพิน สันติพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา
และบริหารการเรียนรู้ และรักษาการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา
และบริหารการเรียนรู้*

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

46 นางสาวสุภารัตน์ สอดส่อง

47 นางสาวสุภรณ์ภัทร แสงอร่าม

เลขานุการช่วยบริหาร
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม*

นักบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และรักษาการผู้อำ�นวยการภาค
ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน*

49 นายสมพงษ์ นาคซื่อตรง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล*

50 นายธวัช บุณยะผลึก
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารคดี
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารคดี*

48 นางฐานิฎฐา สังข์ถาวร
นักบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และรักษาการผู้อำ�นวยการภาค
ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง*

51 นายกฤษดา ปัทมะผลิน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับ
การปฏิบัติงาน และรักษาการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน*

52 นางวราภรณ์ ภูษณรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบาย
สินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบาย
สินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ**

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
** ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562
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ภาวะแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต
1.

ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2561
1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ได้คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2561
ยังคงทรงตัวอยู่ระดับเดียวกับปี 2560 คือขยายตัวที่อัตราร้อยละ 3.7 แม้ว่าแนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) โดยเฉพาะอย่างยิง่ กล่มุ ประเทศในยุโรป และกล่มุ ประเทศในเอเชียทีเ่ ริม่ ชะลอตัวลง จากความตึงเครียด
ที่เพิ่มขึ้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศอื่นตามไปด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง จากข้อมูลเศรษฐกิจของ
หลายประเทศขยายตัวต�่ำกว่าที่ประเมินไว้ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่จะยังขยายตัวได้สูงกว่าระดับศักยภาพ และ
มีแรงส่งเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ได้รับแรงกระตุ้นการคลังปี 2562 เพิ่มเติม ขณะที่แรงส่งเศรษฐกิจของประเทศอื่นปรับลดลง
เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศได้รับผลกระทบจากภาวะการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น แรงกระตุ้นการคลังที่น้อยลง รวมทั้งความไม่แน่นอน
ของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และสถานการณ์ทางการเมืองของยุโรป คณะกรรมการนโยบายการเงิน จึงปรับลด
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าในปี 2561 และ 2562 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.6 และ 3.4 ตามล�ำดับ โดยมีโอกาสที่จะต�่ำกว่า
กรณีฐานมากขึ้น เนื่องจากโอกาสที่สหราชอาณาจักรอาจออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลง (No-Deal Brexit) เพิ่มขึ้นเป็นส�ำคัญ
ธนาคารกลางส่วนใหญ่เริ่มลดระดับความผ่อนคลายของนโยบายการเงิน โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงทยอยปรับนโยบาย
การเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ (Normalization) อย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปจะยุติการเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่ม
ณ สิ้นปี 2561 ตามที่ประกาศไว้ แต่จะยังคงซื้อพันธบัตรที่ครบก�ำหนด (Roll-Over) และคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจนถึง
ครึ่งหลังของปี 2562 ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะยังคงเป้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวต่อไปอีกระยะหนึ่ง ส่วนธนาคารกลาง
ในภูมิภาคบางแห่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 อาทิเช่น ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) ธนาคารกลาง
อินโดนีเซีย (BI) ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เป็นต้น โดยในระยะต่อไป ทิศทางนโยบายการเงินของประเทศอื่นในภูมิภาค
มีแนวโน้มที่จะทยอยปรับเข้าสู่ภาวะปกติต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการดูแลเสถียรภาพ
ด้านราคาและเสถียรภาพระบบการเงิน
ด้านตลาดการเงินโลกยังมีความผันผวนสูง จากการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging
Markets: EMs) อาจผันผวนได้จากความไม่แน่นอนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ในอนาคต มาตรการกีดกันทาง
การค้าที่อาจเข้มข้นขึ้นหลังจากที่ได้ประกาศเลื่อนการออกมาตรการเพิ่มเติม และความไม่แน่นอนของการเจรจาข้อตกลง Brexit
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ในปี 2561 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.9 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี 2560 อัตราเงินเฟ้อ
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.1 เทียบกับร้อยละ 1.8 ในปี 2560 แม้วา่ ภาคการผลิตและภาคการส่งออกมีแนวโน้มการชะลอตัว แต่ยงั ได้รบั แรงสนับสนุน
จากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ขยายตัว สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของตลาดแรงงานและค่าจ้างแรงงาน ทั้งนี้ FED ได้ส่งสัญญาณ
การคาดการณ์การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในปี 2562 ว่าจะไม่มกี ารขึน้ ดอกเบีย้ ตลอดทัง้ ปี (จากเดิมทีค่ าดว่าจะมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
3 ครั้ง เหลือเพียง 2 ครั้ง)
เศรษฐกิจญี่ปุ่น ในปี 2561 เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากร้อยละ 1.9 ในปี 2560 เป็นผลจากการลดลงของ
แรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสุทธิตามการชะลอตัวของการส่งออก และการเร่งขึ้นของการน�ำเข้า ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวดีขนึ้ สอดคล้องกับตลาดแรงงานทีย่ งั อยูใ่ นเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราว่างงานทีย่ งั คงอยูใ่ นระดับต�ำ่ สุดในรอบ 8 ปี อัตราเงินเฟ้อ
ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 เทียบกับร้อยละ 0.5 ในปี 2560 ต�่ำกว่าระดับเป้าหมายของนโยบายการเงินที่ร้อยละ 2.0 ส่งผลให้
ในการประชุมเมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2562 ธนาคารกลางญีป่ นุ่ (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายและรักษามาตรการเข้าซือ้ สินทรัพย์
ไว้ที่ระดับเดิม
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เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรโซน ในปี 2561 เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรโซนขยายตัวร้อยละ 1.8 ชะลอลงจากร้อยละ 2.5 ในปี 2560

โดยมีปัจจัยส�ำคัญมาจากการชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ อย่างไรก็ตาม การบริโภคภายในประเทศ
ขยายตัวเร่งขึ้นสอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานซึ่งส่งผลให้อัตราการว่างงานปรับตัวลดลง แม้ว่าความวิตกกังวลต่อ
ความเสี่ยงจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรปโดยปราศจากข้อตกลง (No-Deal Brexit) และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
ในอิตาลีจะส่งผลกระทบให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ (HICP) ปรับตัวลดลงตามราคาพลังงาน แต่ยัง
ใกล้เคียงกับเป้าหมายของนโยบายการเงิน เงื่อนไขดังกล่าว ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิมต่อไปอย่างน้อยจนถึงช่วงกลางปี 2562 และ
ยุติการเข้าซื้อสินทรัพย์ตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ตามแผนที่ก�ำหนดไว้
เศรษฐกิจจีน ในปี 2561เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 6.6 ชะลอลงจากร้อยละ 6.8 ในปี 2560 ตามการชะลอลงของการผลิต
ภาคเกษตรและภาคบริการ และการลดลงของการส่งออกสุทธิซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากมาตรการขึ้นภาษีน�ำเข้าสินค้าจีนของสหรัฐฯ
ในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สัดส่วนหนี้สินภาคธุรกิจต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับหนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้สิน
ภาครัฐบาลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันจากปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ส่งผลให้ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดสัดส่วนการกันส�ำรองของธนาคารพาณิชย์ (Reserve Requirement Ratio: RRR)
เป็นร้อยละ13.5 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจและกระตุ้นธุรกิจขนาดเล็ก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.10 จากปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.56
เศรษฐกิจเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่นและจีน) ส่วนใหญ่ขยายตัวในเกณฑ์ดีตามแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภายในประเทศ
ทั้งการบริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวดีขึ้น สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของตลาดแรงงานสะท้อนจากอัตราการว่างงานที่อยู่
ในระดับต�่ำ ในขณะที่การส่งออกชะลอลงอย่างต่อเนื่อง
1.2 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตัว
ร้อยละ 4.1 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยมูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.7
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.8 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.1 และ
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 7.4 ของ GDP
การบริโภคภาคเอกชน : ขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2561 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.6
สูงสุดในรอบ 6 ปี ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ การด�ำเนินมาตรการ
ดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�่ำ และการสิ้นสุดของข้อจ�ำกัดจากมาตรการ
รถยนต์คันแรก
การลงทุนรวม : การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.8 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.3 และการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 3.9 สูงสุดในรอบ 6 ปี
การส่งออก : การส่งออกมีมูลค่า 253,431 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 7.7 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 9.8
ในปี 2560 โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7
ภาคการเกษตร : การผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2560 โดยดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ในขณะที่ดัชนีราคาสินเกษตรลดลงร้อยละ 5.7 ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมลดลงร้อยละ 0.4
ภาคอุตสาหกรรม : การผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.0 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2560 โดยดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 อัตราการใช้ก�ำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68.5
โรงแรมและภัตตาคาร : การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 7.9 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 10.6
ในปี 2560 โดยนักท่องเทีย่ วต่างประเทศมีจำ� นวน 38.28 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.5 รายรับรวมจากการท่องเทีย่ วอยูท่ ี่ 3,075 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 2,008 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
1,068 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 71.4
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การขายส่งและการขายปลีก :

ในปี 2560

การผลิตสาขาการค้าส่งค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เร่งตัวขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 7.0

การขนส่งและการคมนาคม : การผลิตสาขาการขนส่ง และการคมนาคมขยายตัวร้อยละ 6.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.3

ในปี 2560 โดยบริการขนส่งขยายตัวร้อยละ 3.2 และบริการโทรคมนาคมขยายตัวร้อยละ 10.2
การก่อสร้าง : การผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2560 ที่หดตัวร้อยละ 2.8 โดยการก่อสร้าง
ภาครัฐและการก่อสร้างภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และร้อยละ 4.1 ตามล�ำดับ
ผู้มีงานท�ำ : มีผู้ว่างงานจ�ำนวน 0.4 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.1
1.3 ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

สศช. รายงานภาวะอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในภาพรวมขยายตัวได้ต่อเนื่องเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
จังหวัดท่องเที่ยวที่ส�ำคัญในภาคเหนือและภาคใต้ โดยอุปสงค์ของที่อยู่อาศัยแนวดิ่งยังเติบโตดีในบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ เช่น
พระรามเก้า สุทธิสาร รัชดา ห้วยขวาง สุขุมวิท เป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากอุปสงค์ของชาวต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในบริเวณส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว สะท้อนจากโครงการเปิดใหม่ที่มากขึ้นและระยะเวลา
การขายหมดที่ยังใกล้เคียงเดิม ขณะเดียวกันอุปสงค์ของที่อยู่อาศัยแนวราบยังเติบโตได้ตามการขยายตัวของเมืองทั้งในเขตชานเมือง
กรุงเทพฯ และหัวเมืองท่องเที่ยวหลัก อย่างไรก็ตาม ภาวะอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคโดยรวมยังค่อนข้างทรงตัว ยกเว้นที่อยู่อาศัย
กึ่งพาณิชย์ในเขตเมืองที่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้นทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นจากราคาที่ดินและวัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่จึงปรับมาใช้รูปแบบการก่อสร้างที่อาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น การก่อสร้างระบบ Precast การเลือกใช้ห้องน�ำ้ ส�ำเร็จรูป
เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและค่าแรง นอกจากนี้ผู้ประกอบการหลายรายทยอยเริ่มงานก่อสร้างเป็นเฟส และเริ่มงาน
ตกแต่งภายในเมื่อมีการจองเท่านั้น เพื่อลดการเบิกเงินกู้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ด้านความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการหลายรายมีความเห็นว่าอัตราการปฏิเสธสินเชื่อ
(Rejection Rate) ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการท�ำ Pre-financial Health Check เพื่อ
คัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพในการกู้เงินก่อนการวางเงินมัดจ�ำ ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายเห็นว่าสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดต่อ
การให้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก โดยเฉพาะโครงการในพื้นที่ที่ยังมีอุปทานส่วนเกิน
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ Project Finance เนื่องจาก
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้มากขึ้นเพื่อเตรียมแผนลงทุนตามทิศทางเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น
และปิดความเสี่ยงจากต้นทุนดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โดยสรุป แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขนึ้ ต่อเนือ่ งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จากความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและเสถียรภาพทางการเมือง
ที่ชัดเจนขึ้น สะท้อนจากการเปิดตัวโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตภูมิภาคยังค่อนข้างทรงตัว
แต่เริม่ เห็นสัญญาณทีด่ ขี น้ึ บ้างในเขตเมืองซึง่ มีลกู ค้าหลักเป็นกลุม่ นักธุรกิจ ผูม้ รี ายได้ประจ�ำ และข้าราชการ ส�ำหรับแนวโน้มธุรกิจก่อสร้าง
จะยังขยายตัวต่อเนือ่ งจากโครงการภาครัฐทีท่ ยอยด�ำเนินการ และภาคเอกชนทีเ่ ริม่ เร่งลงทุนจากแนวโน้มของราคาวัสดุกอ่ สร้างทีส่ งู ขึน้
พร้อมกับทิศทางของดอกเบี้ยขาขึ้น
ทัง้ นี้ ปัจจัยส�ำคัญทีต่ อ้ งติดตามคือ การปรับปรุงเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของธปท. ทีก่ ำ� หนดให้สถาบันการเงิน
ปล่อยสินเชื่อโดยให้ระดับมูลค่าสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ (Loan-to-Value: LTV) ได้น้อยลง หรืออีกนัยหนึ่งคือ
ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยต้องวางเงินดาวน์เพิ่มขึ้นและกู้ได้น้อยลง ซึ่งมาตรการที่มุ่งรักษามาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Culture) นี้
อาจส่งผลให้ผู้ซื้อระมัดระวังในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ คือ เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ระบบการเงินและป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ ธปท. จึงได้ก�ำหนดเป็นมาตรการ Macroprudential มีผลบังคับตั้งแต่
1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และอีกส่วนเพื่อวางแผนทางการเงินส�ำหรับซื้อที่อยู่อาศัยหลังนโยบายดังกล่าวถูกประกาศใช้
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ส�ำหรับตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย แยกเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่และสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง ดังนี้

•

สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไปทั้งระบบ

		 สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั้งระบบในปี 2561 สามารถปล่อยได้ทั้งสิ้น 702,900 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560
ร้อยละ 10.9 โดยเป็นสินเชื่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 410,212 ล้านบาท สินเชื่อของ ธอส. 213,161 ล้านบาท และสินเชื่อของ
ธนาคารออมสิน 65,900 ล้านบาท
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จัดทำโดย : ฝายวิชาการ

•

สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างบุคคลทั่วไปทั้งระบบ

		 สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างทั้งระบบ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2561 มีมูลค่าทั้งสิ้น 3,795,058 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากสิ้นเดือนธันวาคม ปี 2560 ร้อยละ 7.7 โดยแบ่งเป็นสินเชื่อคงค้างของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 2,244,578 ล้านบาท สินเชื่อคงค้าง
ของ ธอส. 1,115,893 ล้านบาท และสินเชื่อคงค้างของธนาคารออมสิน 351,197 ล้านบาท
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1.4 ภาวะอุตสาหกรรมธนาคาร

ธปท. รายงานผลการด�ำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2561 ว่า สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากปีก่อน (ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.4 ในปีก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 6.0) สอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพ
สินเชื่อค่อนข้างทรงตัว (ณ สิ้นปี 2561 สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม อยู่ที่ร้อยละ 2.93 ใกล้เคียงกับปีก่อน
ที่ร้อยละ 2.91) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบริหารคุณภาพพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ขณะที่ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ย
ที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายการกันส�ำรองที่ลดลง ทั้งนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์มีเสถียรภาพ โดยมีเงินส�ำรอง เงินกองทุน และสภาพคล่อง
อยู่ในระดับสูง สามารถรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในระยะต่อไปได้
สศช. รายงานภาวะอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทรงตัว ขณะทีส่ ถาบันการเงินเฉพาะกิจ ปรับเพิม่ อัตราดอกเบีย้
เงินฝาก โดยในไตรมาส 4 ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 12 เดือนเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
(MLR) เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ อยู่ที่ร้อยละ 1.37 และร้อยละ 6.28 ต่อปี เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม
สถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งหนึ่งปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 12 เดือนร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ
12 เดือนเฉลี่ยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยู่ที่ร้อยละ 1.60 ต่อปี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 0.08 ขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.58 ต่อปี เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า
สินเชื่อคงค้างภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน ณ สิ้นปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 5.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการขยายตัว
ร้อยละ 4.3 โดยเป็นการเร่งตัวขึน้ ทัง้ สินเชือ่ ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน สินเชือ่ ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในสาขาการขายส่งและการขายปลีก
และสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่สินเชื่อครัวเรือนเร่งตัวได้ตามการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อ
รถยนต์
ทั้งนี้ ในปี 2561 นี้ มีนโยบายรัฐที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน อาทิ
		 (1) การจัดตั้งบริษัท National Digital ID ตามแผน Digital Platform ของรัฐ ร่วมกับภาคเอกชน ท�ำหน้าที่พิสูจน์ตัวตน
e-KYC เพื่อน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์รายบุคคล
		 (2) การแต่งตั้งตัวแทนให้บริการของธนาคารพาณิชย์ (Banking Agent) ในส่วนของการรับฝาก การถอนเงิน และ
เป็นตัวแทนจ่ายเงินส�ำหรับผู้ใช้บริการรายย่อย
		 (3) หลักเกณฑ์ Market Conduct ธนาคารต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนชัดเจน เปิดเผยสถิติ
ปัญหาการให้บริการหรือข้อมูลที่ลูกค้าร้องเรียนลงบนเว็บไซต์ของตนเอง และสิ่งส�ำคัญที่สุดคือการรักษาความลับของลูกค้า
		 (4) หลักเกณฑ์การด�ำรงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR)
ธนาคารต้องด�ำรงอัตราส่วน NSFR ในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 100 เพื่อให้ธนาคารมีแหล่งเงินสอดคล้องกับการใช้เงินที่ไม่สามารถ
เรียกคืนก่อนก�ำหนดหรืออาจไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว ตามหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อให้มีเสถียรภาพรับมือกับ
ภาวะที่สภาพคล่องตึงตัวเป็นระยะเวลานานได้ดีขึ้น

2.

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ปี 2562
2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
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IMF ได้คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 3.5 ลดลงร้อยละ 0.2 จากคาดการณ์เดิม
เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ร้อยละ 3.7 การที่ปรับลดคาดการณ์ลงส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบทางลบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน
และความเสี่ยงทางด้านการเงินของอิตาลีและตุรกี
สศช. คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องจากครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา ตามการปรับตัวเข้าสู่
ช่วงขาลงของวัฏจักรเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและกลุ่มประเทศยูโรโซน ท่ามกลางการปรับตัวของ
ประเทศต่างๆ ต่อการด�ำเนินมาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศก�ำลังพัฒนาที่ส�ำคัญๆ และปริมาณการค้าโลก
มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปี 2561 ในกรณีฐานคาดว่าเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 3.8 และ
ร้อยละ 3.8 ตามล�ำดับ ชะลอตัวลงจากร้อยละ 3.9 และร้อยละ 4.0 ในปี 2561 ตามล�ำดับ โดยมีแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ส�ำคัญๆ ดังนี้
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คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2561 ตามข้อจ�ำกัด
ของระบบเศรษฐกิจในช่วงที่การจ้างงานอยู่ในระดับสูงกว่าการจ้างงานเต็มที่ การลดลงของแรงขับเคลื่อนจากมาตรการปรับลด
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงาน รวมทั้งผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงิน
เข้าสู่ภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง และการด�ำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าที่เริ่มส่งผลต่อภาคการส่งออก
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ 1.6 ชะลอลงจากร้อยละ 1.8 ในปี 2561 ตามเงื่อนไขทางการเงิน
ที่มีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นภายหลังธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยุติมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ในเดือนธันวาคม 2561 ท่ามกลาง
ความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของเยอรมนี เงื่อนไขปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของอิตาลี และความไม่แน่นอน
ของผลกระทบจาก Brexit คาดว่าจะท�ำให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิมหลังจากการยุติ
มาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ในเดือนธันวาคม 2561
เศรษฐกิจจีน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.2 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 6.6 ในปี 2561 ตามแนวโน้มการชะลอตัวของ
ภาคการส่งออกและภาคการผลิต ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าอย่างชัดเจนมากขึ้นตามล�ำดับ รวมทั้ง
แนวโน้มการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศตามการชะลอตัวของภาคการผลิตและส่งออก ข้อจ�ำกัดจากภาวะหนีส้ นิ ของภาคธุรกิจ
และภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและผลกระทบจากการด�ำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพในภาคการเงินและการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

2.2 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

สศช. คาดการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 4.0) ชะลอตัวลงเล็กน้อย
จากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2561 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 - 1.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2
ของ GDP โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีข้อจ�ำกัดจากเงื่อนไขและปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
มากขึ้น แต่ในกรณีฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในเกณฑ์ดีตามแรงขับเคลื่อนจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ในประเทศ
ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวและ
การเปลีย่ นแปลงในทิศทางการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ซึง่ จะช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ที่คาดว่าจะท�ำให้การส่งออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างช้าๆ จากปี 2561 อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยง
จากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลก รวมทั้งบรรยากาศทางการเมืองและทิศทางนโยบายของรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
ยังเป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ
		 1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งในภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร รวมทั้งอัตราการว่างงานลดลง ภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ
		 2) การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัว
อย่างต่อเนื่องตามการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของการส่งออกซึ่งท�ำให้อัตราการใช้ก�ำลังการผลิตในอุตสาหกรรมส่งออกส�ำคัญๆ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นและเข้าสู่ช่วงของการลงทุนเพื่อขยายก�ำลังการผลิตมากขึ้นตามล�ำดับ
		 3) การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ แม้ว่าการลงทุนภาครัฐในปี 2561 จะขยายตัวต�่ำกว่าการคาดการณ์เนื่องจาก
ข้อจ�ำกัดต่างๆ แต่การลงทุนในส่วนของรัฐวิสาหกิจยังขยายตัวในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับความคืบหน้าของการด�ำเนินโครงการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง
		 4) การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าการขยายตัวของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2561 จะได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวที่กระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่สถานการณ์ด้าน
การท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นตามล�ำดับ
		 5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิตและการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นโอกาสที่สำ� คัญของประเทศไทย
ในการขับเคลื่อนการส่งออกและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากการที่ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตของ
ออกจากประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า
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ส�ำหรับข้อจ�ำกัดและปัจจัยเสี่ยง มีดังนี้
		 1) เศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะขยายตัวต�่ำกว่าการคาดการณ์ และความเสี่ยงต่อความผันผวนในระบบเศรษฐกิจ
และการเงินโลกยังอยูใ่ นเกณฑ์สงู โดยมีสถานการณ์ทจี่ ะต้องติดตามและประเมินผลสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ไม่วา่ จะเป็นผลการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯกับประเทศต่างๆ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจเร็วกว่า
การคาดการณ์ ความเสี่ยงจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลง (No-Deal Brexit) และ
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส�ำคัญๆ
		 2) บรรยากาศทางการเมืองและทิศทางนโยบายของรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ว่าจะมีแนวโน้ม
ในทิศทางใด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจไทย
2.3 ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ธปท. จะด�ำเนินนโยบาย Macroprudential ส�ำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ (Credit
Underwriting Standards) ของสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการวางรากฐานวัฒนธรรมด้านสินเชื่อ (Credit Culture) ที่ดี
ไม่กระตุน้ การก่อหนีเ้ กินตัวของภาคครัวเรือน ไม่ทำ� ให้เกิดการเก็งก�ำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทเี่ กินพอดี ตลอดจนให้สถาบันการเงิน
ตระหนักถึงความเป็นไปได้และผลกระทบจากมูลค่าอสังหาริมทรั พย์ที่อาจปรับลดลงได้หากความต้องการซื้อไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง (Resilience) ของทุกภาคส่วน และเอื้อต่อการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอย่างยั่งยืน
จากการบังคับใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวนี้ ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. คาดว่าจะส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิแ์ ละสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
มีการเร่งตัวอย่างเห็นได้ชดั ในช่วงก่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ ส�ำหรับในปี 2562 คาดว่าประชาชนส่วนใหญ่จะชะลอการตัดสินใจซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. ได้คาดการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งระบบของปี 2562 ดังนี้
		 1) สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั่วประเทศ จะมี มูลค่าประมาณ 697,814 ล้านบาท โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่
ประมาณ 962,600 ถึง 701,900 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า 702,900 ล้านบาท เนื่องจาก
คาดว่าในปี 256 2 จะมีการโอนกรรมสิทธิ์น้อยลง ซึ่งได้รับผ ลกระทบจากมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจ รวมทั้งภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น
		 2) สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลคงค้างทั่วประเทศ จะมีมูลค่าประมาณ 4,145,000 ล้านบาท มีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ
4,102,700 ถึง 4,187,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า 3,795,058 ล้านบาท
2.4 ภาวะอุตสาหกรรมธนาคาร

ในยุคของอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับทุกสิ่ง (Internet of Things : IoT) และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (Finance
Technology : FinTech) ประกอบกับการด�ำเนินนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล เพื่อก่อให้เกิดสังคมไร้เงินสด
(Cashless Society) เช่น การใช้มือถือเป็นกระเป๋าเงิน อุตสาหกรรมธนาคารไทยได้เปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบการธนาคารดิจิทัล
(Digital Banking) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมถึงเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า โดยรูปแบบบริการที่จะยังคงเพิ่มความนิยมอย่างแพร่หลายต่อไปจนอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของ
ผู้บริโภค ได้แก่ (1) Online Banking หรือการให้บริการท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่น (2) Mobile Banking หรือบริการ
แอปพลิเคชั่นของธนาคารบนสมาร์ทโฟน (3) Mobile Wallets (e-Wallet) หรือบริการกระเป๋าเงินออนไลน์ (4) QR Payment หรือ
การช�ำระเงินโดยสแกน QR Code (5) ระบบ Promptpay เป็นต้น รวมถึงการโอนเงินระหว่างบุคคลโดยไม่ผ่านคนกลาง (P2P money
transfer) ในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งท�ำให้ลูกค้าไม่ต้องไปท�ำธุรกรรมที่ธนาคาร จนเกิดปรากฏการณ์การปิดสาขาธนาคารเป็นจ�ำนวนมาก

3.
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ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญในอนาคต

ธนาคารมีการบริหารจัดการที่มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีภายใต้ก�ำกับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลัก และมีแนวทางที่ชัดเจนโดยยึดหลักแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นหลัก โดยในระยะ 4-5 ปี ข้างหน้า
มีความชัดเจนว่าธนาคารจะเผชิญความท้าทายหลากหลายด้าน รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ส่งผลท�ำให้ความเสี่ยงใหม่ที่อาจ
เกิดขึ้นกับธนาคารในอนาคต ดังนี้
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3.1 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attacks)

		 ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดด สถาบันทางการเงินหลายแห่งจึงได้มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการให้บริการ (Digital Service) และด�ำเนินธุรกิจของตนเพื่อตอบสนองได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีความสะดวก
และรวดเร็วช่วยลดกระบวนงานทีซ่ ำ�้ ซ้อนและล่าช้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลท�ำให้สถาบันทางการเงินเหล่านีส้ ามารถลดต้นทุนในการด�ำเนินงาน
ได้อย่างมาก รวมถึงสามารถท�ำให้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย นอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน
ได้อีกด้วย แม้ว่าข้อดีของการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด�ำเนินงานจะสามารถยกระดับองค์กรได้ แต่ขณะเดียวกันการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวก็แฝงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันทางการเงินเช่นเดียวกันนั่นคือ “ภัยไซเบอร์” ซึ่งสถาบัน
ทางการเงินอาจถูกโจรกรรมข้อมูลที่ส�ำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายทั้งต่อสถาบันทางการเงินผู้ให้บริการและลูกค้า
ผูใ้ ช้บริการ ทัง้ นีธ้ นาคารอาคารสงเคราะห์ได้มคี วามตระหนักถึงภัยคุกคามดังกล่าวเป็นอย่างยิง่ จึงได้มแี ผนในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้ Digital Service ของธนาคารมีความมั่นคงปลอดภัย ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น นอกจากนี้ยังได้มี
การสรรหา การจัดอัตราก�ำลัง และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ Digital Service และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการน�ำ
เทคโนโลยี Digital Service มาใช้งาน ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติที่ดีภายใต้ก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.2 การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของทางการและหน่วยงานก�ำกับ

		 ภายหลังจากกระทรวงการคลังมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้มี
ประกาศและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ออกมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ รองรับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ตอบรับรูปแบบธุรกรรมทางการเงินบนโลกดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการให้ความส�ำคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรม การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทที่ วีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ โดยกฎเกณฑ์ใหม่
จะมีผลบังคับใช้ ได้แก่ การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะที่ 2 (หลักเกณฑ์การประกอบกิจการสาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ,หลักเกณฑ์ในการก�ำกับดูแล
การใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการสนับสนุน การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Business Facilitator) หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน/
การรับเงินจากประชาชน (KYC) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Macroprudential) เป็นต้น
แม้วา่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเผชิญกับความท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ทมี่ แี นวโน้มเข้มงวดขึน้ อย่างไรก็ตาม
ธนาคารได้เตรียมความพร้อมรองรับต่อหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยได้ทบทวนนโยบาย ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการท�ำงานและวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารและอบรมสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารสามารถปฏิบัติได้
ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ และลูกค้ามั่นใจว่า การใช้บริการทางการเงินของธนาคารจะได้รับการดูแลและบริการอย่างเป็นธรรม และ
มีความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูง ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อให้ธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
3.3. ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Risk)

		 ในปัจจุบนั สภาพภูมอิ ากาศทัว่ โลกทีม่ คี วามแปรปรวนและเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่เป็นไปตามฤดูกาลนัน้ มีสาเหตุหลัก
มาจากวิกฤติภาวะโลกร้อน ซึง่ ถือเป็นการเปลีย่ นแปลงทีม่ ขี นาดใหญ่และเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ มีชวี ติ
ในทุกภูมิภาคของโลก จึงเป็นที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดและหาทางแก้ไขไปพร้อมๆ กันกับความรุนแรงในแต่ละด้านซึ่งมีผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมที่สามารถเห็นได้ในปัจจุบัน
ส�ำหรับประเทศไทยเคยประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติหลายต่อหลายครั้ง ทั้งภัยแล้งและน�้ำท่วม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงฝุ่นละอองที่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชากรภายในประเทศ และความเสีย่ งในรูปแบบใหม่ๆ ต่อระบบนิเวศและมนุษยชาติ ซึง่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงนัน้
ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่ยังน�ำไปสู่ความเสี่ยง
ในเรื่องของความเป็นอยู่ อาหาร และความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารรวมไปถึงลูกค้าของธนาคารและยากที่จะหลีกเลี่ยง
จากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว ข้างต้น ธนาคารจึงได้มีมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยและการประนอมหนี้ช่วยเหลือให้แก่ลูกค้า
ของธนาคารเมื่อประสบเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละกรณีอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยในการบรรเทาทุกข์แก่ลูกค้าของธนาคารในกรณี
ที่ได้รับผลกระทบหลักประกันเสียหาย นอกจากนี้ธนาคารยังมีการลงพื้นที่เพื่อให้ก�ำลังใจแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ช่วยดูแลสังคม
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดตัง้ ขึน้ “เพือ่ ช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มที อี่ ยูอ่ าศัยตามควรแก่อตั ภาพ” มีการให้สนิ เชือ่
เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง และมีการรับฝากเงินเพื่อน�ำไปใช้ในการให้
สินเชื่อเพื่อ “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุด ส�ำหรับการมีบ้าน”
การด�ำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยึดตามแนวนโยบายภาพรวมสาขาสถาบันการเงิน (Umbrella Statement) คือ
“เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน
เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน”

การประกอบธุรกิจด้านสินเชื่อ
ธนาคารก�ำหนดกลยุทธ์โดยให้ความส�ำคัญกับการดูแลลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสการมีบ้านให้กับคนไทยได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้ดำ� เนินโครงการส�ำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่ มีการขับเคลือ่ นร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ โครงการ
สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ เพือ่ ดูแลประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยให้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตัวเองและสามารถมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
โดยธนาคารมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ ดังนี้
กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าสินเชื่อ

กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อย
กลุม่ ลูกค้าผูม้ รี ายได้ปานกลางขึน้ ไป

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน
กลุม่ ผูม้ รี ายได้ปานกลางขึน้ ไป ทีม่ รี ายได้มากกว่า 25,000 บาท/เดือน

การประกอบธุรกิจด้านเงินฝาก
ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลการรับฝากเงินให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ทีห่ ลากหลาย ทัง้ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และใบรับเงินฝากประจ�ำ ทีเ่ หมาะสมแก่ลกู ค้าแต่ละกลุม่ และมีการแบ่งกลุม่
ลูกค้าเงินฝาก ดังนี้
กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าเงินฝาก
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กลุ่มลูกค้ารายเล็ก
กลุ่มลูกค้ารายกลาง
กลุ่มลูกค้ารายใหญ่

ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานระยะ 5 ปี
ธนาคารได้กำ� หนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานระยะ 5 ปี (ปี 2560-2564) เพือ่ ตอบสนองความต้องการลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ที่ส�ำคัญ รวมถึงเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน ให้มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริหารต้นทุน
การด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก�ำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้สินเชื่อเป็น NPLs และก�ำหนดมาตรการในการบริหารสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพที่เคร่งครัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายฐานสินเชื่อ เงินฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital

มุ่งเน้นขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าถึงสินเชื่อของธนาคาร
ด้วยอัตราดอกเบี้ยต�่ำ ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สินเชื่อบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก รวมถึงจัดท�ำ
โครงการ Reverse Mortgage เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 2. กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไป โดยใช้การร่วมมือกับพันธมิตร
ในการเพิ่มขีดความสามารถและช่องทางในการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ส�ำหรับลูกค้าเงินฝาก ธนาคารได้มุ่งเน้นการระดมทุนในต้นทุนที่เหมาะสม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์
ในรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร ให้มี Digital Literacy เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Digital Services
และส่งเสริมให้พนักงานมีวัฒนธรรมการท�ำงานในรูปแบบ Digital
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรม และยกระดับการบริการ เพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ

น�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีความรวดเร็ว ลดความยุ่งยาก และลดต้นทุน โดยพัฒนาระบบ
การให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ได้แก่ การเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินผ่าน Digital Platform การพัฒนาระบบการช�ำระเงินแบบ
Non Cash Payment การพัฒนา Mobile Application การพัฒนาระบบ Core Banking และระบบ Back Office เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล รวมถึงสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้วยการให้ความรูท้ างการเงิน (Financial Literacy) และการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ
ชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย ได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร
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นโยบายที่ส�ำคัญในปี 2561
ในปี 2561 ธนาคารมีการน�ำเทคโนโลยีมายกระดับกระบวนการท�ำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็น
Digital Service ภายใต้ภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้
ยกระดับการให้บริการสู่ Digital Services ธนาคารมุ่งปรับปรุง Digital Services เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว และรองรับพฤติกรรมลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยธนาคารน�ำเทคโนโลยีทางการเงินมาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์
และการให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน ขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ท�ำประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม รวมถึงการด�ำเนินโครงการบ้าน ธอส.เพื่อผู้สูงอายุ เพื่อ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างความมั่นคงในการด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินให้ลดลง
เตรี ย มพนั ก งานพร้ อ มรั บ ความเปลี่ ย นแปลง พั ฒ นาทั ก ษะและความสามารถของบุ ค ลากร ให้ มี Digital Literacy
ปรับวิธีคิดและรูปแบบการท�ำงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Digital Services รวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรเข้าสู่
Digital Culture ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน

โครงการลงทุนที่ส�ำคัญในปี 2561
ล�ำดับ

1

โครงการ

2

การพัฒนา GHB System
(Core Banking System และ
Loan Origination)
การพัฒนาระบบ IFRS 9

3

การพัฒนา Payment Gateway

4

การพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
(ALM)
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วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่จะได้รับ

การพัฒนาระบบงานหลักเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคาร
ลดระยะเวลาในการออกผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร ลดระยะเวลา
ในขั้นตอนการท�ำรายการและลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
การพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี IFRS 9 และ
มาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง
การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เพิ่มช่องทาง
การให้บริการด้านสินเชือ่ เพิม่ ช่องทางในการรับช�ำระหนี้ เพือ่ ความสะดวก
รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
การพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของธนาคาร โดยค�ำนึงถึง
ความสมดุล ในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ต้นทุนทางการเงิน
และอัตราดอกเบี้ย เพื่อยกระดับความสามารถในการด�ำเนินงานของ
ธนาคาร ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ทิศทางและเป้าหมายการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2562
ส�ำหรับในปี 2562 ธนาคารได้กำ� หนดแผนงานทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน พร้อมยังคงมุง่ เดินหน้าตามพันธกิจ ท�ำให้คนไทยมีบา้ น
ซึ่งประกอบด้วยภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ
1. Sustainability Portfolio การบริหารจัดการทัง้ ด้านการระดมทุนการให้สนิ เชือ่ และการจัดการ NPL และ NPA เพือ่ ให้ธนาคาร
มีความมั่นคง
2. Technology for Digital Service ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีทตี่ อบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น การพัฒนา
Mobile Application (GHB All) การพัฒนา GHB Smart NPA Mobile Application และน�ำระบบงานหลัก (GHB SYSTEM) มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงานและการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. Strategic HRM&HRD&CG การบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของธนาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับการให้บริการแบบดิจิทัล พร้อมไปกับการสร้างองค์กร
ให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งองค์กร
ก�ำกับดูแล ลูกค้า พนักงาน และสังคม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
2561
โครงสร้างรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
		 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
		 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รวมรายได้สุทธิ
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2560

2559

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

761
720
50,860
52,341
15,043
2
2,370

2.32
2.20
155.08
159.60
45.87
0.01
7.23

815
561
47,988
49,364
14,149
3
2,090

2.54
1.75
149.35
153.63
44.03
0.01
6.51

796
600
45,282
46,679
14,802
3
1,308

2.72
2.05
154.72
159.49
50.58
0.01
4.47

3,861
67
2
21,344
30,996
1,164
25
1,140
320
339
1,798
32,795

11.77
0.20
0.01
65.08
94.52
3.55
0.07
3.48
0.98
1.03
5.48
100.00

3,338
75
1
19,656
29,708
1,130
27
1,103
451
870
2,423
32,132

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

3,401.46
89
1
19,605
27,074
1,119
18
1,101
813
280
2,193
29,267

11.62
0.30
0.00
66.99
92.51
3.82
0.06
3.76
2.78
0.96
7.49
100.00

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่มีรายได้
ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีผลิตภัณฑ์ เช่น
		 • สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ส�ำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสวัสดิการ
		 • สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี
		 • สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ส�ำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
		 • สินเชือ่ บ้านกตัญญูเลีย้ งดูบพุ การี ส�ำหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการมีทอี่ ยูอ่ าศัยร่วมกับบิดา และ/หรือมารดา เพือ่ การอุปการะเลีย้ งดู
		 • สินเชื่อเพื่อข้าราชการครู ส�ำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนของรัฐ
		 • สินเชือ่ บ้าน ธอส. เพือ่ ลูกจ้างเอกชน ส�ำหรับลูกค้ารายย่อยทัว่ ไปทีม่ อี าชีพประจ�ำ แต่มรี ายได้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์
		 • สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�ำหรับประชาชนทีม่ คี วามต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
		 • สินเชื่อช�ำระหนี้ค่าไถ่ถอนการขายฝากที่อยู่อาศัย ส�ำหรับประชาชนที่ต้องการช�ำระหนี้ค่าไถ่ถอนการขายฝากที่ดิน
พร้อมอาคารหรือห้องชุด
		 • สินเชื่อ ธอส. โรงเรียนการเงิน ส�ำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพประจ�ำ
• ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไป เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไป
ที่มีรายได้มากกว่า 25,000 บาทต่อเดือน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีผลิตภัณฑ์ เช่น
			 - สินเชื่อบ้านมั่งมี ศรีสุข
			 - สินเชื่อ Be Smart Loan เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบอัตราดอกเบี้ย และเงินงวด
ผ่อนช�ำระเองได้ตามต้องการ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบรูปแบบอัตราดอกเบีย้ ประเภทต่างๆ ทีม่ กี ารช�ำระเงินงวด
ที่แตกต่างกัน ท�ำให้ลูกค้าสามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น
			 - สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับยุค Aging Society ของประเทศไทย
ในอนาคต โดยเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับลูกค้าผู้สูงอายุที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ
ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในช่วงบั้นปลายของชีวิต
			 - สินเชื่อบ้าน For Home เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่จัดท�ำขึ้น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการท�ำให้คนไทยมีบ้าน
ได้ง่ายขึ้น
			 - สินเชื่อ Life Begins with GHB เป็นสินเชื่อส�ำหรับสมาชิกของสภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่หน่วยงาน
ท�ำข้อตกลงความร่วมมือกับทางธนาคาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
• ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อย

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ธนาคารมีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากทีห่ ลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้าทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำ เงินฝากกระแสรายวัน และใบรับฝากเงิน โดยมีผลิตภัณฑ์ เช่น เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่จ่ายดอกเบี้ยสูงตามช่วงวงเงิน รับดอกเบี้ยรายเดือน ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ�ำกงสี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ�ำที่สามารถ
รวมยอดเงินฝากของทุกบัญชีในครอบครัวเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่สนับสนุนการออมเงินของเยาวชน
ได้แก่ เงินฝากธอส. - รักการออม เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่หากฝากต่อเนื่องและไม่มีการถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่ม เงินฝาก
Campus Savings เงินฝากออมทรัพย์ส�ำหรับกลุ่มลูกค้านักศึกษาและเงินฝากออมทรัพย์ New Gen เงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ย
สูงส�ำหรับเด็ก
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์เงินฝากท�ำให้คนไทยมีบ้านซึ่งเป็นเงินฝากที่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
โดยธนาคารจะสมทบทุนเงินร้อยละ 0.1 ของยอดเงินที่ลูกค้าฝากทั้งโครงการเพื่อน�ำเงินเข้าสมทบโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย
เพื่อผู้สูงอายุท�ำให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ ปี 2561
1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
ด้านสินเชื่อ

ธนาคารได้จัดท�ำ “โครงการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytic)” ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ทีม่ คี วามต้องการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า เพือ่ น�ำมาพัฒนากระบวนการท�ำงาน การออกผลิตภัณฑ์
ตลอดจนให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
จากผลการวิเคราะห์ ธนาคารจึงได้จดั ท�ำผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ บ้าน ธอส. เพือ่ คุณ” ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้
ในลักษณะคงที่แต่ละช่วงระยะเวลานาน จะช่วยให้ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถประมาณการภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้
ท�ำให้ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้ ตลอดจนบรรลุพันธกิจในการท�ำให้คนไทยมี ‘บ้าน”
รวมถึงมีการพัฒนาสินเชื่อ SMART WELFARE และ SMART COMPANY ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
ผ่าน QR Code ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจ และความสะดวกสบายแก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมาก
ด้านเงินฝาก

ธนาคารได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ๆ เช่น เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว เงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยสูง ส�ำหรับ
ลูกค้าที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เพิ่มความคล่องตัวทางด้านการเงินด้วยการฝากถอนไม่จำ� กัดจ�ำนวนครั้ง และยังได้รับดอกเบี้ยรายเดือน
ตามช่วงจ�ำนวนเงินฝาก เงินฝากประจ�ำกงสี เป็นเงินฝากส�ำหรับครอบครัวเดียวกันที่สามารถรวมยอดเงินฝากของบุคคลในครอบครัว
เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้ เงินฝากท�ำให้คนไทยมีบ้าน เงินฝากที่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในชุมชนให้มีที่อยู่อาศัยหรือสภาพที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น โดยเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีฝากเงิน ธนาคารจะสมทบทุนเข้าโครงการ ธอส.ขออาสา
ช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ

ด้านบริการอื่น ๆ

การบริการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางในการท�ำธุรกรรมทางการเงินที่มุ่งเน้น ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการน�ำใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน โดยบริการใหม่ในปี 2561 ประกอบด้วย
ธอส. ได้เพิ่มช่องทางบริการช�ำระเงินกู้ด้วยตนเอง ในลักษณะ
Self Service ที่สามารถใช้บริการนอกเวลาท�ำการของธอส. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลูกค้าสามารถช�ำระเงินกู้เพียงระบุ
หมายเลขเงินกู้ หรือสแกนบาร์โค้ดด้วยบัตร GHB PAY CARD เลือกบัญชีเงินกู้และระบุจ�ำนวนเงินที่ต้องการช�ำระ โดยสามารถช�ำระ
เงินพร้อมกันได้หลายบัญชีในครั้งเดียว
1) เครื่องช�ำระเงินกู้ LRM (Loan Repayment Machine)
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เป็นบริการทางเลือกใหม่ในการช�ำระเงินกู้ที่ทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้เงินสด เป็นบริการที่ต่อยอดจากเครื่องช�ำระเงินกู้ LRM เพื่อให้ลูกค้าช�ำระเงินกู้ผ่าน QR Code โดยใช้
Mobile Application ของธนาคารอืน่ ๆ ซึง่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้า และส่งเสริมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการขับเคลือ่ น
Cashless Society ไม่ต้องน�ำเงินสดมาช�ำระ มีขั้นตอนการช�ำระที่กระชับเพียงระบุหมายเลขเงินกู้ หรือสแกนบาร์โค้ดด้วยบัตร
GHB PAY CARD เลือกบัญชีเงินกู้ ระบุจ�ำนวนเงินที่ต้องการช�ำระ จากนั้นเครื่องจะสร้าง QR Code ส�ำหรับรับช�ำระผ่าน Mobile
Application ของธนาคารต่างๆ และเมื่อลูกค้าช�ำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความ SMS ทันทีเมื่อธนาคารได้รับช�ำระเงินกู้
2) เครื่องช�ำระเงินกู้ไร้เงินสด (QR Noncash Payment)

เป็นบริการรับฝากเงินลูกค้านอกสถานที่ ซึ่งเป็นก้าวส�ำคัญ
ของบริการรับฝากเงินของธนาคาร โดยยอดเงินฝากจะเข้าสู่ระบบทันที แบบ Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้า สามารถฝากเงินได้รวดเร็ว มัน่ ใจ ปลอดภัย สร้างวินยั ทางการเงิน (Financial Literacy) นอกจากนีย้ งั เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการขอสินเชื่อบ้านในอนาคตอีกด้วย
3) เครื่องรับเงินฝากประชารัฐ (Mobile Deposit Machine)

4) GHB ALL Mobile Application Banking เป็นบริการทางการเงินผ่าน Smart Phone เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

รองรับธุรกรรมส�ำคัญของธนาคาร อาทิ ช�ำระเงินกู้ การโอนเงิน บริการพร้อมเพย์ ส�ำหรับบริการด้านสินเชื่อ ได้แก่ ตรวจสอบ
สถานะยื่นกู้ การตรวจสอบยอดเงินต้นคงเหลือ เงินงวดผ่อนช�ำระ โอนเงินจากบัญชีธอส. เพื่อช�ำระเงินกู้ หรือ สร้าง QR Code
เพื่อช�ำระเงินกู้จาก Mobile Application ของธนาคารอื่น และเรียกดูใบเสร็จช�ำระเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ จุดเด่นส�ำคัญ
ที่แตกต่างจากธนาคารอื่น คือ ในการช�ำระเงินกู้ผ่าน GHB ALL นั้น เป็นการช�ำระเงินแบบ Online ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงินต้น
คงเหลือได้ทันทีหลังจากช�ำระผ่าน GHB ALL
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การด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล
1. การด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี
ธนาคารได้จดั ท�ำผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ตามนโยบายรัฐบาลทีม่ มี ติคณะรัฐมนตรีรองรับ รวมถึงจัดท�ำผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ เพือ่ ตอบสนอง
นโยบายตามรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีผลิตภัณฑ์ เช่น สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ส�ำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อที่อยู่อาศัย
เพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์สำ� หรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�ำหรับผู้ท่ีมีความต้องการ
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี)

2. การด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญอื่น
ธนาคารได้จัดท�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยมีการลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ และภาระหนีท้ ผี่ อ่ นช�ำระกับธนาคาร หรือเงินกูเ้ พือ่ ปลูกสร้างอาคาร
ทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหาย และเพื่อซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทุกกรณี
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย
นอกจากนี้ ธนาคารได้รว่ มมือกับหน่วยงานภาครัฐทีด่ แู ลด้านการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยของประเทศ ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ (กคช.)
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้ได้มากที่สุด โดยในปัจจุบันธนาคาร
ได้ให้การสนับสนุนทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินที่ผ่อนปรน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อย
ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองใน “โครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชนของ กคช.” และ “โครงการบ้านมั่นคงของ พอช.”
อีกทั้งยังด�ำเนิน “โครงการส่งเสริมวินัยการเงินในชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ ปี 2561” ซึ่งจัดต่อเนื่องกัน
เป็นปีที่ 4 โดยธนาคารจัดกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน
เห็นความส�ำคัญของการมีวินัยทางการเงิน สนับสนุนการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน (รายรับ - รายจ่าย) และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยและวิธีการผ่อนช�ำระหนี้เงินกู้กับธนาคารอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจและลดปัญหาหนี้ค้างช�ำระ
ของธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารยังคงเดินหน้าสนับสนุนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579”
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
1.

ผลการดำ�เนินงาน

ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2561 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 12,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 798 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 6.75 จากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 4.34 ซึ่งมาจากการขยายฐานสินเชือ่ ในปี 2561 ทีธ่ นาคารสามารถปล่อย
สินเชือ่ ใหม่ได้ จ�ำนวน 213,161 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 8.30 จากการจัดท�ำผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีต่ รงกับความต้องการของลูกค้า
สะท้อนการคงบทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทีม่ งุ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ผ่านการสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีบ้านเป็นของตนเอง
หน่วย : ล้านบาท

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

2561

2560

30,996
1,798
32,795
8,282
24,512
11,902
12,611
1.13%
16.12%

29,708
2,423
32,132
7,638
24,494
12,681
11,813
1.16%
16.61%

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)

1,288
(625)
663
644
19
(779)
798
(0.03%)
(0.49%)

(%YOY)

4.34%
(25.79%)
2.06%
8.44%
0.08%
(6.14%)
6.75%
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปี 2561 จ�ำนวน 30,996 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,288 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.34
โดยรายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 2,977 ล้านบาท จากการขยายตัวของสินเชื่อ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรวมเพิ่มขึ้น จ�ำนวน
1,689 ล้านบาท จากการระดมเงินฝากและเงินกู้ยืมเพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อใหม่
หน่วย : ล้านบาท

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

2561

2560

761
720
50,860
52,341
21,344
30,996
4.51%
2.09%
2.78%

815
561
47,988
49,364
19,656
29,708
4.65%
2.10%
2.91%

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)

(54)
159
2,872
2,977
1,689
1,288
(0.14%)
(0.01%)
(0.13%)

(%YOY)

(6.68%)
28.42%
5.98%
6.03%
8.59%
4.34%

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ธนาคารมีรายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ ส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 1,798 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 625 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.79
เป็นผลจากก�ำไรจากการขายทรัพย์สนิ รอการขายและรายได้จากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ ลดลง ในขณะทีร่ ายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของฐานลูกค้า
หน่วย : ล้านบาท
2561

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
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1,164
25
1,140
320
339
1,798

2560

1,130
27
1,103
451
870
2,423

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)

35
(2)
37
(131)
(531)
(625)

(%YOY)

3.07%
(8.33%)
3.35%
(29.04%)
(61.05%)
(25.79%)

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 8,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 644 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 8.44 โดยธนาคารมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นต่อรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ (Cost to Income
Ratio) ของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 24.42 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.65 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
หน่วย : ล้านบาท
2561

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น
ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ต่อรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ
(Cost to Income)*

2560

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)

4,473
7
1,697
273
1,833
8,282

3,946
7
1,484
2,201
7,638

527
213
273
(368)
644

24.42%

23.77%

0.65%

(%YOY)

13.36%
14.35%
(16.72%)
8.43%

หมายเหตุ : * ไม่นบั รวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

2.

ข้อมูลฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินลงทุนสุทธิ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินสด
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

ปี 2561

  1,040,808
1,115,893
4,271
79,356
31,143
67,424
5,506
19,001
1,163,882

ปี2560

959,174
1,023,446
4,173
68,445
50,461
31,490
5,268
16,065
1,062,458

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)

81,634
92,447
98
10,911
(19,317)
35,934
238
2,936
101,425

(%YOY)

8.51%
9.03%
2.34%
15.94%
(38.28%)
114.11%
4.53%
18.27%
9.55%
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สินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 1,163,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101,425 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9.55 จากสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ขณะที่เงินลงทุนสุทธิลดลง โดยมีรายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้
• เงินให้สินเชื่อรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 1,115,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  92,447 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.03 จากสิ้นปี 2560    
• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 67,424 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2560
จ�ำนวน 35,934 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.11 ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
• เงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 31,143 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2560 จ�ำนวน 19,317
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.28 เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลครบก�ำหนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รายการ

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

หน่วย : ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลง

ปี 2561

ปี2560

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

992,673    42,875
4,068         (48)
67,434     10,072
929,307
32,755

80,345      30,773

เพิ่ม (ลด)

(%YOY)

4.32%
(1.18%)
14.94%
3.52%

49,572

161.09%

251
1,850
78,745

105
1,011
29,867

146
       839
48,879

138.55%
82.99%
163.66%

1,115,893
4,271
79,356
1,040,808

1,023,446
4,173
68,445
959,174

92,447
98
10,911
81,634

9.03%
2.34%
15.94%
8.51%

เงินให้สินเชื่อรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 1,115,893 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติ  
จ�ำนวน 1,035,548 ล้านบาท และเงินให้สนิ เชือ่ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ จ�ำนวน 80,345 ล้านบาท โดยเงินให้สนิ เชือ่ ธุรกรรมปกติ เพิม่ ขึน้
42,875 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.32 มาจากเงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินและอาคาร เงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อห้องชุด เงินให้สินเชื่อ
ส�ำหรับลูกค้าไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น และเงินให้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างและซ่อมแซมอาคาร และเงินให้สินเชื่อธุรกรรมนโยบายรัฐ
เพิ่มขึ้น 49,572 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 161.09 จากสิ้นปี  2560 ส่วนใหญ่เป็นเงินให้สินเชื่อจากโครงการสินเชื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึง่ เป็นโครงการทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชนผูไ้ ด้รบั สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย บุคลากร
58 ภาครัฐ และผู้ที่มีภูมิล�ำเนาและมีความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รายงานประจ�ำ ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.2 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561

รายการ

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ทุน
ส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
			

ปี2560

   943,382
858,074
      1,917
125,600    115,100
  13,024      12,762
1,082,006
987,852
20,320
20,320
81,876     74,606
1,163,882 1,062,458

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)

85,308
(1,917)
   10,500
       262
94,154
    7,270
101,425

(%YOY)

9.94%
(100.00%)
9.12%
2.06%
9.53%
9.75%
9.55%

หนี้สิน

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 1,082,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94,154 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.53
จากสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก โดยมีรายละเอียดเงินรับฝากจ�ำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้
เงินรับฝาก จ�ำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์

หน่วย : ล้านบาท
เงินรับฝาก

31 ธันวาคม 2561

เงินรับฝากรวม
ออมทรัพย์
ประจ�ำ
เงินรับฝาก Receipt of Deposit
เงินให้สนิ เชือ่ ต่อเงินรับฝาก (Loan to Deposit Ratio)

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

การเปลี่ยนแปลง

31 ธันวาคม 2560

858,074
202,859
648,215
7,000
119.27%

เพิ่ม (ลด)

85,308
24,733
240,575
(0.98%)

(%YOY)

9.94%
12.19%
51.38%
-

59
รายงานประจ�ำ ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

			

เงินรับฝาก

ธนาคารมีเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 943,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85,308 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.94 ซึ่งเงินรับฝากรวมของธนาคารประกอบไปด้วยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ  และเงินรับฝาก Receipt of Deposit
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 24.13 ร้อยละ 75.13 และร้อยละ 0.74 ตามล�ำดับ เงินรับฝากส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินฝากประจ�ำ  จ�ำนวน
240,575 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 51.38 รองลงมาคือเงินฝากออมทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จ�ำนวน 24,733 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.19
สัดส่วนเงินรับฝาก (%)
0.82%

0.74%

75.54%

75.13%

เงินรับฝาก-Receipt of Deposit
ประจ�ำ
23.64%

31 ธันวาคม 2560

24.13%

ออมทรัพย์

31 ธันวาคม 2561

2.3 ส่วนของเจ้าของ

ธนาคารมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสว่ นของเจ้าของ จ�ำนวน 81,876 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 7,270 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในปี 2561
2.4 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

		วิเคราะห์แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย เงินรับฝาก ร้อยละ 81.05 แหล่งเงินทุนอืน่ ๆ
อาทิ ส่วนของเจ้าของ ตราสารทีอ่ อกและเงินกูย้ มื โดยธนาคารใช้เงินทุนร้อยละ 89.43 ในการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ รวมถึงมีการน�ำไปลงทุน
ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ และเงินลงทุนสุทธิ ร้อยละ 5.79 และร้อยละ 2.68 ตามล�ำดับ
2.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย
แหลงที่มาของทุน

แหลงใชไปของทุน

(หนวย : %)

(หนวย : %)

1.12%
7.03%

5.79%

10.79%

81.05%
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เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออก
และกูยืม
สวนของเจาของ
อื่นๆ

2.68%

2.11%

89.43%

เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
รายการระหวาง
ธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
อื่นๆ

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)

ปี 2561

ปี 2560

83,015
75,705
7,310
584,835
14.19%

75,445
     68,975
      6,470
517,584
14.58%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น 83,015 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น เงินกองทุนชั้นที่ 1 จ�ำนวน
75,705 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 จ�ำนวน 7,310 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2560 ทีม่ เี งินกองทุนทัง้ สิน้ 75,445 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
7,570 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.03 จากการทีม่ กี ำ� ไรสุทธิในปี 2561 ขณะทีอ่ ตั ราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งตามเกณฑ์ Basel II
ของธนาคาร เท่ากับ ร้อยละ 14.19 ซึ่งสูงกว่าอัตราขั้นต�่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ ต้องไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.50
อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบด้วย เงินสด เงินสดที่ศูนย์จัดการธนบัตร เงินฝาก
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินสดที่ตู้ ATM และหลักทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน รวมเป็นเงิน 89,666 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน
สภาพคล่องร้อยละ 9.50 สูงกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ต้องไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 6.00
2.6 คุณภาพสินทรัพย์

			

สินเชื่อด้อยคุณภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) ร้อยละ 4.17 ของเงินให้สินเชื่อ
ลดลงร้อยละ 0.04 จากสิ้นปี 2560 ที่ร้อยละ 4.21 และธนาคารมีการตั้งส�ำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์การจัดชั้น
และการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ทุกปี ส่งผลให้อตั ราส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Provision to NPL) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 158.79 ณ สิ้นปี 2560 เป็นร้อยละ 170.67 ณ สิ้นปี 2561
อัตราสวนเง�นใหสินเช�่อดอยคุณภาพ (NPL Ratio)

อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

(หนวย : %)

(หนวย : %)

4.21%

170.67%

4.17%

ป 2560

Gross NPLS

ป 2561

158.79%

ป 2560

ป 2561
Provision to NPL
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ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น
อัตรา
ที่ใช้ ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(%)

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

1
2
100
100
100

31 ธันวาคม 2561
ยอดสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ที
นการ
และดอกเบี้ย ตั้ง่ค่ใช้าใเผื
่อหนี้
ค้างรับ
สงสัยจะสูญ(1)

1,000,265
73,403
9,559
11,006
25,931
1,120,164

200,596
47,749
3,205
3,589
9,199
264,339

1,120,164

264,339

31 ธันวาคม 2560

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

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

1,091 921,582
911 10,374,052
2,691
7,688
2,968
9,858
8,402
25,559
16,062 11,338,738
63,294
79,356 11,338,738

135,327
34,812
2,421
3,117
8,408
184,085
184,085

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1,005
664
2,071
2,605
8,015
14,360
54,085
68,445

(1) ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจ�ำแนกตามประเภทการจัดชัน้ ของสินเชือ่ จ�ำนวน 79,356
ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดที่รวมส�ำรองส่วนเกิน จ�ำนวน 63,294 ล้านบาทไว้แล้ว ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้
ทรัพย์สินรอการขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีทรัพย์สนิ รอการขาย จ�ำนวน 10,794 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของสินทรัพย์รวม
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ที่มีจ�ำนวน 7,708 ล้านบาท จากการปรับกระบวนการในการบริหารหนี้ให้เร็วขึ้น โดยธนาคารมีการตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าส�ำหรับทรัพย์สินรอการขาย จ�ำนวน 3,552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.91 ของมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งเพียงพอที่จะ
รองรับค่าใช้จ่ายในการถือครอง ค่าใช้จ่ายในการขาย และขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
2.7 งบกระแสเงินสด

ในปี 2561 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 72,917 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 36,172 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 98.44 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้
1.) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 31,919 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธนาคารมีก�ำไรสุทธิ 12,611 ล้านบาท
มีเงินสดรับดอกเบี้ย 52,241 ล้านบาท และเงินรับฝาก 85,308 ล้านบาท ขณะที่มีรายการส�ำคัญที่ท�ำให้เงินสดลดลง
ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 92,877 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ย 20,850 ล้านบาท  
2.) เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 891 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายในระหว่างก่อสร้าง 866 ล้านบาท
3.) เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินเพิม่ ขึน้ 5,145 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการออกพันธบัตรเงินกู้
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2.8 เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินนำ�ส่งรัฐหรือเงินปันผล

เงินงบประมาณที่ได้รับ
การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐหรือเงินปันผล

หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

2559

2558

2557

5,340

4,760

4,046

4,765

0.17
    3,652

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร  
ณ สิ้นปี 2561 อันดับความน่าเชื่อถือในด้านต่างๆ ของธนาคารซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings
(Thailand) Limited ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น
แนวโน้ม

ปี 2561

ปี 2560

AAA(tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภาพ

AAA(tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภาพ

หมายเหตุ : อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ซึ่งถือเป็นระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) ส�ำหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings
(Thailand) Limited คือ ระดับ BBB- และในกรณีของอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นนั้น ระดับที่น่าลงทุนส�ำหรับสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings (Thailand) Limited คือ ระดับ F3
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ปี 2561 นับ เป็นปีที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประสบความสำ�เร็จทุกด้าน ผลการดำ�เนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ภายใต้การดำ�เนินงาน 3 ภารกิจหลัก
1) Digital Service ยกระดับการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล
2) Balance Sheet Efficiency มีผลการดำ�เนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ และ 3) HRD & HRM & CG มีการบริหาร
และพัฒนาบุคคลและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งและยัง่ ยืนให้องค์กร ซึง่ เกิดจากความมุง่ มัน่
ของผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนที่ ทำ�งานด้ ว ยความ
ภาคภูมใิ จทีม่ สี ว่ นช่วย ”ทำ�ให้ คนไทยมีบา้ น” ตามพันธกิจ
เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุดสำ�หรับการมีบ้าน”
สะท้อนได้จากรางวัลอันทรงเกียรติที่ธนาคารได้รับจาก
หน่วยงานภาครัฐและสถาบันภายนอก อาทิ
รางวั ล รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดี เ ด่ น (SOE Award) โดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลัง จ�ำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

กลุม่ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้รฐั วิสาหกิจ
ที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น มีการด�ำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีศกั ยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มแก่รัฐวิสาหกิจและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
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2. รางวัลความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาดีเด่น

ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือโครงการ
พี่เลี้ยง ประเภทดีเด่น เป็นรางวัลคู่ ส�ำหรับรัฐวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร โดย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นพี่เลี้ยงในการดูแล
ส่งเสริม สนับสนุน แบ่งปัน เพือ่ ให้รฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นน้องเลีย้ ง
ได้แก่ องค์กรสะพานปลา (อสป.) สามารถยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐานและน�ำไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
3. รางวัลความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาดีเด่น

ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ
เป็นรางวัลเพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด ซึง่ เป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ
ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ในโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ ซึง่ เป็นความร่วมมือในการ
ส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้ประชาชน
มีที่อยู่อาศัย มีธุรกิจด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ค�้ำประกันที่ต�่ำ  ความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ด้าน
การเงิน และด้านการประกอบอาชีพ/ธุรกิจให้กบั ประชาชน
รวมถึงมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลลูกค้าระหว่างกัน และการใช้
ทรัพยากรร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงาน

รางวัล “การบริหารสูค่ วามเป็นเลิศ” Thailand Quality
Class (TQC) ประจ�ำปี 2561

ส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นองค์กรทีม่ กี ารบริหาร
สู่ความเป็นเลิศ : Thailand Quality Class (TQC) ประจ�ำปี
2561 ซึง่ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติทมี่ อบให้กบั องค์กรต้นแบบ
ระดับประเทศที่ให้ความส�ำคัญกับระบบบริหารจัดการ
องค์กรทีเ่ ป็นเลิศ เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจให้ทดั เทียมระดับมาตรฐานสากล สูก่ ารเป็นธนาคาร
ที่ดีที่สุดส�ำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ธนาคาร
รางวัลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ
2561 (ITA Awards)

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยมี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ข้ า ร่ ว มการประเมิ น ทั้ ง สิ้ น
426 หน่วยงาน ผลปรากฏว่า ธอส. ได้รับคะแนนสูงสุด
อันดับ 1 ที่ 99.55 คะแนน และถือเป็นการได้คะแนนสูงสุด
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018
ประเภท “DIGITAL BANKING SERVICE OF THE YEAR
AWARD”

รางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS
2018” ประเภท “DIGITAL BANKING SERVICE OF THE
YEAR AWARD” เป็นรางวัลสำ�หรับองค์กรที่ให้บริการ
ด้านธุรกรรมทางการเงินดิจทิ ลั ดีเด่นแห่งปี ซึง่ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ ร่วมกันพิจารณา
คั ด เลื อ กองค์ ก รที่ มี ค วามโดดเด่ น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งหมาย
แห่งความภาคภูมิใจในความสำ�เร็จขององค์กรธุรกิจไทย
ที่มีศักยภาพการดำ�เนินธุรกิจ มีหลักธรรมาภิบาล และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปรับกลยุทธ์องค์กร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดำ�เนินธุรกิจในโลกดิจิทัล
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ที่ 6/2561) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประกอบด้วย
1. นายสมพร  จิตเป็นธม
ประธานกรรมการ
2. นางวิไล  แวดวงธรรม
กรรมการ
3. กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธรรมาภิบาล เลขานุการ
5. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
โดยมีการรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแล กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
โดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายต่างๆ
เช่น นโยบายสินเชื่อ นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายสอบทานสินเชื่อ และนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ และความเสี่ยงอื่นที่มีนัยส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ชอื่ เสียงของธนาคาร ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เป็นต้น เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง
2. พิจารณาอนุมัติแผนงานประจ�ำปีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนงานสอบทานสินเชื่อ และแผนงานด้านการควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
3. ก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk Indicators: KRI)
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และขีดจ�ำกัด
ความเสี่ยง (Risk Limit) ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของธนาคาร เกณฑ์ SEPA และหลักเกณฑ์ Basel l เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
4. ก�ำกับดูแลให้มกี ารบริหารความเสีย่ งตามแนวนโยบายทีก่ ำ� หนด โดยมีการติดตามรายงานความเสีย่ งทุกด้านให้อยูใ่ นระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ติดตามจ�ำนวนการรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย ที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Event) และ
ผลการด�ำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (KRI) รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งด้าน
ภาวะเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของลูกค้า การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบข้อบังคับของทางการ
นโยบายภาครัฐ และการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง
5. ประเมินติดตามการประมาณการความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) แบบบูรณาการ เพื่อให้มั่นใจต่อฐานะความมั่นคงของธนาคาร    
6. ส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การประมาณการ NPL 2 เดือนล่วงหน้าและ NPL
ณ สิน้ ปี เพือ่ เป็นการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพพอร์ตสินเชือ่ และบริหารจัดการ NPL เพือ่ ให้ธนาคารสามารถบรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
7. มีการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง
ที่มีนัยส�ำคัญของธนาคาร ซึ่งเป็นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ (2nd Line และ 3rd Line)
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(นายสมพร  จิตเป็นธม)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง
องค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management : ERM) โดยได้น�ำแนวทางการปฏิบัติที่ดี มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและ
จัดการความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานของธนาคารสอดคล้องตามมาตรฐานสากลตามแนวทาง COSO-ERM แนวทางปฏิบัติของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง  
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญในการน�ำพาให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทีต่ งั้ ไว้ทา่ มกลางปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนโยบายภาครัฐทีม่ งุ่ สู่ Thailand 4.0
และแผนดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ทัง้ นี้ การมีระบบการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสะท้อนถึงการบริหาร
จัดการทีด่ ี และมีความโปร่งใสทีส่ ามารถตรวจสอบได้ อันเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญซึง่ จะท�ำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ดังนัน้
ธนาคารจึงเล็งเห็นความส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ ง อันจะน�ำไปส่กู ารบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงาน ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ธนาคารจึงมีนโยบายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
โดยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของธนาคารมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ตลอดจนเสริมสร้างการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้จดั โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งองค์กรทีเ่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุนการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ โดยมีการก�ำหนด
ให้หน่วยงานการบริหารความเสีย่ งมีความเป็นอิสระแยกออกจากหน่วยงานทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งโดยตรง และให้หน่วยงานทัง้ หมดของ
ธนาคาร เป็นผู้มีบทบาทหลักในการระบุ ประเมิน และก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานที่ตนรับผิดชอบ โดยก�ำหนดบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานตรวจสอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยพิจารณาความชัดเจนในการแบ่งแยกบทบาทผู้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงและ
ผู้ปฏิบัติการควบคุมภายในประจ�ำวัน ผู้ก�ำกับดูแลความเสี่ยง และผู้ตรวจสอบ ตามหลักการ “3 Lines of Defense” ดังนี้ 1) บทบาท
การบริหารความเสี่ยง (Day-to-Day Risk Management) โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) 2) บทบาทการก�ำกับดูแล
ความเสี่ยง (Risk Oversight) โดยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และ 3) บทบาทการตรวจสอบและการสอบทาน (Independent Assurance) โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และสายงานตรวจสอบ
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นอกจากนี้ ธนาคารยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์และการบริหารความเสีย่ ง
ด้านต่างๆ ของธนาคาร อาทิ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนีส้ นิ และการเงิน (ALCO) คณะกรรมการสินเชือ่ คณะกรรมการตลาด
คณะกรรมการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และคณะกรรมการก�ำกับการจัดท�ำระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น (ตามภาพ)
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการ IT STRATEGY

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ CG & CSR

คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการ ALCO

คณะกรรมการกำกับการจัดทำ
ระบบการควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ HR

คณะกรรมการสินเช�่อ

คณะอนุกรรมการ CG & CSR

คณะกรรมการ NPL

ฝายบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการการตลาด

คณะกรรมการบร�หารคุณภาพสินทรัพย
Strategic Risk

Credit Risk

Market & Liquidity Risk

Operational Risk

เจาหนาที่ดูแลความเสี่ยงดานปฏิบัติการและระบบในฝาย/สำนัก
Business Unit

Reporting Line

68
รายงานประจ�ำ ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Communication Line

ORO

ORO

ORO

ORO

ORO

การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทุกด้าน โดยในปี 2561 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
ในมิติด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) :
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงาน และการน�ำไปปฏิบตั ไิ ม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด�ำรงอยู่ของธนาคาร
ธนาคารได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ผ่านกระบวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) การบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการก�ำหนดยุทธศาสตร์ โดยน�ำข้อมูลความเสีย่ ง และผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้จากแบบจ�ำลอง
Portfolio View of Risk มาใช้ในการก�ำหนดกรอบเป้าหมายทางการเงิน ปัจจัยเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite/
Risk Tolerance) ของเป้าหมายองค์กร และความเพียงพอของเงินกองทุน (BIS Ratio) รวมถึงการวิเคราะห์หา Risk Drivers ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อเป้าหมายองค์กร เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ของปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยธนาคารจะติดตาม
การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความส�ำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น/
ทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
2) การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการน�ำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ โดยติดตามผลการด�ำเนินงาน/ผลความส�ำเร็จของ
ตัวชีว้ ดั เชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายพร้อมคาดการณ์ผลการด�ำเนินงาน ณ สิน้ ปีเป็นระยะๆ รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ท�ำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และแนวทางแก้ไข/จัดท�ำแผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Strategic
Improvement Plan: SIP) เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำทุกเดือน/ทุกไตรมาส เพื่อให้การผลักดันกลยุทธ์ต่างๆ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
นอกจากนี้ ธนาคารได้บริหารความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง/ภาพลักษณ์ โดยติดตามข้อมูลข่าวสารเชิงลบในสือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
และ Social Network ต่างๆ และก�ำหนดระยะเวลาในการบริหารจัดการข่าวสารเชิงลบ/ข้อร้องเรียน เพื่อให้ความเสี่ยงของธนาคาร
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ในปี 2561 ธนาคารได้ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ อาทิ 1) จัดท�ำ Stress Test แบบบูรณาการ
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน 2) การน�ำผลการวิเคราะห์ Gap Analysis
ของ TRIS มาใช้ในการปรับปรุง/สนับสนุนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 เช่น การทบทวนการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
(Risk Correlation Map) ให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ 3) สนับสนุนให้หน่วยงานที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยง
และค�ำนึงถึงความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยง (Check list)

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) :
ความเสีย่ งด้านเครดิต หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นทีค่ สู่ ญั ญา (Counterparty) ของธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระ
ทีต่ กลงไว้กบั ธนาคาร รวมถึงโอกาสทีค่ คู่ า้ จะถูกปรับลดอันดับความเสีย่ งด้านเครดิต ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ
ธนาคาร
ในปี 2561 ธนาคารได้ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส�ำคัญ อาทิ 1) การทบทวนนโยบายสินเชื่อ (Credit
Policy) นโยบายการจัดชั้น การกันส�ำรอง และการปรับโครงสร้างหนี้ 2) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 9
3) การน�ำระบบ Credit Scoring Model (A-Score) มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร และการพัฒนา Credit
Scoring Model (B-Score) เพื่อน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร 4) การประมาณการ NPL 2 เดือนล่วงหน้า
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และ NPL ณ สิน้ ปี เพือ่ เป็นการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพพอร์ตสินเชือ่ และบริหารจัดการ NPL 5) การติดตามโครงสร้างและการขยายตัว
ของพอร์ตสินเชือ่ ของธนาคาร รวมถึงการกระจุกตัวของพอร์ตสินเชือ่ และการวิเคราะห์คณุ ภาพสินเชือ่ ในระดับพอร์ต (Portfolio Analysis)
6) การทดสอบภาวะวิกฤตเพือ่ ประมาณการความเพียงพอของเงินกองทุน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคารมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตในอนาคตได้

การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :
ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึง ความเสีย่ งทีส่ ถาบันการเงินอาจได้รบั ความเสียหาย เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของฐานะ
ทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน
อัตราแลกเปลีย่ น และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ และราคาตราสารทุนอาจเกิดจากปัจจัยตลาดทัว่ ไป
(General Market Risk) และ/หรือ ปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสารนั้น (Specific Risk)
ธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงด้านตลาด โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สินและการเงิน (ALCO) และมีหน่วยงาน
ที่ท�ำหน้าที่ควบคุม ดูแล ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากแนวโน้มปัจจัยเสี่ยง ติดตาม และรายงานความเสี่ยงส�ำคัญที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยในปี 2561 ธนาคารได้ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่ส�ำคัญ อาทิ  
1) ทบทวนนโยบายก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Limit) เช่น  Static Re-pricing Gap, Duration-Based Gap
(EVE Approach) 2) ประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤต (Stress Testing) 3) ทบทวนแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการปรับสมดุล
โครงสร้างเงินทุนระยะยาว ปี 2558 - 2562 เพื่อให้โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารในอนาคตมีความเหมาะสม 4) จัดหา
ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงด้านตลาดได้อย่างทันกาลและถูกต้อง
แม่นย�ำมากขึ้น

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk):
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถช�ำระหนีส้ นิ และภาระผูกพันเมือ่ ถึงก�ำหนด เนือ่ งจาก
ไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้เงินของธนาคารได้ทนั เวลา
หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน ทั้งจาก
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
ธนาคารบริหารจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนีส้ นิ และการเงิน (ALCO) และมีหน่วยงาน
ที่ท�ำหน้าที่ควบคุม ดูแล ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากแนวโน้มปัจจัยเสี่ยง โดยในปี 2561 ธนาคารได้ปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ส�ำคัญ อาทิ 1) ทบทวนนโยบาย และก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
(Liquidity Risk Limit) ได้แก่ การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง และการกระจุกตัวของแหล่งเงิน (Funding Concentration) 2) ติดตาม
และรายงานความเสีย่ งส�ำคัญทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร เช่น ฐานะสภาพคล่องสุทธิ  (Liquidity Gap Report)
อัตราส่วนการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่ไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio : LCR) และ
อัตราส่วนที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio : NSFR) 3) จัดหาระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างทันกาลและถูกต้องแม่นย�ำมากขึ้น และ
4) การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่ ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคาร (InstitutionSpecific Crisis) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร (Market-Wide Crisis)
และภาวะวิกฤตที่เกิดจากผลรวมของทั้งสองปัจจัย (Combination of Both) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการติดตามฐานะสภาพคล่อง
และน�ำผลการทดสอบไปประกอบการทดสอบแผนฉุกเฉินด้านการเงินของธนาคาร

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ (Operational Risk) :
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ หมายถึง ความเสี่ยงจากการขาดการก�ำกับดูแลที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร
โดยมีสาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์จากปัจจัยภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้
70 จากการด�ำเนินงานและเงินกองทุนของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)  
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ในปี 2561 ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางการทีเ่ กีย่ วข้อง และความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Risk) รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber threat) โดยธนาคาร
ได้ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและระบบทีส่ ำ� คัญ อาทิ 1) จัดอบรมให้ความรูด้ า้ นการบริหารความเสีย่ ง การ
สื่อสารความรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง Line Official Account (line@) เพื่อแบ่งปันความรู้และให้ค�ำปรึกษา
ในการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายแก่พนักงาน การมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความตระหนักในการรายงานข้อมูล
เหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event) 2) จัดท�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้าน Cyber Security ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3) การทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) น�ำประกาศและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องมาจัดท�ำแบบประเมิน (Checklist) เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
ใช้ประเมินความเสีย่ งและการควบคุมทีม่ อี ยู่ (RCSA) และจัดท�ำแผนการจัดการความเสีย่ ง ในการออกผลิตภัณฑ์ดา้ น Digital Service
และการบริหารโครงการด้าน IT ทีส่ ำ� คัญ  5) ท�ำการวิเคราะห์กฎหมาย กฎเกณฑ์ทสี่ ำ� คัญ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
เพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานและระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ร่างหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะที่ 2
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
และสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Macroprudential) เป็นต้น 6) ปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับภัยไซเบอร์ และระบบงานใหม่ทสี่ ำ� คัญ รวมทัง้ แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งให้ครอบคลุม
ธุรกรรมด้าน Internet &Mobile Banking และ Digital Service นอกจากนี้ ธนาคารได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013
ของระบบ ICAS และ BAHTNET ท�ำให้มนั่ ใจว่าธนาคารสามารถจัดการความต่อเนือ่ งของธุรกรรมงานส�ำคัญและการกลับสูภ่ าวะปกติโดยเร็ว

การควบคุมภายใน
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและรูปแบบทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
เป็นแบบอย่างส�ำคัญของการด�ำเนินงานด้านควบคุมภายใน ผ่านการก�ำหนดนโยบาย แผนงานเพื่อให้พนักงานใช้เป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ การรายงานข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน
มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก�ำหนด
เนื่องจากการควบคุมภายในเป็นกระบวนการแบบบูรณาการที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นซ�้ำอย่างต่อเนื่องได้ ธนาคาร
จึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของการด�ำเนินงานเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ มีการก�ำหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นการกระท�ำที่แทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร
มีการปฏิบัติงานในกระบวนงานส�ำคัญตามแนวทาง 3 lines of defense ส�ำหรับป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในธนาคาร  
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล สารสนเทศ การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ วั น
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยผ่านการประมวลผลอย่างทันเวลาและมีคุณภาพจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก รวมทั้ง
จัดให้มีกิจกรรมการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในขององค์กรท�ำหน้าที่
ตามที่มุ่งหมายไว้แล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของธนาคารตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
Treadway Committee) ฉบับปี ค.ศ. 2013 โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
รวมทั้งติดตามการจัดท�ำระบบการควบคุมภายในแล้วให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสม
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 21 ก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคาร
มีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการธนาคารอย่างน้อยสองคนแต่ไม่เกินสีค่ น
ให้คณะกรรมการธนาคารเลือกตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร
ด�ำรงต�ำแหน่งหนึ่งปี และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ แต่การด�ำรงต�ำแหน่งจะต้องสิ้นสุดลงในเมื่อออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
และมาตรา 22 ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารใดๆ อันเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคาร แต่ตอ้ ง
ปฏิบัติตามระเบียบทั่วไปหรือค�ำสั่งเฉพาะเรื่องซึ่งคณะกรรมการธนาคารก�ำหนด  ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายนรินทร์   กัลยาณมิตร
ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์   ทองส�ำราญ
กรรมการ
3. นายสมพร  
จิตเป็นธม
กรรมการ
4. กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ
5. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ 13/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ให้มีอ�ำนาจหน้าที่กลั่นกรอง/ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ในเรือ่ งต่างๆ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้ มีการรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการธนาคาร
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีการพิจารณาวาระรวมทั้งหมด จ�ำนวน 63 เรื่อง
แยกเป็นวาระเพื่อพิจารณากลั่นกรอง จ�ำนวน 28 เรื่อง วาระเพื่อพิจารณา จ�ำนวน 17 เรื่อง และวาระเพื่อทราบ จ�ำนวน 18 เรื่อง
ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
• พิจารณากลัน่ กรองแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับทบทวนปี 2562- 2564) แผนปฏิบตั กิ าร แผนงบประมาณ และเป้าหมายทางการเงิน
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2562 เพื่อก�ำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายการด�ำเนินงานของธนาคารให้บรรลุเป้าหมาย
SMART Goals รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนและเป้าหมายทางการเงิน หากมีปจั จัยภายนอกและภายในทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร เพือ่ ปรับให้ทนั ต่อสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง โดยคณะกรรมการบริหารได้ตดิ ตามผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการเทียบกับเป้าหมายเป็นรายไตรมาส
• พิจารณากลัน่ กรองตัวชีว้ ดั และค่าเกณฑ์วดั ผลการด�ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจ�ำปี 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานของธนาคารให้ตอบสนองต่อการด�ำเนินการตามแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ (State of Direction : SOD)
• พิจารณากลั่นกรองปรับปรุงนโยบายที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางการด�ำเนินการในด้านต่างๆ ของธนาคาร อาทิ
- นโยบายสินเชื่อเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อของธนาคาร สอดคล้องกับแนวนโยบายธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การท�ำธุรกรรมด้านสินเชือ่ การลงทุนในหลักทรัพย์ การขายสินทรัพย์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
และสอดคล้องกับนโยบายการประเมินราคา (Appraisal Policy) ของธนาคาร รวมถึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการให้สินเชื่อประเภทแฟลตให้เช่าและประเภทสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
- นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานในการ
ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการและควบคุมการติดตามความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ธนาคารในภาพรวม
- นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม เพื่อก�ำหนดทิศทางและกรอบการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของธนาคาร
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• พิจารณากลั่นกรองโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยการน�ำที่อยู่อาศัยที่ตน
ถือกรรมสิทธิ์และปลอดภาระหนี้มาเปลี่ยนเป็นรายได้ในการด�ำรงชีพเป็นรายเดือน
• พิจารณาการจ�ำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) คงเหลือจากปี 2560 วงเงินต้นรวมไม่เกิน 1,643.29 ล้านบาท
ให้กับผู้ลงทุนภายนอก
• อนุมัติการจ�ำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ส�ำหรับหนี้แต่ละรายที่เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท จ�ำนวน 106 ราย
เป็นจ�ำนวนเงิน 150.49 ล้านบาท และพิจารณากลัน่ กรองการจ�ำหน่ายหนีส้ ญู จากบัญชีลกู หนี้ ส�ำหรับหนีแ้ ต่ละรายทีเ่ กิน 5 ล้านบาทขึน้ ไป
จ�ำนวน 1 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน 6.07 ล้านบาท ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริหารติดตาม
รายงานผลการตรวจสอบการจ�ำหน่ายหนีส้ ญู ส�ำหรับลูกหนีร้ ายทีข่ ายทอดตลาดได้ในราคาต�ำ่ กว่าร้อยละ 40 และร้อยละ 50 ของวงเงินกู้
อย่างสม�่ำเสมอ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบาย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ฝา่ ยจัดการเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาและ
ปรับปรุงการด�ำเนินงาน ระเบียบ วิธีปฏิบัติของธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังตัวอย่างเช่น
• การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับทบทวน ปี 2562-2564) และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2562 ธนาคารควรมุ่งเน้นการสร้าง
ความตระหนักและเน้นย�ำ้ ให้พนักงานได้รบั รูถ้ งึ การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กร (Disruptive) และน�ำไปสูก่ ารจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อรองรับ Digital Service
• ธนาคารควรพิจารณาจัดท�ำฐานข้อมูลความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูม้ รี ายได้นอ้ ยเพิม่ เติม นอกเหนือจากกลุม่ ผูล้ งทะเบียน
ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่าน Application Home for All เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดท�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้มากขึ้นสอดคล้องตามพันธกิจของธนาคาร และนโยบายรัฐบาล
• ด้านสินเชื่อได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะ เช่น
- การน�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับการพิจารณาสินเชื่อ ธนาคารต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการการยื่นกู้ด้วย
ความระมัดระวัง และรอบคอบ รวมถึงพิจารณาความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการให้สนิ เชือ่ อย่างรอบด้าน เช่น การอนุมตั ิ
สินเชื่อประเภทแฟลตให้เช่าที่ก�ำหนดระยะเวลาให้กู้ยาวนานกว่าสถาบันการเงินอื่น อาจส่งผลให้ธนาคารมีความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากการผันผวนในเรือ่ งอัตราการเช่าพัก รายได้จากค่าเช่า รายได้อนื่ และความสามารถในการช�ำระหนีข้ องผูก้ ู้ เป็นต้น
- การอนุมตั ริ บั โครงการส�ำหรับลูกค้ารายย่อยโครงการ Post Finance (LTF) ทีม่ มี ลู ค่าเกิน 1,200 ล้านบาท ตามอ�ำนาจอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการบริหาร ธนาคารควรมีการติดตามและประเมินผลความส�ำเร็จของโครงการดังกล่าวโดยรายงาน
จ�ำนวนลูกค้ารายย่อยโครงการ (Post Finance) ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ปแล้ว 6 เดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
- ก่อนธนาคารเริม่ ด�ำเนินการโครงการสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ (Reverse Mortgage : RM) ธนาคารควรพิจารณา
มาตรการป้องกันความเสี่ยงในประเด็นเรื่องการด้อยค่าของหลักประกันที่ไม่ได้เกิดจากการเสื่อมค่าตามปกติภายหลัง
ที่ได้รับอนุมัติ จนถึงระยะเวลาการกู้สิ้นสุดตามสัญญากู้เงินด้วย
• กระบวนการก�ำกับดูแลบริษทั ประเมิน (Outsource) ธนาคารควรหามาตรการในการควบคุมราคาประเมินของบริษทั ประเมิน
หากเกิดกรณีราคาประเมินโดยวิธตี น้ ทุนกับราคาประเมินโดยวิธรี าคาตลาด มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญตามหลักวิชาชีพผูป้ ระเมิน
เพื่อให้ราคารับเป็นหลักประกันสะท้อนมูลค่าหลักประกัน ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการที่ผู้ประเมินราคาหลักประกัน
ประเมินผิดพลาดได้
• การบริหารจัดการลูกหนี้ก่อนถึงกระบวนการพิจารณาจ�ำหน่ายหนี้สูญ ธนาคารควรศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุเพิ่มเติม
กรณีตรวจสอบพบว่าลูกหนี้กลุ่มที่มีหนี้ค้างเกิน 90 วัน และมีประวัติการผ่อนช�ำระต�่ำกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ เพื่อจะได้บริหาร
จัดการและหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการผิดนัดช�ำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPL) เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของธนาคาร (Lesson Learned) ในอนาคต  

(นายนรินทร์  กัลยาณมิตร)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตระหนักและให้ความส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR Committee) เป็นผู้ก�ำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ปี 2560-2564 เพื่อยกระดับความเป็นผู้น�ำด้านธรรมาภิบาลของธนาคาร ภายใต้ยุทธศาสตร์ของธนาคาร “มุ่งสร้างองค์กร
ให้มีธรรมาภิบาล” และให้นโยบายการด�ำเนินงานพร้อมการติดตามประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ โดยมุ่งมั่นสร้างเสริมระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยผ่านหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) จริยธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of conduct)
ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญสนับสนุนในการขับเคลือ่ นองค์กรทีเ่ สริมสร้างการปลูกจิตส�ำนึกของบุคลากรทุกระดับทัง้ องค์กรให้สนใจและตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีบุคลากรเป็นทั้งคนดี
คนเก่งและจิตอาสา เพือ่ น�ำไปสูส่ งั คมทีแ่ ข็งแกร่งและเติบโตอย่างยัง่ ยืน ตอบสนองพันธกิจ “ท�ำให้คนไทยมีบา้ น” และน�ำไปสูเ่ ป้าหมาย
เดียวกันภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุด ส�ำหรับการมีบ้าน : The Best Housing Solution Bank”  
จากการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ปี 2561 ธนาคารมีผลการประเมินด้านธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ดีขึ้น
จากการประเมินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปี 2561 ที่ระดับคะแนน 99.55 (ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สูงมาก) สูงสุดอันดับ 1 ของหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน และ
สูงที่สุดจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 426 หน่วยงาน นับเป็นปีที่สอง ที่ธอส. คงอันดับ 1 ของหน่วยงานที่มี
การด�ำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสสูงสุด ซึ่งยังคงรักษาอันดับหนึ่งเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
โดยผ่านการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (ธปท. และ ป.ป.ช.) เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพนักงานทั้งองค์กร และเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารที่จะต้องยึดถือและรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
ทัง้ นี้ ธนาคารได้ยดึ มัน่ คุณธรรมในการด�ำเนินงาน มีการบริหารงานทีโ่ ปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการให้ประชาชน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ ของ
ธนาคารอันจะน�ำไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูง
อย่างยั่งยืน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ธอส. ได้นำ� ความต้องการของผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบและความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพิจารณาจัดท�ำโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมุง่ สร้าง
องค์กรให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ก�ำหนดนโยบายสนับสนุน
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ โดยน�ำมุมมองด้าน T (Trusted by Stakeholder) มาก�ำหนดกลยุทธ์ “I AM GHB”
โดยด�ำเนินการใน 3 มิติ ประกอบด้วย I : CSR in Process การพัฒนาและส่งเสริมให้กระบวนการท�ำงานมีประสิทธิภาพไม่สร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การด�ำเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ดี โดยมุ่งให้การปฏิบัติถูกฝังลงในกระบวนการท�ำงานขององค์กร
A : CSR after Process การด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็น Project Based เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะท�ำโดยองค์กรเองหรือส่งเสริม / สนับสนุนให้หน่วยงานอื่นท�ำ M : CSR in Mind การส่งเสริมและสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการด�ำเนินการที่ค�ำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อมของบุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เน้นการท�ำกิจกรรมหรือ
การรณรงค์
การด�ำเนินโครงการ CSR ได้มุ่งเน้นพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา และด้านสังคมสิ่งแวดล้อม
เพือ่ สร้างโอกาสการมีบา้ นเป็นของตนเองให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสทางด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ
ในด้านที่อยู่อาศัย โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ และการปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมร่วมกันของพนักงาน
ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

(นายธานินทร์  ผะเอม)

74
รายงานประจ�ำ ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลและแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง มาเป็นกรอบในการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ว่าการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กรของธนาคาร เป็นไปโดยยึดประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักบนพื้นฐานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อภารกิจ
และหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CG&CSR) มีหน้าที่ก�ำกับดูแลระบบงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
จริยธรรมได้ครบถ้วน และเพื่อน�ำองค์กรไปสู่พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของธนาคารตามกรอบที่ก�ำหนดไว้ จึงก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ดังนี้
“คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารเพื่อก่อให้เกิด
ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) ว่าการด�ำเนินงานทัว่ ทัง้ องค์กรของธนาคารเป็นไปโดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลักบนพื้นฐานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อภารกิจและหน้าที่ที่มีต่อลูกค้า
ทั้งปวงโดยความเสมอภาค”

ยุทธศาสตร์การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในปี 2561
1. การกำ�หนดแผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล
แผนงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ปี 2561 ธนาคารได้นำ� พันธกิจ วิสยั ทัศน์ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของธนาคาร หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
มาก�ำหนดยุทธศาสตร์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จ�ำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
		
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการด�ำเนินงานด้าน CG&CSR สู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน
		
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการมีสว่ นร่วมและสร้างการยอมรับจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนเพือ่ พัฒนางาน CG&CSR
ให้สมบูรณ์ น�ำองค์กรสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน  
		
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรูด้ า้ น CG&CSR เพือ่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาสูก่ ารสร้าง
นวัตกรรม CG&CSR   
		
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบ กระบวนการจัดการทีม่ คี วามโปร่งใสตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตและจัดท�ำข้อมูล
ด้าน CG&CSR เพื่อเผยแพร่สู่ภายนอกอย่างมีธรรมาภิบาล
โดยแผนการด�ำเนินงานให้บรรลุการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ด้านได้แก่
		
ด้านที่ 1 ด้านบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
และการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
		
ด้านที่ 2 ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย การด�ำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบตั กิ าร
ประจ�ำปี และการจัดท�ำตัวชี้วัดและค�ำรับรองการปฏิบัติงาน
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ด้านที่ 3 ด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน ประกอบด้วย การายงานข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ และการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิน
		
ด้านที่ 4 ด้านความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านและนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
การเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญของธนาคารในรายงานประจ�ำปี ทัง้ ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
		
ด้านที่ 5 ด้านการตรวจสอบภายในและภายนอกทีเ่ ป็นอิสระ ประกอบด้วย การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบงบการเงินโดยหน่วยงานภายนอก การตรวจประเมินระบบด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
		
ด้านที่ 6 ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย การตรวจสอบความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของพนักงานและบริษัทคู่ค้า และการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
		
ด้านที่ 7 ด้านการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบด้วย การด�ำเนินการออกผลิตภัณฑ์ การบริการ และการปฏิบัติ
การเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย การด�ำเนินการเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมตามกฎ
กระทรวง / นโยบายของรัฐบาล และการจัดท�ำกระบวนการ ตัววัดและเป้าประสงค์ที่ส�ำคัญ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่ก�ำหนด
		
ด้านที่ 8 ด้านการประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม ประกอบด้วย การด�ำเนินการส่งเสริมและท�ำให้บคุ ลากรประพฤติปฏิบตั ิ
อย่างมีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี

ผลการดำ�เนินงานด้านกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2561
ธนาคารได้มีการทบทวนนโยบาย แผนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติงานของธนาคารได้มีการปฏิบัติงาน
ทีส่ อดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
การขับเคลื่อนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้บริหารและพนักงานผ่านการอบรมหลักสูตรเครือข่าย การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต การต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน การก�ำหนดหัวข้อเรื่อง”จริยธรรม” เป็นตัวชี้วัดในแบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน และจัดอบรมเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร
ผ่านระบบ E-learning ทีส่ ำ� คัญมีการขับเคลือ่ นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ร้างทัง้ คนเก่งคนดี และจิตอาสา โดยมีการก�ำหนดพฤติกรรมบ่งชี้
(Do & Don’t) อย่างชัดเจน เพื่อหล่อหลอมให้บุคลากรของธนาคารยึดถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่องค์กรได้ก�ำหนดไว้
ในการสือ่ สารด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ธนาคารได้มกี ารจัดกิจกรรม Meeting with MD: Episode CG&CSR ประจ�ำปี 2561
เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ ซึง่ กรรมการผูจ้ ดั การแจ้งความก้าวหน้าผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ และเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในการส่งเสริม
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยเปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารและพนักงานทัง้ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานทัว่ ประเทศ ซักถามให้ขอ้ เสนอแนะ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน และผู้บริหารและพนักงานร่วมปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต”
สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของประเทศ ธนาคารได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมและพัฒนาแนวทาง
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และการช่วยเหลือระหว่างกันภายในกลุ่มเครือข่ายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายนอก
จากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาสามารถสะท้อนได้จากการที่ธนาคารได้รับผลการประเมินและรางวัลต่างๆ
ได้แก่
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2561 รวม 3 รางวัล ประเภทรางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 1 รางวัล และรางวัลความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาดีเด่น 2 รางวัล (ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร และด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์) จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจ�ำปี 2561 ที่ระดับคะแนน 99.55 (ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สูงมาก)” สูงสุดอันดับ 1 ของหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน และสูงที่สุดจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น
426 หน่วยงาน
- ผลการประเมินด้านธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ดีขึ้นจากการประเมินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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หมวดที่ 1 การดำ�เนินการตามนโยบายของภาครัฐในฐานะเจ้าของที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
1.1 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจในภาพรวม

รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
มีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเน้นการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
ที่โปร่งใสและมีคุณธรรม และการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
1.2 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน

เป็นสถาบันการเงินเพือ่ การพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทัว่ ถึงควบคูก่ บั การให้ความรู้
ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคมภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและให้บริการทางการเงิน

หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น
2.1 สิทธิของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น

ธนาคารมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของกิจการ โดยก�ำหนดให้ผแู้ ทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง ธนาคาร
ได้ก�ำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการธนาคารไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี โดยก�ำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และแจ้งก�ำหนด
วันประชุมทั้งปีให้กรรมการธนาคารทราบล่วงหน้าซึ่งอาจมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
2.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น/เจ้าของกิจการในการแต่งตั้งและเลือกกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ ผูแ้ ทนกระทรวงการคลังหนึง่ คน กรรมการอืน่ มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าสีค่ นแต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้ผจู้ ดั การเป็นกรรมการ
โดยต�ำแหน่งคราวละสามปี ประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในการแต่งตั้งกรรมการธนาคาร ในปี 2561 ธนาคารพิจารณาสรรหากรรมการตามสมรรถนะหลักและความรู้ที่จ�ำเป็น
(Skill Matrix) โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการธนาคาร และน�ำเสนอกระทรวงการคลังก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
2.3 บทบาทของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นในการกำ�หนดคุณลักษณะของกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 โดยธนาคารจะ
จัดส่งคู่มือกรมการธนาคารให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ภายใน 7 วันท�ำการ รวมถึงกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับ
การปฐมนิเทศ (Board Orientation) เพื่อให้ได้รับรู้ถึงหน้าที่ของกรรมการ และการด�ำเนินงานของธนาคารด้วย
2.4 ความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น

การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุม คณะกรรมการธนาคารได้รบั ระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และไม่เพิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจ
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หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการธนาคาร
		•  โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ ผูแ้ ทนกระทรวงการคลังหนึง่ คน กรรมการอืน่ มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าสีค่ นแต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้ผจู้ ดั การเป็นกรรมการ
โดยต�ำแหน่ง และมาตรา 15 ก�ำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสามปี
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
คณะกรรมการธนาคารมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการธนาคารมีจำ� นวน 9 คน โดยมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 6 คน ซึง่ จ�ำนวนกรรมการอิสระ
เป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน เป็นกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น
รายชื่อกรรมการธนาคาร

1. นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล

2. นายนรินทร์  กัลยาณมิตร
3. นายธัชพล  กาญจนกูล
4. นายธานินทร์  ผะเอม

5. นางรัตนา  อนุภาสนันท์
6. นายอนุสรณ์  ทองส�ำราญ

7. นางวิไล  แวดวงธรรม
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ต�ำแหน่ง

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

ที่มา

ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตามความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
*ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์
มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

รายชื่อกรรมการธนาคาร

8. นายสมพร จิตเป็นธม

9. นายฉัตรชัย  ศิริไล

ต�ำแหน่ง

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

ที่มา

ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
กรรมการผู้จัดการ
*ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ * พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
มาตรา 13 วรรคหนึ่ง กำ�หนดให้มีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้แทน
กระทรวงการคลังหนึ่งคน กรรมการอื่นมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้ผู้จัดการเป็นกรรมการโดยตำ�แหน่ง

		
• การเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระหว่างปี 2561
			พ้นจากต�ำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  สอาดโฉม
กรรมการ ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561
2. นายอวยชัย คูหากาญจน์
กรรมการ ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เข้ารับต�ำแหน่ง
1. นายสมพร จิตเป็นธม
กรรมการ ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561
2. นายอวยชัย คูหากาญจน์
กรรมการ ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561
		
• อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร

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

คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดแผนการประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี โดยก�ำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
และแจ้งก�ำหนดวันประชุมทัง้ ปีให้กรรมการธนาคารทราบตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ของปีกอ่ นหน้า ซึง่ อาจมีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
เพิม่ เติมตามความเหมาะสม ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวม 13 ครัง้ โดยประธานกรรมการธนาคารเป็นผูพ้ จิ ารณา
เห็นชอบวาระการประชุมในแต่ละครั้ง คณะกรรมการธนาคารได้รับระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคารได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ทัง้ นี้ วาระการประชุม
ข้อมูลประกอบการประชุม อยู่ในรูปของ Electronic File และในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคารได้มีข้อซักถาม
ในประเด็นต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ เพือ่ ให้การพิจารณาในเรือ่ งนัน้ ๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ รวมทัง้ ได้มขี อ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งธนาคารได้มีการบันทึกสรุปไว้ในรายงานการประชุม
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง
เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบของคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งยังเป็นโอกาส
ให้ผบู้ ริหารระดับสูงได้รบั ทราบนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคารโดยตรง สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ทั้งนี้ ยกเว้นวาระที่เป็นเรื่องประชุมเฉพาะคณะกรรมการธนาคาร
		
• กรรมการอิสระ

ธนาคารได้กำ� หนดนิยามกรรมการอิสระของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยให้หมายถึง “กรรมการจากภายนอกซึง่ มิใช่
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง และกรรมการผู้จัดการ” โดยกรรมการอิสระ
จะต้องลงนามรับรองความเป็นอิสระในหนังสือรับรองความเป็นอิสระของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมือ่ ได้รบั การแต่งตัง้ และ
เป็นประจ�ำทุกปี โดยหนังสือรับรองความเป็นอิสระ มีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นกรรมการจากภายนอก ซึ่งมิใช่ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ข้าราชการสังกัดกระทรวง
การคลัง และกรรมการผู้จัดการ
2. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร อันมีผลกระทบในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
การใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในธนาคาร รวมทั้งไม่รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำจากธนาคาร ทั้งนี้เว้นแต่
อ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายหรือคณะกรรมการธนาคารก�ำหนดมอบหมายไว้ หรืองานในหน้าที่ของกรรมการ
ตามพันธะของการเป็นกรรมการธนาคารตามปกติ
5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในธนาคาร
6. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
รายนามกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วย
1. นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
2. นายธานินทร์  ผะเอม
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
3. นางรัตนา  อนุภาสนันท์
4. นายอนุสรณ์  ทองส�ำราญ
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
5. นางวิไล  แวดวงธรรม
6. นายสมพร  จิตเป็นธม
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)

80
รายงานประจ�ำ ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญ
และงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีคณะกรรมการชุดย่อย 8 คณะ ได้แก่
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
• คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee)
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
• คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 21 “ก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคารมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ผู้จัดการ และกรรมการอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ให้คณะกรรมการธนาคารเลือกตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารด�ำรงต�ำแหน่งหนึ่งปี และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ แต่การด�ำรงต�ำแหน่ง
จะต้องสิ้นสุดลงเมื่อออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร”
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1.
2.
3.
4.

นายนรินทร์
นายอนุสรณ์
นายสมพร
นายฉัตรชัย

กัลยาณมิตร
ทองส�ำราญ
จิตเป็นธม
ศิริไล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส�ำหรับปีบัญชี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และ
ได้รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร ระหว่างปี 2561

1. นายสมพร

จิตเป็นธม

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

อ�ำนาจหน้าที่

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

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามวาระของการเป็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และ
กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน โดยกรรมการทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ
การเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบธนาคารต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นกรรมการธนาคาร
2. เป็นผูท้ สี่ ามารถอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการด�ำเนินงานตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
3. ไม่เป็นข้าราชการประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งในกระทรวงการคลัง
4. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบตั หิ รือมีอำ� นาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร
รวมทัง้ ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจ�ำจากธนาคาร ผูท้ เี่ กีย่ วข้องหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธนาคาร ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการธนาคาร ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคาร หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่ธนาคารมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการด�ำเนินงาน
ของบริษัทนั้น
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1.
2.
3.
4.

นางรัตนา
อนุภาสนันท์
นายธานินทร์
ผะเอม
- ว่าง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส�ำหรับปีบัญชี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง
แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง และการประชุมกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด และได้รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างปี 2561

1. นายอวยชัย

คูหากาญจน์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

อ�ำนาจหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
5. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั งิ านของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีทเี่ กิดรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่งและประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีธนาคาร และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร
9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้น รายงานผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดท�ำเป็น
รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
การเงินของธนาคาร
ทั้งนี้ รายงานผลการด�ำเนินงานฯ อย่างน้อยต้องระบุถึงข้อมูลดังนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค�ำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง
รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีธนาคาร
ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
12. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทัง้ นี้ ต้องอยูใ่ นขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคารโดยตรง
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีองค์ประกอบ
และคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2. เป็นกรรมการธนาคาร และ/หรือผู้บริหาร และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
3. ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และ
กรรมการส่วนใหญ่ต้องมีความรู้ ความช�ำนาญและความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยรวม
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1.
2.
3.
4.

นายสมพร
จิตเป็นธม
นางวิไล
แวดวงธรรม
นายฉัตรชัย
ศิริไล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส�ำหรับปีบัญชี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น
11 ครั้ง และได้รายงานคณะกรรมการธนาคารถึงการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง และผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure)
รวมตลอดถึงสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีต่อระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite) พร้อมข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่างปี 2561

1. ศาตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม
2. นายนรินทร์

กัลยาณมิตร

3. นายสมพร

จิตเป็นธม

4. นางวิไล

แวดวงธรรม
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ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง
ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

อ�ำนาจหน้าที่

มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ด้านการบริหารความเสี่ยง
1.1 ก�ำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร เป็นต้น
1.2 ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
1.3 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
1.4 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอในสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
1.5 มีอ�ำนาจตัดสินใจในการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอ�ำนาจในการเข้าถึง
ข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามค�ำสั่งนี้
2. ด้านการควบคุมภายใน
2.1 พิจารณากลั่นกรองนโยบายการควบคุมภายใน และแผนงานด้านการควบคุมภายในประจ�ำปี เสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.2 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้การควบคุมภายในของธนาคารมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงพอ เป็นประจ�ำทุกปี กรณีพิจารณากลั่นกรองแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้น�ำเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.3 ก�ำกับดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน แผนงานด้านการควบคุมภายใน แผนปรับปรุง
การควบคุมภายในของธนาคาร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
2.4 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างสม�่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
(1) กรรมการธนาคาร จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร*
และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
			 * หมายถึง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1. กรรมการทีท่ ำ� หน้าทีบ่ ริหารงานในต�ำแหน่งผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ หรือผูซ้ งึ่ มีตำ� แหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
2. กรรมการทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการหรือมีสว่ นร่วมในการบริหารงานใดๆ เยีย่ งผูบ้ ริหารและให้หมายความรวมถึงบุคคล
ในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
3. กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติไว้แล้วเป็นรายกรณี และเป็น
การลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

(2) กรรมการผู้จัดการเป็นที่ปรึกษาโดยต�ำแหน่ง และอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาได้
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ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้เป็นไปตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการธนาคารเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการ  กรรมการ และทีป่ รึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการธนาคารและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการธนาคาร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตน และให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ส�ำหรับประธานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
เพื่อช่วยผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1. - ว่าง 2. นายธัชพล
3. นางวิไล

กาญจนกูล
แวดวงธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนคณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน และได้รายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ระหว่างปี 2561

1. นายธานินทร์

ผะเอม

2. ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สอาดโฉม

3. นายธัชพล

กาญจนกูล

4. นางวิไล

แวดวงธรรม

อ�ำนาจหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหา เพือ่ ประกอบการบรรจุ แต่งตัง้ และเลือ่ นต�ำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่น ตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า รวมถึง
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
(2) ผู้บริหารตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า
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3. ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร ตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา และการก�ำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การด�ำเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
5. ก�ำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริหารตัง้ แต่ตำ� แหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้จัดการ เพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบ
6. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ส�ำหรับคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการก�ำกับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CG&CSR)
ตามกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามวาระของการเป็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
โดยแต่งตั้งกรรมการธนาคาร เป็นประธานกรรมการและมีกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธรรมาภิบาล
เป็นเลขานุการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน และผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1.
2.
3.
4.

นายธานินทร์
ผะเอม
- ว่าง นายฉัตรชัย
ศิริไล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ก�ำหนดให้มีการประชุม
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ส�ำหรับปีบัญชี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ และได้รายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ระหว่างปี 2561

1. นายธานินทร์

ผะเอม

2. นายอวยชัย

คูหากาญจน์

อ�ำนาจหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ ำ� หนดในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ดังนี้
1. เสนอแนวนโยบายต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
2. พิจารณาทบทวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดท�ำข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการธนาคาร
3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้
คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคาร
4. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ที่มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมอย่างเป็นทางการอย่างสม�่ำเสมอ
ทุกไตรมาส
5. ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CG&CSR)
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
6. ให้ขอ้ เสนอแนะในการก�ำกับดูแลการปฏิบตั แิ ละการด�ำเนินการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และกระบวนการ
ปฏิบัติที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายตามแผนการด�ำเนินงานด้าน CG&CSR ประจ�ำปี
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และ
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ประจ�ำปี ให้สอดคล้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
8. ปฏิบัติงานด้าน CG&CSR อื่นใด ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
9. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ได้ตามความเหมาะสม
10. รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ต่อ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอและให้ข้อเสนอตามความเหมาะสม
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คณะกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามวาระของการเป็นกรรมการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ ซึ่งแต่งตั้ง
จากกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีรองกรรมการผู้จัดการ
ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1.
2.
3.
4.
5.

นางวิไล
แวดวงธรรม
นายนรินทร์
กัลยาณมิตร
พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
นายฉัตรชัย
ศิริไล
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ หรือตามความเหมาะสม
ส�ำหรับปีบัญชี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ระหว่างปี 2561

1. ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  สอาดโฉม

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561

อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ให้สอดคล้องเชือ่ มโยงกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของธนาคาร
2. ก�ำหนดแผนกลยุทธ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
3. ก�ำหนดแนวทางและขอบเขตในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลส�ำเร็จ
4. ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ทบทวน และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
6. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ตามพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 19 ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขนึ้ ในรัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่ง ประกอบด้วย กรรมการรัฐวิสาหกิจคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้างซึง่ แต่งตัง้ จากฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจ
ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจมีจ�ำนวนเท่ากับ
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นกรรมการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี ชุดปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1 คน แต่งตั้งผู้แทน
ฝ่ายนายจ้าง จ�ำนวน 9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จ�ำนวน 9 คน
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รายชื่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

นายอนุสรณ์

ทองส�ำราญ

กรรมการธนาคาร

ประธานกรรมการ

		
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
1. นายลือชัย
2. นายทรงเดช
3. นายพงษ์ศักดิ์
4. นายพนัส
5. นายสมบัติ
6. นายดนัย
7. นางสาวอรนุช
8. นางสาวปัณญพัชญ์
9. นายศรพงศ์

จิรวินิจนันท์
ดารามาศ
ค�ำนวนศิริ  
สุขะปิณฑะ
ทวีผลจรูญ
แสงศรีจันทร์
พงษ์ประยูร
ตั้งศิริวัลลภ
ดุรงคเวโรจน์

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

		
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
1. นายธวัช
2. ว่าที่ รต. ปกรพัฒน์
3. นายการันต์
4. นายพงษ์เทพ
5. นายพชร
6. นายพลากร
7. นายเต็มดวง
8. นายธนกร
9. นายเศกสิทธิ์

บุณยะผลึก  
ศุภมีวงศ์
ตี่คะกุล  
สันติพันธุ์
สมบูรณ์ดี
วิริยะศาสตร์
ดิษยบุตร
ศุขประสิทธิ์
แก้วจ�ำบัง

ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ  
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ  
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ  
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ  

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์กำ� หนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยมีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมด และต้องมีกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึง่ คน ส�ำหรับปีบญั ชี 2561 มีการประชุมทัง้ สิน้ 12 ครัง้
และได้รายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส
รายละเอียดการเปลี่ยนประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ระหว่างปี 2561

- ไม่มี -

อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึกษาหารือเพือ่ แก้ปญั หาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ทเี่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายชื่อคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

นายนรินทร์
กัลยาณมิตร
นายธัชพล
กาญจนกูล
นายอนุสรณ์
ทองส�ำราญ
นางวิไล
แวดวงธรรม
นายสมพร
จิตเป็นธม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ ก�ำหนดให้มีการประชุมตามความเหมาะสม ส�ำหรับปีบัญชี 2561
มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการธนาคาร
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ระหว่างปี 2561

- ไม่มี -

อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
2. พิจารณากลั่นกรองแผนงานบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ของกรรมการผู้จัดการ โดยเริ่มตั้งแต่แผนงานบริหารธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ปี 2562
3. พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ตามรอบที่ระบุในสัญญาจ้าง โดยเริ่มตั้งแต่แผนงานบริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6 เดือนแรกของปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561)
4. เรียกบุคคลหรือเอกสาร เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารด�ำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามกรอบแนวทางที่กระทรวงการคลัง และธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนด ดังนี้
1. น�ำสมรรถนะหลักและความรูท้ จี่ ำ� เป็น (Skill Matrix) ของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มาใช้ในการพิจารณาสรรหา
เพื่อให้ธนาคารได้กรรมการตรงกับความต้องการในการขับเคลื่อน พัฒนาองค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์
ของธนาคาร โดยได้ก�ำหนดความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ไว้ จ�ำนวน 8 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการเงิน
1.2 ด้านการบัญชี
1.3 ด้านกฎหมาย
1.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 ด้านเศรษฐศาสตร์
1.6 ด้านบริหารธุรกิจ
1.7 ด้านกลยุทธ์การวางแผนพัฒนา (ทรัพยากรบุคคล)
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2. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม  พระราชบัญญัตคิ ณุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ 3/2559 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ 4/2559
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต�ำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3. การแต่งตั้งกรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการโดยต�ำแหน่งธนาคารจะพิจารณาบุคคลจาก
1.1 บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง (Director’s Pool) จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ�ำนวนกรรมการอื่น
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การท�ำงานในภาคธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการอื่น
4. เมือ่ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์พจิ ารณาให้ความเห็นชอบรายชือ่ บุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอชือ่ แต่งตัง้ เป็น
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้ว ธนาคารจะน�ำเสนอส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพือ่ น�ำเสนอ
เรื่องต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการอื่น
ในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยูใ่ นอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการธนาคาร
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ธนาคารได้จดั การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพือ่ ให้กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ได้รบั ทราบข้อมูลส�ำคัญของธนาคารอย่างเพียงพอ
ส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2561 ธนาคารได้จัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ จ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่
นายสมพร จิตเป็นธม และนายอวยชัย คูหากาญจน์ โดยมีหัวข้อที่น�ำเสนอ ดังนี้
1. การจัดตั้งธนาคาร ธุรกิจของธนาคาร
2. โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร อ�ำนาจหน้าที่ และคณะกรรมการชุดย่อย
3. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ
4. การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร (Directors & Officers Liability
Insurance : D&O)
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
7. คณะผู้บริหารธนาคาร และโครงสร้างธนาคาร
8. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ธนาคาร
9. ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของธนาคาร
10. กระบวนงานภายในของธนาคาร
พร้อมกันนีไ้ ด้มกี ารจัดกิจกรรมส�ำหรับกรรมการใหม่ตาม Best Practice โดยมีการน�ำกรรมการใหม่เยีย่ มชม/ดูงาน การปฏิบตั งิ าน
ของฝ่าย/ส�ำนักต่างๆ ในส�ำนักงานใหญ่  ทั้งหน่วยงานที่เป็น Front Office และ Back Office นอกจากนี้  ยังได้มอบ “คู่มือกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์” ให้กรรมการใหม่ เพื่อได้รับทราบข้อมูลส�ำคัญ อาทิ หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ปี 2552 และแนวทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล (Guidelines on Effective Function of
The Board of Directors of State - Owned Enterprise) ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประวัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงสร้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การให้
ความคุม้ ครองคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ข้อมูลเพือ่ ประโยชน์ในการก�ำกับ ควบคุม และอ�ำนวยกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์
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การส่งเสริมความรู้คณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ โดยได้จัดส่งข้อมูลการอบรมหลักสูตรต่างๆ
ที่มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และให้แก่คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา
จัดสรรเวลาล่วงหน้าในการเข้าอบรม รวมทั้งหลักสูตรของสถาบันที่มีชื่อเสียง อาทิ สถาบันพระปกเกล้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน
หลักการก�ำกับดูแลที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยในปี 2561 กรรมการธนาคารเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
ล�ำดับ

หลักสูตร

1

Director Certification Program (DCP)

2

Role of the Chairman Program (RCP)

3

Board Nomination and Compensation Program (BNCP)

4

Financial Statements for Directors (FSD)

5

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

6

Driving Company Success with IT Governance (ITG)

7
8

Ethical Leadership Program (ELP)
Strategic Board Master Class (SBM)

9
10.

Boards Matters and Trends  (BMT)
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
2. นางวิไล แวดวงธรรม
3. นายอวยชัย คูหากาญจน์
1. นางวิไล แวดวงธรรม
2. นายอวยชัย คูหากาญจน์
1. นายธานินทร์ ผะเอม
2. นางรัตนา อนุภาสนันท์
1. นางรัตนา อนุภาสนันท์
2. นายอวยชัย คูหากาญจน์
1. นายธัชพล กาญจนกูล
2. ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
1. นายธัชพล กาญจนกูล
2. นายธานินทร์ ผะเอม
3. นางรัตนา อนุภาสนันท์
4. นางวิไล แวดวงธรรม
1. นายอวยชัย คูหากาญจน์
1. นายธานินทร์ ผะเอม
2. นางรัตนา อนุภาสนันท์
1. นายอวยชัย คูหากาญจน์
1. นางรัตนา อนุภาสนันท์
2. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน บริษัท Sharp Corporation ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการงานของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ
ของธนาคารเพือ่ มุง่ สูก่ ารบริการแบบดิจทิ ลั (Digital Services)โดยมุง่ เน้นการปรับเปลีย่ นช่องทางการให้บริการทีเ่ พิม่ ความสะดวกให้แก่
ลูกค้า และปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงานภายในธนาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป็นการเดินหน้าตามแผน
Transformation to Digital Services โดยสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินที่ก�ำลังเข้าสู่ยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ
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การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งออก
เป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) และการประเมินผลตนเองของกรรมการ (Self Assessment)
โดยในปี 2561 มีผลการประเมินเป็นดังนี้
1. การประเมินผลคณะกรรมการ : มีหวั ข้อในการประเมินจ�ำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 97.32
2. การประเมินผลตนเองของกรรมการ : มีหัวข้อในการประเมินจ�ำนวน 6 หัวข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุม
ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และ
การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 97.30
ธนาคารได้สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการธนาคารได้พจิ ารณาถึงการปฏิบตั หิ น้าที่ ปัญหา และอุปสรรค รวมทัง้ ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกรรมการธนาคาร เพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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สรุปการประชุมของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561
การประชุม
คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�ำหนด
ค่าตอบแทน

รวม 13 ครั้ง รวม 12 ครั้ง รวม 14 ครั้ง รวม 11 ครั้ง รวม 4 ครั้ง

1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร(1)
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นายธัชพล กาญจนกูล(2)
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4. นายธานินทร์ ผะเอม(3)
5. นางรัตนา อนุภาสนันท์
6. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ(4)
7. นางวิไล แวดวงธรรม(5)
8. นายสมพร  จิตเป็นธม(6)
9. นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)

คณะ
กรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
และความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม
และ
สิ่งแวดล้อม

คณะ
กรรมการ
ก�ำหนด
กลยุทธ์
และนโยบาย
ทางด้าน IT

คณะ
กรรมการ
กิจการ
สัมพันธ์

รวม 5 ครั้ง รวม 14 ครั้ง รวม 12 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน
กรรมการ
ผู้จัดการ
ธนาคาร
อาคาร
สงเคราะห์
รวม 2 ครั้ง

13/13
13/13

12/12

2/2

10/14

12/13

1/2

1/1

13/13
13/13
12/13
11/13
12/13

14/14
14/14

3/3

12/12
9/10

8/9
9/9

13/13

12/12

11/11

5/5
12/12

4/4

14/14
5/5

2/2
2/2
2/2

14/14

กรรมการที่ออกระหว่างปี

10. ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม(7)
11. นายอวยชัย คูหากาญจน์(8)

3/3
10/12

8/9

2/2
1/2

4/4

3/3
4/4

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
(1) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(3) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
		
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
(4) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
		
(5) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
		
(6) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตัง้ แต่วนั ที่ 23 มกราคม 2561 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
		
และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(7) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และด�ำรงต�ำแหน่ง
		
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561
(8) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
		
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
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ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร
ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและ
โบนัสกรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน

การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 มีอัตราการจ่ายดังนี้
		
• ประธานกรรมการธนาคาร
เดือนละ
20,000 บาท
		
• กรรมการธนาคาร
เดือนละ
10,000 บาท
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการธนาคารด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือนจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลา
การต�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการธนาคารได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนตัง้ แต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,325,161.30 บาท
2. เบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร

การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการธนาคารเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 มีอัตราการจ่ายดังนี้
		
• ประธานกรรมการธนาคาร
เดือนละ
12,500 บาท
		
• กรรมการธนาคาร
เดือนละ
10,000 บาท
ทั้งนี้ จ่ายเฉพาะครั้งที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน โดยกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย
คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงานอื่น ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง ให้ได้รับ
เบีย้ ประชุมเป็นรายครัง้ ในอัตราเท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการธนาคาร เฉพาะกรรมการทีม่ าประชุม รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน
1 ครั้งต่อเดือน ส�ำหรับกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการธนาคารให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท โดยจ่าย
เฉพาะครั้งที่มาประชุม
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 3,029,642.86 บาท*
หมายเหตุ : * ไม่รวมเบี้ยประชุมกรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร (105,000 บาท)
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ภาพรวมเบี้ยประชุมที่คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับในปี 2561
หน่วย : บาท
รายชื่อ

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร(1)
นายธัชพล กาญจนกูล(2)
นายธานินทร์ ผะเอม(3)
นางรัตนา อนุภาสนันท์
นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ(4)
นางวิไล แวดวงธรรม(5)
นายสมพร จิตเป็นธม(6)
นายฉัตรชัย ศิริไล

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

150,000.00
120,000.00
110,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
110,000.00
120,000.00
120,000.00

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

150,000.00

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�ำกับดูแล
ก�ำหนด
ก�ำหนด
กิจการที่ดีและ
กลยุทธ์
ค่าตอบแทน ความรับผิดชอบ และนโยบาย
ต่อสังคมและ ทางด้าน IT
สิ่งแวดล้อม

120,000.00
150,000.00

100,000.00

150,000.00
70,000.00 30,000.00
112,500.00
70,000.00

150,000.00
- 110,000.00

คณะ
กรรมการ
ประเมินผล
กรรมการ
ผู้จัดการ ธอส.

10,000.00

10,000.00
25,000.00 62,500.00

120,000.00
90,000.00
60,000.00

คณะ
กรรมการ
กิจการ
สัมพันธ์

10,000.00
10,000.00

ยอดรวม
ต่อคน

150,000.00
370,000.00
130,000.00
327,500.00
270,000.00
390,000.00
370,000.00
332,500.00
360,000.00
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ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม(7)
นายอวยชัย คูหากาญจน์ (8)
รวม

30,000.00
25,000.00 12,500.00
30,000.00
97,500.00
100,000.00
92,142.86
40,000.00
232,142.86
1,220,000.00 420,000.00 362,142.86 277,500.00 77,500.00 102,500.00 390,000.00 150,000.00 30,000.00 3,029,642.86

หมายเหตุ : กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการธนาคารจะได้รบั ค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อเดือน
(1) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ
		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(3) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
		
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
(4) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
		
(5) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
		
(6) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตัง้ แต่วนั ที่ 23 มกราคม 2561 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
		
และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(7) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และด�ำรงต�ำแหน่ง
		
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561
(8) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
		
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
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3. โบนัสกรรมการ จากผลการดำ�เนินงานปี 2560 (รับปี 2561)

		
ฐานการคำ�นวณโบนัส
		
• กรณีธนาคารมีก�ำไรสุทธิไม่เกิน 100 ล้านบาท กรรมการจะได้รับโบนัสร้อยละ 3 ของก�ำไรสุทธิเพื่อการจัดสรรโบนัส
แต่ไม่เกินคนละ 60,000 บาทต่อปี
		
• กรณีธนาคารมีก�ำไรสุทธิสูงกว่า 100 - 13,000 ล้านบาท กรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 65,000 - 130,000 บาท
ตามระดับของผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้น
		
• กรณีธนาคารมีก�ำไรเพิ่มทุกช่วง 2,000 ล้านบาท กรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก 10,000 บาท
		
• ประธานกรรมการให้ได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการร้อยละ 25
		
• กรรมการจะได้รับการจัดสรรโบนัสเพิ่มตามผลการประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของธนาคารตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในระบบประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์และอดีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับเงินโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,241,221.59 บาท
สรุปค่าตอบแทนกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคลในปี 2561
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นายธัชพล กาญจนกูล
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4. นายธานินทร์ ผะเอม
5. นางรัตนา อนุภาสนันท์
6. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
7. นางวิไล แวดวงธรรม
8. นายสมพร จิตเป็นธม
9. นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน

รวมค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม

โบนัส *

240,000.00

150,000.00

281,317.21

671,317.21

120,000.00

370,000.00

227,500.00

717,500.00

120,000.00

130,000.00

227,500.00

477,500.00

120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
102,903.23
120,000.00

327,500.00
270,000.00
390,000.00
370,000.00
332,500.00
360,000.00

225,053.77
225,053.77
99,072.58
99,072.58
227,500.00

672,553.77
615,053.77
609,072.58
589,072.58
435,403.23
707,500.00

39,354.84
102,903.23
1,325,161.30

97,500.00
232,142.86
3,029,642.86

225,053.77
1,837,123.68

361,908.61
335,046.09
6,191,927.84

กรรมการที่ออกระหว่างปี

10. ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม
11. นายอวยชัย คูหากาญจน์
รวม

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2560 (รับปี 2561)
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สรุปค่าตอบแทนของอดีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคลในปี 2561
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายกฤษฎา บุญราช
2. นายสันติ ถิรพัฒน์
3. พลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
4. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
รวม

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม

-

-

โบนัส *

67,128.81
125,981.19
125,981.19
85,006.72
404,097.91

หน่วย : บาท
รวมค่าตอบแทน

67,128.81
125,981.19
125,981.19
85,006.72
404,097.91

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2560
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การสรรหา แต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาผู้บริหารของธนาคารในตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และ
พ.ร.บ. ธอส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 รวมถึงบันทึกข้อความของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการผู้จัดการ ธอส และมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยจะประกาศ
รับสมัครจากผู้บริหารภายใน และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในการบริหารองค์กร
ขนาดใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการ และมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธอส. เพื่อเสนอชื่อ
และค่าตอบแทนที่ได้รับต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้ความเห็นชอบ
การสรรหาผู้บริหารของธนาคารในตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

มีการก�ำหนดช่องทางการสรรหาผู้น�ำระดับสูงในต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2 ช่องทาง ได้แก่
การสรรหาจากภายใน และการสรรหาจากภายนอก โดยการพิจารณาจากกลุม่ ผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง (Successor) ทีผ่ า่ นการพัฒนาหลักสูตร
Leadership Succession Program (LSP)/ Leadership Development Program (LDP) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนักให้มีความพร้อมทดแทนในต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และระดับต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการให้มี
ความพร้อมทดแทนต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะมีการประเมินผลการพัฒนารายบุคคล ร่วมกับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
ซึ่งผลจากการพัฒนาผู้น�ำท�ำให้ธนาคารสามารถเตรียมความพร้อม และผู้บริหารระดับสูงได้อย่างทันท่วงที กรณีที่ไม่สามารถสรรหา
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในได้ จะด�ำเนินการสรรหาภายนอก โดยประกาศรับสมัครผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ต่างๆ และ
เว็บไซต์ของธนาคาร หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต�ำแหน่ง
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน การบริหารจัดการ ความเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร
วิสยั ทัศน์แผนการบริหารงาน ความเป็นผูน้ ำ� และบุคลิกภาพตามหลักเกณฑ์ และน�ำเสนอรายชือ่ ผูท้ ผี่ า่ นการคัดเลือกต่อ คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาและเห็นชอบให้วา่ จ้างผูผ้ า่ นการคัดเลือก และด�ำเนินการออกค�ำสัง่ เลือ่ นต�ำแหน่ง/บรรจุ/ว่าจ้าง โดยจะมีการประเมิน
ผลทดลองงานไม่เกิน 120 วัน (หลังวันบรรจุ) และประเมินผลงานโดยกรรมการผู้จัดการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารมีแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านปีละ  2 ครัง้
คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 6 เดือน ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย
คือ 1) ผลการด�ำเนินงาน (Performance) ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์
2) แผนงานบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นแผนงานที่ส�ำคัญของธนาคารที่กรรมการผู้จัดการน�ำเสนอ 3) ความสามารถ
ในการบริหารจัดการองค์กรและการท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการธนาคาร ทัง้ นี้ ธนาคารมีกระบวนการพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้   
1. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
และน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล น�ำเสนอผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบ
3. คณะกรรมการธนาคารแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้จัดการ
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ โดยธนาคารก�ำหนดให้จัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงรายบุคคลเป็นรายปี ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ตามล�ำดับ โดยหลักเกณฑ์
การประเมินผลแบ่งออกได้ดังนี้
1. ผลการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน (IPA) โดยผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
จะลงนามในค�ำรับรองการปฏิบัติงาน กับกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วยตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ตามขอบเขตการรับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแล และงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ผลประเมินพฤติกรรมรายบุคคล ประกอบด้วยการประเมินผล 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการวางแผนและ
การจัดการ ความรอบรู้ในด้านธุรกิจ และภาวะผู้น�ำ (Leadership) ในทุกสิ้นปีธนาคารจะประเมินผลการด�ำเนินงานตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติงาน และกรรมการผู้จัดการ จะประเมินพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงในระดับรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารตามล�ำดับ เพื่อน�ำผลการประเมินไปใช้ดังนี้
1) ประกอบการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนประจ�ำปี โดยธนาคารจะน�ำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติงาน และผลประเมินพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูง มาจัดล�ำดับ และปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
2) ประกอบการพิจารณาเลือ่ นต�ำแหน่งโดยใช้ผลการปฏิบตั งิ าน มาเป็นส่วนหนึง่ ของปัจจัยการประเมินการเลือ่ นต�ำแหน่ง
3) ประกอบการพิจารณาการก�ำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถรายบุคคล ส�ำหรับการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร
ระดับสูง
4) ประกอบการพิจารณาการน�ำผลการปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงผลตอบแทน เป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและก�ำลังใจ
ในการท�ำงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ในปี 2561 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ซึ่งได้แก่ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการและ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวม 26 คน (ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุในปี 2560 มีจ�ำนวน 2 คน และปี 2561 มีจ�ำนวน 1 คน)
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 69.10 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ�ำปี 2560 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ที่เกษียณในปี 2560 จ�ำนวน 2 คน ด้วยเช่นกัน)
ทั้งนี้การประเมินผลปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี จะต้องผ่านการกลั่นกรองและ
อนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบก่อน
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ธอส. ประจำ�ปี 2561
รายการ

เงินเดือน
โบนัส

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

42.71
26.39
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การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารพัฒนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะผู้น�ำอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความพร้อมส�ำหรับ
การเป็นผู้น�ำที่สามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยการพัฒนาผู้น�ำระดับสูงด้วยการเข้าร่วมอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน
กับสถาบันภายนอกทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลในการบริหารองค์กรอันจะน�ำไปสูก่ ารสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้น�ำที่สามารถเอื้อให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรไปสู่เป้าหมาย (Leadership Network) โดยในปี 2561
มีการพัฒนาผู้น�ำ ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

1

นายฉัตรชัย ศิริไล

2

นายกมลภพ วีระพละ

หลักสูตรอบรม/สัมมนา

•
•
•
•
•
•

3

นายคนึง ครุธาโรจน์

4

นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ

5

นายเลอพงษ์ ชูประยูร

6

นายวิทยา แสนภักดี

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

น.ส.ธิดาพร มีกิ่งทอง

•
•
•
•
•

7

•
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•
•
•
•
•

“ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” สถาบันพระปกเกล้า
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“Big Data & Cyber Security” ACIS
“ระบบบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ” (ALM) บริษทั เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ�ำกัด
วิทยาการประกันภัยระดับสูง ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
การประชุมประจ�ำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IUHF)
“ระบบบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ” (ALM) บริษทั เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ�ำกัด
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“Digital Marketing Concepts For Executives” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“นักบริหารการงบประมาณระดับสูง” ส�ำนักงบประมาณ
“ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน” บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ�ำกัด
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” สถาบันพระปกเกล้า
“Big Data & Cyber Security” ACIS
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง”
สถาบันพระปกเกล้า
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“The Leadership Grid Thailand 4.0” Grid Thailand
“Big Data & Cyber Security” ACIS
“ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน” บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ�ำกัด
“ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEP CoT” สถาบันวิทยาการค้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การประชุมประจ�ำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ World Bank Group
“Big Data & Cyber Security” ACIS
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน” บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ�ำกัด
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง“ KPMG
“ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน” บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ�ำกัด

ล�ำดับ

รายชื่อ

9

จันทิมา เบ็ญจศิริวรรณ

10

นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์

11

นางศรินทิพย์ ชนะภัย

12

นางสมจิตต์ รถทอง

13

นายชัยพร จุฬามณี

14

นายดนัย แสงศรีจันทร์

15

นายทรงเดช ดารามาศ

16

นายทวนทอง ตรีนุภาพ

17

นายพงษ์ศักดิ์ ค�ำนวนศิริ

18

นายภพกร เจริญลาภ

19

นายลือชัย จิรวินิจนันท์

20

นายวิชัย วิรัตกพันธ์

21
22

นายสมบัติ ทวีผลจรูญ
นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์

23

นายพนัส สุขะปิณฑะ

หลักสูตรอบรม/สัมมนา

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“Digital Marketing Concepts For Executives” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“Leadership Succession Program” IRDP
“Pacific Rim Bankers Program” Foster School of Business
“Digital Marketing Concepts For Executives” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“Big Data & Cyber Security” ACIS
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“Digital Marketing Concepts For Executives” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“Leadership Succession Program” IRDP
“International Housing Finance Program” Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
“International Union for Housing Finance Program” IUHF
“ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน” บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ�ำกัด
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน” สถาบันพระปกเกล้า
“Big Data & Cyber Security” ACIS
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง”
สถาบันพระปกเกล้า
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“Big Data & Cyber Security” ACIS
“การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน” สถาบันพระปกเกล้า
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน” บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ�ำกัด
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“Big Data & Cyber Security” ACIS
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“Big Data & Cyber Security” ACIS
“การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง” สถาบันพระปกเกล้า
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“Digital Marketing Concepts For Executives” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” KPMG
“Big Data & Cyber Security” ACIS
“Digital Marketing Concepts For Executives” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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แผนสืบทอดตำ�แหน่งสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการเตรียมความพร้อมผู้บริหารรองรับทดแทนต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ โดยก�ำหนดให้มีการอบรม
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการขีดความสามารถที่จ�ำเป็น ซึ่งได้อ้างอิงสมรรถนะและความรู้ที่จ�ำเป็น (Skill Matrix) ตามที่ส�ำนัก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนดโดยน�ำมาเป็นปัจจัยน�ำเข้า (Input) ในการพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านขีดความสามารถทีจ่ ำ� เป็นของธนาคารและสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริหารมีความสามารถ
ที่จะผลักดันการด�ำเนินงานขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดแผนการเตรียม
ความพร้อมผู้สืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
1. ตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550  
และ พ.ร.บ. ธอส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 รวมถึงบันทึกข้อความของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ทเี่ หมาะสมทีจ่ ะเป็นกรรมการผูจ้ ดั การ ธอส และมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยจะประกาศ
รับสมัครจากผู้บริหารภายใน และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการ และมีกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการ ธอส. เพื่อเสนอชื่อต่อกรรมการสรรหา เพื่อขอความเห็นชอบ
2. ตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารมีการพัฒนาเตรียมความพร้อมสร้างผูน้ ำ� ระดับสูงผ่านการพัฒนา หลักสูตร Leadership Development Program  
ด้วยหลักสูตร Executive Coaching โดยประเมิน 360 องศา และน�ำผลการประเมิน 360 องศา มาก�ำหนดประเด็นส�ำหรับ
การพัฒนาศักยภาพ ที่ส�ำคัญต่อการบริหารงาน (Leadership Skill) นอกจากนั้น ธนาคารยังมีการจัดท�ำโครงการเตรียมความพร้อม
ทดแทนต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารให้มีขีดความสามารถพร้อมทดแทนในต�ำแหน่งผู้น�ำระดับสูง
(ต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)อย่างเป็นระบบ โดยการก�ำหนดคุณสมบัติขีดความสามารถที่ส�ำคัญ
ของผู้บริหารระดับสูง และมีการประเมินและจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
3. ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่าย/สำ�นัก

ธนาคารมีการเตรียมความพร้อมผู้น�ำในระดับ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย / ส�ำนัก เพื่อรองรับการทดแทนผู้บริหารระดับกลาง
ผ่านหลักสูตร High Potential Management โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการพัฒนา เพื่อเตรียม
ความพร้อมผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนักให้มีความพร้อมในการทดแทนต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ในปี 2561

1. นายพนัส

สุขะปิณฑะ

พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และได้รับ
การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561
พ้นจากต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธรรมาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
2. นายสมบัติ
ทวีผลจรูญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 1 ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล อีกต�ำแหน่งหนึ่ง
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
3. นางจันทิมา เบ็ญจศิริวรรณ พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนส�ำนักงาน
และสาขา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
4. นางสาวอรฑา เจริญศิลป์
พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
5. นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง
พ้นจากต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนส�ำนักงานและสาขา
และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
6. นางสมจิตต์ รถทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการสารสนเทศและสนับสนุนระบบงานหลัก
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ พ้นจากต�ำแหน่งรักษาการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
7. นายวิกิต
ขจรณรงค์วณิช พ้นจากต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบข้อมูล เนื่องจากสิ้นสุดอายุสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561
8. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม
พ้นจากต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ เนื่องจากเกษียณอายุ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

หมวดที่ 4 การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1 บทบาทของธนาคารและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง เจ้าของกิจการ พนักงาน ลูกค้า ประชาชน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง รวมถึงสังคมส่วนรวม ธนาคาร
จึงได้ก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
4.1.1 ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ / เจ้าของกิจการ

ธนาคารสนับสนุนการด�ำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานก�ำกับ โดยการ
ประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี พร้อมทั้งจัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของ
องค์กรเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ รวมทั้งรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม�่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
และธนาคารยังมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจให้มผี ลประกอบทีด่ ี สามารถเจริญเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต มีความรอบคอบ โปร่งใส และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของธนาคาร
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4.1.2 ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน

ธนาคารสรรหาและว่าจ้างบุคลากรทีม่ ที กั ษะและประสบการณ์ทตี่ รงกับลักษณะของธนาคารโดยให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม
แก่พนักงาน มีการแต่งตัง้ และโยกย้าย การเลือ่ นขัน้ การเลือ่ นเกรด รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริต
และยุตธิ รรม สนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานตามความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถพนักงาน พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความรู้ ทางวิชาชีพของพนักงาน และส่งเสริมให้เกิด พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

4.1.3 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าและประชาชน

ธนาคารมุง่ มัน่ ให้บริการลูกค้าและประชาชนด้วยความเต็มใจเต็มก�ำลังความสามารถเป็นธรรม และมีคณุ ภาพ โดยการ
น�ำเสนอการบริการจะต้องไม่ท�ำให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ
รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งจัดระบบการบริการเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียน
เกี่ยวกับการบริการ และด�ำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองผลอย่าง รวดเร็ว

4.1.4 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

ธนาคารก�ำหนดให้พนักงานยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้ง มีรายงาน ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่
เจ้าหนี้อย่างสม�่ำเสมอ

4.1.5 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ธนาคารไม่มนี โยบายแข่งขันด้วยการใส่รา้ ยป้ายสี กลัน่ แกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคูแ่ ข่ง โดยธนาคารจะประพฤติ
ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม

4.1.6 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

ธนาคารด�ำเนินภารกิจโดยค�ำนึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ไม่กระท�ำการใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหาย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม พร้อมทีจ่ ะคืนผลก�ำไรส่วนหนึง่ ขององค์กรให้แก่กจิ กรรมทีจ่ ะมีสว่ นสร้างสรรค์สงั คม
อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออก
โดยหน่วยงานก�ำกับดูแล และธนาคารไม่กระท�ำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้เกิดการหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
4.1.7 การรับแจ้งข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียน และช่องการในการแจ้งเรื่องร้องเรียน
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ธนาคารสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งปฏิบัติให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด
โดยมีช่องทางในการสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด และการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ
- ช่องทางศูนย์บริการลูกค้า ได้แก่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) หมายเลข  0 2645 9000
และโทรสาร หมายเลข 0 2645 9001
- ช่องทางจดหมายถึง ธอส.เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- การร้องเรียนด้วยตนเองผ่านศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สาขา กล่องรับฟังความคิดเห็น ณ จุดบริการ
และพนักงาน
- ช่องทางแบบส�ำรวจความพึงพอใจ/ประสบการณ์ใช้บริการ  
- ช่องทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ร้องเรียนถึงกรรมการผู้จัดการ หรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
- ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :crm@ghbankcontact.com
- ช่องทางออนไลน์ อาทิ Facebook Twitter ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของธนาคารในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ
เพื่อให้โอกาสประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของธนาคาร เพื่อใช้สิทธิได้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการส�ำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเน้น “เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการตรวจสอบกระบวนการบริหารการด�ำเนินงานที่กระทบสิทธิหรือก่อให้เกิดความเสียหาย จึงก�ำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของธนาคาร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งธนาคาร
หลักการในการเปิดเผยข้อมูล

1. ก�ำหนดเป็นนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับธนาคารไว้เป็นความลับ
มีระเบียบปฏิบัติก�ำหนดไว้ชัดเจน โดยธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นใดไปใช้ประโยชน์อย่างอิสระ
ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูล หรือหน่วยงานราชการทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ส�ำนักงาน
ป.ป.ช. ส�ำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ได้ก�ำหนดไว้ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน
3. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันกาล
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่
ผู้มีอำ�นาจในการเปิดเผยข้อมูล

1. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก รวมถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ มีอ�ำนาจตีความ วินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่ส�ำคัญเพื่อเปิดเผย/ชี้แจงข้อมูล
2. โฆษกและรองโฆษกธนาคารมีอ�ำนาจในการแถลงข่าวและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่สาธารณชน รวมถึงหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน เกี่ยวกับนโยบายและการด�ำเนินมาตรการต่างๆ ภายใต้ภารกิจของธนาคาร ติดตามและวิเคราะห์ข่าวสาร
ที่ปรากฏในสื่อต่างๆ หากพบว่าข้อมูลข่าวสารใดมีความคลาดเคลื่อนหรือขาดความชัดเจน ให้ชี้แจงท�ำความเข้าใจ
ต่อสาธารณชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
3. ผู้บริหารสูงสุดของฝ่าย/ส�ำนัก/ภาค/ศูนย์/เขต/สาขา จัดประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการส่งให้ฝ่ายวิชาการ รวบรวม
ควบคุม ติดตาม ประสานงานและจัดระบบข้อมูลไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้
ประเภทข้อมูลที่เปิดเผย

ธอส. มีประเภทข้อมูลข่าวสารทีจ่ ะเผยแพร่ภายในก�ำหนดเวลาและความถีต่ ามทีก่ ฎหมายหรือหน่วยงานทางการ หรือหน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแลก�ำหนด ตามแต่ละประเภทข้อมูล เช่น
1. การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของธนาคารทุกประเภททีเ่ ปิดเผยได้ให้กบั ประชาชนทีต่ อ้ งการทราบ โดยด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาหรือค�ำวินิจฉัยที่ผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัย
3. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
4. คู่มือหรือค�ำสั่งเกี่ยวกับกับวิธีการปฏิบัติงานของ ธอส. ที่กระทบถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชน
5. รายงานทางการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี และรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารสูงสุดในรายงานประจ�ำปี ทั้งรูปแบบและจ�ำนวนเงินค่าตอบแทน
7. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างของธนาคาร เช่น แผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำปี ประกาศผลการจัดซือ้
จัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
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การเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลของธนาคารต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ให้ขอ้ มูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ
ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการ จะต้องเปิดเผยข้อมูลภายในก�ำหนดเวลาและความถี่
ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลธนาคารก�ำหนด ตามแต่ประเภทของข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านสื่อสารองค์การเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำและแนวทางในการสื่อสารกับสาธารณชน เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนในเรื่องใดๆ
ที่มีนัยส�ำคัญ ให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของธนาคารด้วย
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

ธนาคารมีการก�ำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูล โดยการเลือกช่องทางการเปิดเผยข้อมูลจะขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือหน่วยงาน
ทางการหรือหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล ก�ำหนด โดยเบือ้ งต้นธนาคารได้จดั ช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทัง้ ภายในและภายนอกธนาคาร
ดังนี้
1. ศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารให้บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคารแก่ประชาชนในการตรวจดูและขอรับข้อมูลข่าวสารของธนาคาร
ตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ตัง้ อยูห่ น้าประตูทางเข้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่
โดยประชาชนสามารถร้องขอข้อมูลของธนาคาร โดยยืน่ ค�ำร้องผ่านศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของธนาคาร โดยจะมีคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการในธนาคารเป็นผูพ้ จิ ารณา   
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์(www.ghbank.co.th) Facebook ระบบ Digital Signage เป็นต้น
3. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจ�ำปี แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
4. สื่อสารมวลชน เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
5. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทรศัพท์ 0-2645-9000
การทบทวนการเปิดเผยข้อมูล

ธนาคารมีนโยบายให้มกี ารทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้การเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
มีความสอดคล้อง ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ธนาคารได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของราชการระดับกระทรวงตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงาน
ต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน และ
เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มมากขึ้น และประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ในการ
ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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5.2 การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ

ธนาคารค�ำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ และประโยชน์สาธารณะที่เกี่ยวข้องประกอบกัน จึงมีการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามบทบัญญัตขิ อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่หน่วยงานทางการ ประจ�ำปี 2561 ดังนี้
ชื่อหน่วยงานราชการ/องค์กรอิสระ

1.
2.
3.
4.
5.

หน่วยงานราชการ
องค์กรอิสระ
ศาล
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
อื่นๆ
รวม

จ�ำนวนหนังสือที่ขอข้อมูล (ฉบับ)

2,069
1,825
854
851
192
5,791

5.3 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ธอส. มีแนวทางการด�ำเนินงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
• ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี การเปิดเผยราคากลาง การประกาศการจัดซื้อจัดจ้างขอบเขตงาน (TOR)
การประชาพิจารณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน
การด�ำเนินงานของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทาง
www.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์ ธอส. ที่ www.ghbank.co.th ส�ำหรับการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปี ต้องปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ ธอส. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันท�ำการ
• ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ทางเว็บไซต์ ธอส. ที่ www.ghbank.co.th
• จัดส่งส�ำเนาสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
กรมสรรพากรภายใน 30 วันท�ำการ นับแต่วันท�ำสัญญาหรือข้อตกลง
5.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต/มาตรการคุ้มครอง
และรักษาความลับของผู้ร้องเรียน  

ธนาคารก�ำหนดมาตรการความปลอดภัยให้ผู้แจ้งเบาะแสผู้ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนต่อกฎหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณ
เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิต่างๆ และการได้รับผลตอบแทนโดยก�ำหนด
ให้มีการด�ำเนินการ เป็นความลับ ปกปิดมิให้มาเปิดเผยชื่อตัว-ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม่
ทั้งนี้ การด�ำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะส่งเรื่องไปยังถึงผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล โดยระบุว่าเป็น “เรื่องลับ” ส�ำหรับการเก็บข้อมูลจะบันทึกเป็นเรื่องลับโดยระบุ
เฉพาะเลขที่อ้างอิง ชื่อผู้ร้อง ก�ำหนดว่า ปกปิดและให้เก็บเอกสารทุกอย่างไว้แฟ้มเรื่องลับและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
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หมวดที่ 6  จริยธรรมและจรรยาบรรณ
การประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะน�ำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ดี
ในองค์กร ก่อให้เกิดความมั่นคงและความส�ำเร็จทั้งธนาคารและพนักงานตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ทางสังคมที่ดี ดังนั้น ธนาคารจึงได้
ก�ำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติและปฎิบตั ิ
จริยธรรมขององค์กร

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานธนาคารทุกคน ต้องรักษาจริยธรรม รวมทั้งอ�ำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นมาตรฐานจรรยาบรรณ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) มีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
(3) ยึดถือประโยชน์ของธนาคารเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) ยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ปราศจากอคติ มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติโดย
ไม่ชอบธรรม
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
(8) ด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของธนาคาร
(9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์รู้เห็น
หรือยินยอมให้ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
(10) ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธนาคารอาคารสงเคราะห์
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ธนาคารได้ก�ำหนดจรรยาบรรณธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานธนาคารทุกคนปฏิบัติตาม
แบ่งออกเป็น ดังนี้
(1) การปฏิบัติต่อองค์กรและเจ้าของกิจการ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยจิตส�ำนึกทีด่ ี มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต รับผิดชอบ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร และสังคม โดยด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและหลีกเลี่ยง
ไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
(2) ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้
ความสามารถอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการแข่งขัน ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อสิทธิสว่ นบุคคล
และศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรือ่ งจรรยาบรรณและบทบาท เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณทั่วทั้งธนาคาร
(3) การปฏิบัติต่อลูกค้าและสังคม
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของธนาคารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยแสวงหาช่องทาง
และสร้างนวัตกรรมการบริการใหม่ ที่จะเพิ่มประโยชน์ให้ลูกค้า เกิดความพึงพอใจสูงสุด รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า
รวมถึงไม่น�ำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ มีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมพัฒนาสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
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(4) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
         
ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
(5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ใช้โอกาสหรือต�ำแหน่งหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ท�ำการใดๆ ที่ขัดแย้งกับ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารหรือลูกค้า โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและธนาคาร พร้อมทั้ง ท�ำหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของธนาคาร เรื่องการห้ามผู้ปฏิบัติงานเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการที่ท�ำธุรกิจกับธนาคาร
(6 ) ผู้ปฏิบัติงานต่อตนเอง
พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูเ่ สมอ ยึดมัน่ ในหลักกฎหมาย คุณธรรม
ความถูกต้อง และไม่แสวงหาต�ำแหน่ง หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
และมีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งรักษาชื่อเสียงและ
เกียรติของตนเองไม่ให้เสื่อมเสีย ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับธนาคารอย่างเต็มที่
(7) ผู้ปฏิบัติงานต่อคู่แข่ง
ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง ภายใต้กฎหมาย กรอบ กติกา การแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการกระท�ำ  หรือกิจกรรมใดๆ
อันน�ำมาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโอกาสที่เหมาะสม มีทัศนคติต่อคู่แข่งขัน
ในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ
การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ผูป้ ฏิบตั งิ านธนาคารอาคารสงเคราะห์ตอ้ งปกป้องและคุม้ ครองรักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีธ่ นาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นเจ้าของ
ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกน�ำใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยต้องมี
ความรอบคอบระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ธนาคารมีการสนับสนุนสร้างจิตส�ำนึก รณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล พัฒนา
เครือข่ายและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ด�ำเนินการดังนี้
1. ธนาคารได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ให้เป็นไปด้วยความต่อเนือ่ งจากการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
2. ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้จัดท�ำนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รปั ชัน อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการธนาคารและประกาศเวียนแจ้งเพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร และ พนักงานถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อสนับสนุนการสร้างจิตส�ำนึก รณรงค์สร้างวัฒนธรรม
สุจริตทั่วทั้งองค์กร
3. ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย โดยจัดท�ำ
แผนปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต (ศปท.) คณะผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ธนาคารทั่วประเทศได้มีการรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) พร้อมกับ
ประกาศนโยบาย No Gift Policy : งดรับของขวัญในทุกเทศกาล เพียงนึกถึงก็ดีใจแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นถึง
การมีส่วนร่วมในการผนึกพลังต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
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4. ธนาคารให้ความส�ำคัญในการสื่อสารนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2561 ธนาคารได้
ทบทวนและจัดท�ำ  “คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคารอาคารสงเคราะห์” ส่งให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเพื่อใช้เป็นกรอบในการถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้อ่านและท�ำความเข้าใจ
พร้อมลงนามรับทราบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร พร้อมกันนี้ ธนาคารยังได้จัด อบรม เรื่อง จริยธรรมของธนาคาร
ผ่านระบบ E-learning และก�ำหนดหัวข้อเรื่องจริยธรรมเป็น KPI ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2561 ของผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งก�ำหนดหัวข้อเรื่อง ”จริยธรรม” ในข้อสอบการปรับเลื่อนต�ำแหน่ง และการรับพนักงานใหม่  
5. ธนาคารมีกระบวนการน�ำองค์กรที่ดี บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริตให้ความส�ำคัญในการใช้หลัก
3 lines of Defense ร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
		
• ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารมีนโยบายในการส่งเสริมและให้ความรู้แก่กรรมการในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  
โดยยึดมัน่ ในความโปร่งใส และแสดงความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายและต่อสังคม เพือ่ เป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
อีกทั้งเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดหาหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ได้แก่ หลักสูตร
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์รวมทัง้ แนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
หลักสูตรหลักการวางนโยบาย และแนวทาง/ วิธีการป้องกันทุจริตในองค์กร รวมทั้ง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  
• ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางในการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทางการ โดยจัดให้มี
		
นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งได้ก�ำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผู้บริหารและพนักงาน
		
• ศูนย์ป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention Center) ท�ำหน้าที่ในการเฝ้าระวังเพื่อการป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวน
รายการธุรกรรมต้องสงสัยและมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการทุจริตผ่านช่องทางการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ( Digital Banking)
และการทุจริตจากพนักงานภายในองค์กร สนับสนุนหน่วยงานภายในธนาคารทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันการทุจริต ประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอก
6. ธนาคารมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารไปยังบริษัทคู่ค้า มีการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสนับสนุนต่อต้านการทุจริตเป็นประจ�ำทุกปี
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นโยบายและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict Of Interest)

เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของธนาคารเป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ ตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG) ของธนาคาร ธนาคารจึงยังคงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เป็น
เครื่องมือก�ำกับดูแลองค์กร ให้มีผลบังคับใช้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในธนาคารทุกระดับชั้น อีกทั้งได้ครอบคลุมถึงคู่ค้าที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นไปด้วยความซื่อตรง ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ไม่เลือกปฏิบัติ
และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในธุรกรรมหรือกิจการใดๆ ที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม อันจะท�ำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงกรรมการธนาคารมีบทบาทหน้าที่
ในการสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการแทรกแซงการตัดสินใจใดๆ อันจะท�ำให้ธนาคารมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยก�ำหนดให้มีการแบ่งแยก
หน้าที่ (Segregation of duties) ให้ชัดเจน และมีการตรวจสอบถ่วงดุล (check and balance) ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การกระท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
ธนาคารได้ก�ำหนดเป็นข้อห้ามปฏิบัติที่ส�ำคัญเกี่ยวกับข้อก�ำหนดในการห้ามพนักงานด�ำเนินการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ในเรื่องดังนี้
1. เป็นคูส่ ญั ญาหรือมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีท่ ำ� กับธนาคารทีต่ นมีอำ� นาจอนุมตั ิ ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
2. ผู้มีอ�ำนาจจัดการเป็นคู่สัญญาการให้สินเชื่อ ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อหรือประกันหนี้กับธนาคาร
3. เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีจ�ำนวนหุ้นเกินร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ
ธนาคารที่ตนมีอ�ำนาจอนุมัติ ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
4. เข้าไปมีสว่ นได้เสียในฐานะเป็นกรรมการทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับ
ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของธนาคารที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือ
แย้งต่อประโยชน์ของธนาคาร หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
5. อนุมัติหรือเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ตนเอง
คู่สมรส ญาติสนิท และนอมินี
6. สอบทานหรือตรวจสอบงานที่ตนเองเคยด�ำรงต�ำแหน่ง หรือเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับการสอบทานหรือตรวจสอบ
หรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ภายในเวลาหลังจากที่พ้นต�ำแหน่งมาแล้ว
ไม่ถึง 1 ปี เพื่อความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม สามารถแสดงให้เห็นได้ในการสอบทานกิจกรรมต่างๆ
7. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือของขวัญจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและจ�ำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก�ำหนด
8. ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้จากการท�ำงาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการกระท�ำที่ท�ำให้ผู้นั้นได้รับ
ประโยชน์อันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้ หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย
9. น�ำทรัพย์สนิ ของธนาคารไปใช้เป็นประโยชน์สว่ นตัว เว้นแต่มรี ะเบียบปฏิบตั งิ านของธนาคารก�ำหนดให้ใช้ได้ หากไม่มรี ะเบียบ
ปฏิบัติงานก�ำหนดไว้สามารถใช้ได้ในกรณีมีความจ�ำเป็นตามสมควร
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยน�ำ SMART
Goals มาก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และน� ำ
มุมมองด้าน T : Trusted by Stakeholder (ความเชื่อมั่นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) มาก�ำหนดกลยุทธ์ “I AM GHB” โดยมี
นโยบายด้าน CSR ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน ISO 26000 ดังนี้
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1. การพัฒนาแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนให้มีการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส (CSR after Process)
2. การพัฒนาบทบาทบุคลากรในองค์กร ให้มีทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน ทีค่ ำ� นึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนชุมชน
(CSR in Mind)
3. การเป็นองค์กรที่ออกแบบ ปรับปรุง หรือนวัตกรรม
ด้ า นกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR in Process)
4. การก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการ ติดตาม และ
รายงานผลการด� ำ เนิ น การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนชุมชน

เพื่ อ ตอบสนองความเป็ น องค์ ก รที่ มี บ ทบาทด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สามารถใช้
ความสามารถพิเศษขององค์กร และความสามารถของบุคลากร
ในทุ ก ระดั บ รวมถึ ง การมี ก ระบวนการที่ เ ป็ น มาตรฐาน
ในการด�ำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
ทีม่ ศี กั ยภาพให้ดขี นึ้ ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
จึงก�ำหนดยุทธศาสตร์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. การยกระดับการด�ำเนินงาน CSR เพือ่ มุง่ พัฒนาชุมชน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR after Process)
2. การส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ ในการมีสว่ นร่วมพัฒนา
โครงการ CSR ที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง (CSR in Mind)
3. การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ / แนวทาง
ปฏิ บั ติ ง าน โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR in Process)

โดยการด�ำเนินงานด้าน CSR ใน 3 มิติให้สอดคล้องกับ
CSR Model คือ “I AM GHB” ซึ่งประกอบด้วย  
1. คือ CSR in Process การพัฒนา ออกแบบ
หรือนวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงานที่ค�ำนึงถึงผลกระทบ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. คือ CSR after Process การจัดท�ำโครงการ
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนต่อความเข้มแข็งชุมชน
และสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้อย่างยั่งยืน
3. คือ CSR in Mind การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ของตน ในการสนับสนุนการจัดท�ำ
โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและ
ด�ำเนินการได้อย่างมีความยั่งยืน
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กรอบแนวทางการด�ำเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย
เพื่อผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ โดย 8 กลุ่มงาน
เป็นต้น ทัง้ นี้ ในปี 2561 ธนาคารได้สร้าง/ซ่อมทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั
ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส/ผูย้ ากไร้/และผูส้ งู อายุ รวมทัง้ สิน้ 491 หลัง  
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2. ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการสร้าง/ซ่อมอาคารเรียน

ในถิน่ ทุรกันดาร 4 ภาค รวม 4 หลัง ได้แก่ ศูนย์การเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จังหวัดอ�ำนาจเจริญ โรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม - บุญพริ้ง จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว
และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน แพรกตะคร้อ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (พัฒนาครู) จัดให้แก่
ครูของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน โครงการ ธอส.สร้าง
รอยยิม้ เปิดโลกทัศน์เพือ่ น้อง โดยการน�ำนักเรียนจากโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง มาท�ำกิจกรรมเปิดโลกทัศน์
ที่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ธอส. โรงเรียน
การเงิน มีประชาชนผู้สนใจขอค�ำปรึกษาจ�ำนวน 37,538 ราย
และเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 702 ราย โครงการ Financial
Literacy เน้นการพัฒนาความรู้ทางการเงิน และสร้างวินัย
ทางการเงินแก่ผู้มีรายได้ตํ่า โดยมีผู้เข้าร่วมพัฒนาความรู้
ทางการเงิน จ�ำนวน 23,553 ราย ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ร่วมพัฒนา
วิ นั ย การออม มี ก ารออมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก เดื อ นติ ด ต่ อ กั น
อย่างน้อย 3 เดือน จ�ำนวน 17,256 ราย โครงการธนาคาร
โรงเรียนเพื่อผู้พิการ สนับสนุนระบบธนาคารจ�ำลองให้แก่
โรงเรียนโสตศึกษา 3 แห่ง ในจังหวัดลพบุรี นครศรีธรรมราช
และตาก โครงการ 1 อาชีพ 1 ชุมชนเพื่อความยั่งยืน
มีการพัฒนาความรู้ การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนของชุมชนในมุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสภาพแวดล้อมของ 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต�ำบลสามเรือน
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนในต�ำบล
วังก์พง อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

4. ด้านส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ / ศาสนา /
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ กิ จ กรรมบริ จ าคโลหิ ต ร่ ว มกั บ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยได้รบั บริจาคโลหิต
ถึงจ�ำนวน 204,800 ซีซี ธอส. ร่วมใจบริจาคโลหิต โครงการ
In Give We Share เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมกับโรงพยาบาล
ศิริราช ได้รับบริจาคโลหิตถึงจ�ำนวน 148,500 ซีซี โครงการ
กฐินพระราชทาน โดยจัดพิธที วี่ ดั พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
เป็นต้น
5. ด้านกีฬา ได้แก่ โครงการสนับสนุนกีฬาเทควันโด
โครงการสนับสนุนกีฬายกนํ้าหนัก เป็นต้น
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ชุดใหม่ ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ศาตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ นายธัชพล กาญจนกูล (ผูว้ า่ การ การเคหะแห่งชาติ) และนางวิไล แวดวงธรรม ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ดำ� เนินการด้านต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหา
เพื่อประกอบการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนต�ำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ รวมถึงก�ำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและผู้บริหารตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไปถึงกรรมการผู้จัดการ
เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้จัดการเพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบ เป็นต้น
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่าน
เข้าร่วมประชุมและได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาในเรื่องส�ำคัญ เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. แผนงานบริหารธนาคารประจ�ำปีของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นการก�ำหนดแผนงานที่จะด�ำเนินการประจ�ำปีของกรรมการ
ผู้จัดการ
2. การพิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก
3. การพิจารณากลัน่ กรองการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือ่ ให้คณะกรรมการชุดย่อยมีกรรมการทีม่ คี ณุ สมบัติ และ
มีจ�ำนวนที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ
4. การพิจารณาการขยายระยะเวลาการผ่อนช�ำระเงินกู้กองทุนสวัสดิการ เฉพาะกรณีเงินสมทบซื้อที่ดินและ/หรือที่อยู่อาศัย/
สร้างที่อยู่อาศัย
5. การพิจารณากลัน่ กรองให้ความเห็นชอบข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับโครงสร้างค่าจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจ�ำปี เพื่อการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี
ซึ่งจากผลการด�ำเนินงานในปี 2561 ท�ำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นแรงผลักดันในการช่วยให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

(ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม)
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ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.

แผนงาน/โครงการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561

ธนาคารมุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของธนาคาร โดยมุ่งสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมและผลงานที่เป็นเลิศ และเพื่อรองรับทิศทางการมุ่งสู่ Digital Service Banking รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่คนอยากเข้าท�ำงานใน 10 อันดับแรก
ของรัฐวิสาหกิจ และธนาคารพาณิชย์ ธนาคารจึงได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. การบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจของธนาคาร และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่
Digital Service Banking โดยมีโครงการที่ส�ำคัญประกอบด้วย
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและการเงิน  (GHB Smart Professional) เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถบุคลากรด้านสินเชื่อและการเงินรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะรองรับ Digital Service/Process/
Product ของธนาคาร
2. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงไว้กับองค์กร เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมีโครงการที่ส�ำคัญประกอบด้วย
2.1 โครงการพัฒนาระบบสรรหาคัดเลือกเชิงรุก โดยพัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกโดยใช้ช่องทาง Digital Platform
และน�ำเครื่องมือ Competency Based Interview มาใช้ในการคัดเลือกบุคลากร
2.2 โครงการเชื่อมโยงระบบบริหารค่าตอบแทนเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจและ
ความผูกพันโดยท�ำการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีกับการจ่ายค่าตอบแทน
2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง ให้มีความพร้อมรองรับการเติบโตทางสายอาชีพและเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการผลักดันธนาคารไปสู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการ ดังนี้
- โครงการ GHB SMART LEADER เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มพนักงานอาวุโสและกลุ่มผู้บริหารระดับต้น
- โครงการ High Potential Management (HIP) เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
- โครงการ Leadership Development Program (LDP) เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
- โครงการพัฒนาระบบผู้สืบทอดต�ำแหน่ง Succession Plan เพื่อพัฒนาและวางแผนทดแทนการสืบทอดในต�ำแหน่ง
Key Position
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน และการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำ�งาน

ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญในการดูแลคุณภาพชีวติ และความสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงานของบุคลากรโดยจัดให้มกี จิ กรรม
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การจัดให้มีชมรมกีฬา ห้องพยาบาล ปรับปรุงพื้นที่ส�ำนักงาน
ให้มคี วามทันสมัย รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (OHSAS 18001)
ด้านการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ธนาคารก�ำหนดนโยบายและแผนงานระยะยาวในการส่งเสริมพฤติกรรมของบุคลากรตามค่านิยมองค์กร และในกระบวนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารได้น�ำค่านิยมองค์กรมาก�ำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทั้งในด้านการสรรหา
การพัฒนา รวมทั้งการประเมินผลงานของบุคลากรเพื่อยกระดับค่านิยมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
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2.

จำ�นวนบุคลากรธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ล�ำดับ

120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ฝ่าย/ส�ำนัก

ธนาคาร
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร
ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบสาขา
ฝ่ายตรวจสอบส�ำนักงานใหญ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายธนบดีธนกิจ
ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายธุรกรรมการเงิน
ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
ฝ่ายบริหาร NPA
ฝ่ายบริหารการเงิน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารส�ำนักงานและกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ฝ่ายพัฒนากระบวนงาน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1
ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2
ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
ฝ่ายสาขาภาคเหนือ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีฯ
ศูนย์ป้องกันการทุจริต
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ส�ำนักพระราม 9
ผลรวมทั้งหมด
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MD

พนักงาน

1

50
46
18
37
27
14
39
22
34
19
51
7
23
35
22
51
12
27
32
55
67
253
58
62
17
68
7
11
21
55
26
113
23
18
27
64
18
48
29
331
309
302
316
329
264
21
2
7
6
20
64
3,577

1

พนักงาน
สัญญาจ้าง

0
1
1
3
1
0
1
0
1
1
3
1
0
2
2
5
0
1
0
3
2
60
0
5
1
1
1
1
1
0
1
7
1
1
1
1
3
1
1
51
49
44
48
54
38
4
0
1
0
1
18
423

ลูกจ้าง
ธนาคาร

3
11
0
1
5
6
12
4
1
0
27
2
6
7
11
0
4
0
5
94
50
77
7
3
2
9
3
2
4
0
2
33
67
0
4
2
1
9
1
43
35
26
29
37
24
16
33
0
0
1
7
726

ลูกจ้าง CC

รวม

11
9
0
8
6
0
10
1
1
1
15
0
5
2
0
9
3
5
1
8
24
39
21
1
0
12
0
0
0
1
1
22
13
1
2
0
3
3
5
44
43
56
53
44
42
2
19
1
0
0
6
553

65
67
19
49
39
20
62
27
37
21
96
10
34
46
35
65
19
33
38
160
143
429
86
71
20
90
11
14
26
56
30
175
104
20
34
67
25
61
36
469
436
428
446
464
368
43
54
9
6
22
95
5,280

3.

ค่าตอบแทนของพนักงาน / ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ในปี 2561 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายส�ำหรับบุคลากรของธนาคาร (รวมถึงผู้บริหารระดับสูง) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และ
ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าเครื่องแต่งกาย รวม 3,702.59 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ธอส. มีการก�ำหนดกรอบเงินเดือนของพนักงาน เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ระทรวงการคลังอนุมตั ิ และส�ำหรับโบนัสจ่ายประจ�ำปี
จะพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลของธนาคารทีไ่ ด้ทำ� บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ไว้กับกระทรวงการคลัง โดยในปี 2561 ธอส. มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

เงินเดือน
โบนัส
สวัสดิการ
รวม

4.

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

1,827.83
887.45
415.95
3,131.23

1,950.45
993.34
446.24
3,390.03

2,092.23
1,123.36
487.00
3,702.59

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในปี 2561

ธนาคารมีการปรับตัวในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือ่ เตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
และการแข่งขันในปัจจุบัน โดยมีนโยบายการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) ทบทวนขีดความสามารถใหม่ ทั้งในด้าน  Core Competency  Managerial Competency / Functional Competency
และเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล Common Digital เพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรรองรับ
Digital services
2) น�ำระบบ ERP&HR เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากรเพือ่ ความคล่องตัว รวดเร็ว และอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากร
3) พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินให้ครอบคลุมถึงความรู้และทักษะให้สามารถปฏิบัติงานด้านสินเชื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการปรับโครงสร้างและอัตราก�ำลัง  
4) พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ (Professional) ทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านตรวจสอบ และด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยธนาคารได้สง่ เสริมและสนับสนุนผูบ้ ริหารและพนักงานให้เข้ารับการทดสอบคุณวุฒวิ ชิ าชีพต่างๆ กับสถาบันภายนอก
ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ Certified Professional Internal Auditor of Thailand, The Certified
Internal Auditor, Certified Ethical Hacker, Comp TIA Security ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ HR เป็นต้น
5) ปรับรูปแบบการพัฒนาตาม Model 70:20:10 (70 : การเรียนรู้จากประสบการณ์ท�ำงานจริง (Experiential Learning)
20 : การเรียนรู้จากการพัฒนาจากบุคคลอื่นๆ (Coaching & Mentoring) 10 : การเรียนรู้จากการเข้าอบรม (Formal Learning))
โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่าน Digital Learning เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมด้านดิจิทัล (Digital Culture)  
6) พัฒนาผูม้ ศี กั ยภาพสูง โดยธนาคารมีแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งเพือ่ รองรับต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญได้แก่ โครงการ
Leadership Development Program ส�ำหรับผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่าย โครงการ High Potential Management ส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่าย/หัวหน้าส่วน และโครงการ Smart Leader ที่เน้นการพัฒนารูปแบบ Job Shadow เพื่อติดตาม
และเรียนรู้การท�ำงานของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นต้นแบบ
นอกจากนีธ้ นาคารยังได้พฒั นาบุคลากรในด้านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  Market Conduct  
การอบรมเพื่อขอรับและต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย การอบรมด้านความปลอดภัย การสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น
ในปี 2561 ธนาคารได้ดำ�เนินการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานผ่านหลักสูตรภายในธนาคาร (In-house Training) จำ�นวน
153 หลักสูตร และหลักสูตรที่สถาบันภายนอกเป็นผู้ดำ�เนินการจัดอบรม (Public Training) จำ�นวน 201 หลักสูตร ซึ่งเป็นการอบรม
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมจำ�นวน 354 หลักสูตร มีชว่ั โมงผ่านการอบรมสำ�หรับผูบ้ ริหารและพนักงานเฉลีย่ 71.03 ชม./คน/ปี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ท�ำหน้าที่ในปี 2561 ประกอบด้วย
1. ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 12/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม
2560 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่
นางรัตนา อนุภาสนันท์
ประธานกรรมการ
นายธานินทร์ ผะเอม
กรรมการ
นายกฤษฎา บุญราช
กรรมการ
นางสุมาลี   โชคดีอนันต์  
ที่ปรึกษา
2. ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 5/2561 สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่
นางรัตนา อนุภาสนันท์
ประธานกรรมการ
นายธานินทร์ ผะเอม
กรรมการ
นายอวยชัย คูหากาญจน์
กรรมการ
นางสุมาลี   โชคดีอนันต์  
ที่ปรึกษา (ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561)
โดยมีผู้บริหารสูงสุดของ สายงานตรวจสอบ ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึง่ สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2555
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 14 ครัง้ เพือ่ พิจารณาและติดตามเรือ่ งต่างๆ โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ
ในวาระที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมหารือเป็นการเฉพาะร่วมกับผู้สอบบัญชีธนาคาร (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
รายงานทางการเงิน

สอบทานผลประกอบการและรายงานทางการเงินเป็นรายเดือน รายไตรมาส และประจ�ำปีของธนาคาร ร่วมกับผู้บริหารของ
ฝ่ายการบัญชี และมีการหารือกับผู้สอบบัญชีธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างสม�่ำเสมอในเรื่องความถูกต้องของ
งบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�ำคัญ และประเด็นส�ำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
และสอบทานงบการเงินของผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า กระบวนการจัดท�ำงบการเงินและรายงานทางการเงิน จัดท�ำขึน้ ตามข้อก�ำหนด
ของมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้
การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการตามแนวคิด 3 Lines of Defense มีการสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของธนาคาร ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ำกับดูแลภายนอก ติดตามการจัดท�ำระบบการควบคุมภายในและ
การจัดท�ำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง รวมทัง้ ติดตามผลการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน เพือ่ ให้
122 มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมเพียงพอ
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การตรวจสอบภายใน

สอบทานและทบทวนกฎบัตรของกลุ่มงานตรวจสอบ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน สิทธิ และความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�ำปี แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
ดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงประเมินความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน พิจารณาผลการตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน และติดตามการด�ำเนินการแก้ไขในประเด็นทีส่ ำ� คัญ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานมากขึ้น
นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สอบทานและติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดขององค์กรก�ำกับดูแลธนาคาร ระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร และกฎหมาย ประกาศ ค�ำสั่งที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง

สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ม่ันใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่างๆ มีความเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สอบทานรายงานที่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับรองเป็นประจ�ำทุกปีว่าการปฏิบัติงานของตนไม่อยู่ในข่ายที่อาจ
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบแต่ละหน่วยงานย่อยว่ามีกระบวนการตรวจสอบความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กอ่ นจัดท�ำสัญญาตามทีร่ ะเบียบก�ำหนดไว้ ทัง้ นี้ เพือ่ การก�ำกับดูแลทีด่ ี มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานและได้ปฏิบตั ิ
ตามคู่มือจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ มีการประเมินตนเอง ทัง้ รายบุคคล
และรายคณะตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจซึง่ มีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้ อบบัญชี โดยในปี 2561 ผูส้ อบบัญชีธนาคาร
ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 3,100,000 บาท

(นางรัตนา อนุภาสนันท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบตั งิ านเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และให้คำ� ปรึกษาอย่างเทีย่ งธรรมและเป็นอิสระ เพือ่ เพิม่ คุณค่า
และปรับปรุงการด�ำเนินงานของธนาคารให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในยังเป็นกลไกหลักในกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน การก�ำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ   
หน่วยตรวจสอบภายใน มีการจัดท�ำกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจและได้ดำ� เนินการตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ซึ่งมีกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่ดี ดังนี้

1) คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคาร มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ และ
ความเข้าใจในธุรกิจของธนาคาร ความเสีย่ งและการควบคุม รวมทัง้ การควบคุมทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถอืน่
ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบและตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้        
โดยส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 30 คน ได้แก่ วุฒิบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรับอนุญาต (Certified Information System Auditor : CISA) จ�ำนวน 1 คน วุฒิบัตรผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จ�ำนวน 1 คน วุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
(Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT) จ�ำนวน 14 คน วุฒิบัตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบระบบการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27001:2013 จ�ำนวน 4 คน วุฒิบัตรผู้บริหาร
จั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ ( I-Sec-M และ I-Sec-T) ของส� ำ นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) จ�ำนวน 3 คน วุฒิบัตรประกาศนียบัตรหลักสูตรกระบวนการบริหารงานบริการ
ด้านสารสนเทศระดับพื้นฐาน (Certified Information Technology Infrastructure  Library Foundation.: ITIL ) จ�ำนวน 7 คน

2) โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน
   ตามโครงสร้างการบังคับบัญชาของหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC)
และการบริหารงานทั่วไปขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการรายงาน ทั้งนี้ ธนาคารได้ก�ำหนด
บทบาทและความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของสายงานตรวจสอบอย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบ

3) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
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หน่วยตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหารทั้งในการน�ำเสนอรายงานและการจัดท�ำแผนการตรวจสอบ
โดยได้น�ำความคาดหวัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อห่วงใยที่มีต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งข้อตรวจพบของธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาจัดท�ำ
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ของธนาคาร (Risk Based Approach) รวมถึงประเด็นการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ General Control และ Application
Control ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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4) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของสายงานตรวจสอบอย่างชัดเจนและสื่อสารให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนได้รบั ทราบ สรุปได้ดงั นี้ จัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปีและน�ำเสนอแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณา
อนุมัติและด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลทางการเงิน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
โอกาสเกิดทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสีย่ งจากการทุจริต รวมทัง้ จัดให้มผี ตู้ รวจสอบภายในทีม่ คี วามรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และการอบรมความรู้ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน

5) การปฏิบัติงานและการรายงาน
ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบได้กำ� หนดแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์  และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี โดยน�ำปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญ
จากฝ่ายบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการพิจารณาจัดท�ำแผน ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงที่สายงานตรวจสอบ ก�ำหนดขึ้นเพื่อใช้ประเมิน
และจั ด ระดั บ ความเสี่ ย ง รวมทั้ ง ข้ อ ห่ ว งใยที่ มี ต ่ อ การด� ำ เนิ น งานของธนาคาร จากผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ข้ อ ตรวจพบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการก�ำหนดแผนการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยรายงานผลการตรวจสอบ
เสนอต่อกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหน่วยรับตรวจและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน และรายงาน
สรุปประเด็นส�ำคัญเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

6) การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน มีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานเทียบกับมาตรฐานสากลของการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายใน
อย่างสม�ำ่ เสมอทุกปี โดยการประเมินตนเอง ประเมินโดยหน่วยรับตรวจ ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร และประเมินโดยองค์กรอิสระภายนอก
ทุก 5 ปี ทั้งนี้ได้น�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน
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รายงานคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy
and Policy Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
(IT Strategy and Policy Committee) ที่ท�ำหน้าที่ในปี 2561 ประกอบด้วย
นางวิไล
แวดวงธรรม
ประธานกรรมการ
นายนรินทร์
กัลยาณมิตร
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สอาดโฉม
กรรมการ
พันเอก ดร.เจียรนัย
วงศ์สอาด  
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร  
เลขานุการ
ในปี 2561 คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee) มีการประชุม
รวม 14 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยพิจารณา
และติดตามเรื่องต่างๆ หารือร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคาร
เป็นรายไตรมาส สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
กำ�หนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีของธนาคาร

ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีของธนาคาร โดยมอบนโยบายให้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยได้พจิ ารณากลัน่ กรองการด�ำเนินการทบทวนและจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ปี 2560 - 2564 (ฉบับทบทวนปี 2562 - 2564) ซึ่งได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ก�ำหนดแนวโน้มทิศทาง
ของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตของธนาคารให้มีการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนงานของธนาคาร สอดรับกับเป้าหมาย และกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ก�ำหนดกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อช่วย
ขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปี 2560 - 2564
(ฉบับทบทวนปี 2562-2564) ในเดือนพฤศจิกายน 2561
กำ�หนดแผนกลยุทธ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร

ให้ความเห็นในการก�ำหนดแผนกลยุทธ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร เพือ่ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขัน และให้มคี วามยืดหยุน่ เพียงพอทีจ่ ะรองรับการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีและการเปลีย่ นแปลง
การด�ำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงมอบนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) และ
ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดท�ำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ก�ำหนดแนวทางและขอบเขตในการพั ฒ นาบุ ค ลากร รวมทั้ ง การจั ด สรรทรั พ ยากร เพื่ อการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มอบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของธนาคาร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง หรือ Disruptive Technology ที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับธนาคาร โดยได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน IT
ให้ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ที่เป็น
มาตรฐาน (Certificate) รวมถึงให้ความเห็นชอบต่อการก�ำหนด การอบรมและพัฒนาความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ครอบคลุม เช่น การอบรมบุคลากรในการใช้งานระบบ GHB System (New Core Banking) เห็นชอบแผนการส่งเสริมให้บุคลากร
ตระหนักถึงเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบ
อย่างปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์
มอบนโยบายให้มีการรายงานการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ให้ความเห็นชอบการจัดท�ำ Dashboard ทางด้าน IT Availability ของ Infrastructure
ทั้งในด้านระบบงานหลัก GHB System และระบบ Non-GHB System
ควบคุม กำ�กับ ดูแล ทบทวน และประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร

ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ทบทวน และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร โดยในปี 2561 ติดตาม
การรายงานความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2560 - 2564 (ฉบับทบทวนประจ�ำปี 2560) จ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น 33 โครงการ เป็นประจ�ำทุกเดือน ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะโครงการส�ำคัญขนาดใหญ่ เช่น การด�ำเนิน
โครงการระบบงานหลัก GHB System และ GHB All (Mobile Banking) รวมถึงติดตามการรายงานสถานะระบบงานที่มีความส�ำคัญ
ดังกล่าวด้วย

(นางวิไล  แวดวงธรรม)

ประธานคณะกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
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การบริการแบบ “Digital Services” ของธนาคาร
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศ โดยมุ่งสู่การบริการในรูปแบบ “Digital Services” เพื่อให้
ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขัน ประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการ ก้าวไปสู่การเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดส�ำหรับการมีบ้าน”
โดยให้ความส�ำคัญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เตรียมพร้อมส�ำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริการ มุ่งสู่การเป็น “Smart Digital Services” ขับเคลื่อนการให้บริการด้วยเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัล
อย่างเต็มศักยภาพ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
ธนาคารก�ำหนดกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “Smart Digital Services” 2 ด้าน ประกอบด้วย
1. IT Infrastructure คือ โครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ำ� ให้ธนาคาร สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง

โดยในปี 2561 ธนาคารมีการพัฒนาระบบ Core Banking ใหม่ ทดแทนระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งธนาคารเรียกว่าระบบ GHB System
เพือ่ พัฒนาและบูรณาการบริการทางด้านสินเชือ่ และเงินฝากของธนาคารทัง้ หมด ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ เน้นการท�ำงานทีเ่ ป็นอัตโนมัติ
มากขึ้นกว่าเดิม สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะน�ำไปสู่ Digital Services ได้หลากหลายรูปแบบ ท�ำให้ธนาคารเกิดความคล่องตัว
ในการออกผลิตภัณฑ์ทั้งด้านสินเชื่อและเงินฝากที่มีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่ซับซ้อนได้ ซึ่งจะท�ำให้ธนาคารเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันได้สูงขึ้นกว่าเดิม
นอกจากนัน้ ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ของปี 2561 ได้มกี ารน�ำระบบ Digital มาใช้งาน เพือ่ ให้การบริหารจัดการ
ของธนาคารมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การพัฒนาระบบ ERP&HR มาใช้กับงาน Back Office เพื่อบริหารจัดการงานบัญชี
งบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงระบบบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ IFRS9 เพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่
Upgrade ระบบ KYC/CDD เพื่อระบุและพิสูจน์ตัวตนลูกค้าป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้งานระบบ Tele Presence
ในการถ่ายทอดนโยบาย ติดตาม และสื่อสารงานในด้านต่างๆ ระหว่างส�ำนักงานใหญ่กับสาขาของธนาคาร หรือสาขากับสาขา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
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2. IT Service คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นช่องทางการให้บริการ

ในรูปแบบ Digital ใหม่ๆ ของธนาคาร อาทิเช่น เครื่อง Mobile Deposit Machine ซึ่ง
เป็นเครือ่ งรับฝากเงินนอกสถานทีแ่ บบ Online ใช้ในการให้บริการรับฝากเงินนอกสถานที่
อ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของธนาคารและยังเป็นการสร้างวินัยทางด้านการเงิน
ให้กับประชาชนอีกด้วย
ธนาคารยังได้พิจารณาน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดบริการใหม่ๆ เช่น
โครงการ Payment Gateway ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ แก้ปญั หาด้านบริการให้กบั ลูกค้าของธนาคาร
ที่ เ สี ย เวลาในการเข้ า คิ ว ช� ำ ระหนี้ เ งิ น กู ้ ทุ ก สิ้ น เดื อ น ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า ของธนาคารเกิ ด
ความไม่สะดวกและไม่พึงพอใจในการใช้บริการ โดยโครงการ Payment Gateway
แบ่งออกเป็น 3 Phase ประกอบด้วย
1. เครื่องรับช�ำระหนี้เงินกู้ LRM (Loan Repayment Machine) เป็นเครื่อง
รับช�ำระหนีเ้ งินกู้ Online แบบใช้เงินสด สามารถรับช�ำระหนีพ้ ร้อมกันได้หลายบัญชี โดย
ใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที ลูกค้าที่มาใช้บริการจะได้รับใบเสร็จรับเงินทันที
2. เครื่องช�ำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด Dynamic QR Noncash Payment
เป็นเครื่องที่ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถที่จะใช้เครื่องดังกล่าว
เลือกบัญชีเงินกู้และจ�ำนวนเงินที่ต้องการช�ำระในแต่ละบัญชี เพื่อสร้าง Dynamic
QR Code ขึน้ หลังจากนั้นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถที่จะใช้
Mobile Application ของธนาคารใดๆ ก็ได้ที่ลูกค้ามี น�ำมาอ่าน Dynamic QR Code
ดังกล่าวก็จะสามารถโอนเงินมาช�ำระหนี้เงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทันที
แบบ Online โดยไม่ต้องใช้เงินสด (Non Cash) ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินกู้
อ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. Mobile Application “GHB ALL” คือ Mobile Application ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ที่รวมบริการทุกประเภทของธนาคารให้อยู่ในมือของลูกค้า อาทิเช่น
การช�ำระหนี้เงินกู้ การโอนเงิน การจองคิวเพื่อใช้บริการที่สาขาของธนาคาร ใบเสร็จ
รับเงินอิเล็กทรอนิกส์ การท�ำ Pre Approve การขอสินเชื่อ การนัด และติดตามสถานะ
การยืน่ กู้ ฯลฯ และในระยะต่อไปจะมีการเชือ่ มต่อ Application ของการให้บริการทัง้ เรือ่ ง
NPL, NPA, e-Loyalty ฯลฯ เข้าด้วยกัน
โครงการ Payment Gateway ทั้ง 3 Phase ดังกล่าวข้างต้น ได้มีการเปิด
ใช้งานจริงเพื่อให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกกับลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคาร
เป็นที่เรียบร้อย
นอกจากนั้น ธนาคารยังได้มีการก�ำหนดเส้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Roadmap) เพื่อให้ธนาคารมีกรอบและทิศทางที่ชัดเจนในการลงทุนทั้งด้าน
IT Infrastructure และ IT Service ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุน
แผนยุทธศาสตร์ของธนาคารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด มุ่งสู่ Smart Digital Services เพื่อให้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดส�ำหรับการมีบ้าน” และท�ำหน้าที่
“ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” สมดังวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่สำ�คัญ
นอกจากในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.21 รายการกับบุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายละเอียดข้อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่ส�ำคัญของธนาคาร (เงินให้สินเชื่อ และภาระผูกพัน) ที่ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สามารถแสดงได้ ดังนี้
                หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2560

บริษัทร่วม / บริษัทย่อย
   ไม่มี
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บริษัท/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
(มีกรรมการร่วมกัน)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ำกัด
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ำกัด
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด
(มหาชน)
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จ�ำกัด
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท เทคโนเมดิคัล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ำกัด
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นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

นายธัชพล กาญจนกูล
นายธานินทร์ ผะเอม
นางรัตนา อนุภาสนันท์
นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2560

สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย        
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
The International Union for
Housing Finance
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ๊ดไวซอรี่
จ�ำกัด
บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอนเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
บริษัท อนันตา แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท ไพน์เนอรี่ รีไซร์เทล จ�ำกัด
บริษัท ไพน์เนอรี่ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

31 ธันวาคม 2561
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กรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

นายสมพร จิตเป็นธม

นายฉัตรชัย ศิริไล

ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม 1

นายอวยชัย คูหากาญจน์ 2
นายเลอพงษ์ ชูประยูร

หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561
2 ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
		

นโยบายการกำ�หนดราคาการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยอาจมีรายการทางธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจอืน่ ๆ ซึง่ อยูภ่ ายใต้
การควบคุมของรัฐบาลไทย ทั้งทางตรงผ่านทางหน่วยงานรัฐบาล หรือทางอ้อมโดยผ่านบริษัทร่วมหรือองค์กรอื่นๆ ธนาคารได้ก�ำหนด
ราคายุติธรรมและเงื่อนไขในการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ทางการค้าปกติ และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจาการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ธนาคารได้ก�ำหนดราคาส�ำหรับ
รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันตามทีธ่ นาคารประกาศแก่สาธารณชนเป็นปกติธรุ กิจและเป็นเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป เพือ่ ให้
เกิดความคุม้ ค่าและสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ยกเว้นธุรกรรมทีม่ กี ฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ก็จะยึดถือ
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว  
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นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต
ส�ำหรับการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในอนาคต มีความเป็นไปได้วา่ จะเกิดขึน้ ตามการด�ำเนินธุรกิจทัว่ ไป หากธนาคารพิจารณา
เห็นว่ารายการที่จะท�ำระหว่างกันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร การท�ำรายการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
หน่วยงานก�ำกับและระเบียบปฏิบตั งิ านทีธ่ นาคารก�ำหนด และธนาคารจะยึดถือแนวทางปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการท�ำรายการกับลูกค้าทัว่ ไป

ขั้นตอนการพิจารณาการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยในขัน้ ตอนการอนุมตั ิ
ท�ำรายการ ธนาคารได้พิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี นโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม (Conflict of Interest) และคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจว่าการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับ
ธนาคารได้มอบหมายให้ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย ระเบียบ รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการ และข้อห้าม
ในการท�ำธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อ การท�ำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและการด�ำเนินการอื่นใดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
โดยฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วข้องตรวจสอบข้อมูลผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน และลักษณะความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล COI ทีอ่ ยูใ่ นระบบ GHB System
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
รายงานคณะกรรมการธนาคารทราบ
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารได้ก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการธนาคาร และผู้บริหารใน
การจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1) ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ หรือรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
2) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์
ในเรื่องที่ก�ำลังพิจารณาหรืออนุมัติ บุคคลดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้
ส่วนเสีย
3) ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้มีอ�ำนาจในการจัดการอนุมัติหรือเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อ ท�ำธุรกรรม
ที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่ตนเอง คู่สมรส ญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
ธนาคาร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
และหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการธนาคาร
ได้จดั ให้ธนาคารมีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีด่ ี เพือ่ ให้แน่ใจว่าธนาคารได้เปิดเผยในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญอย่างเพียงพอและเชือ่ ถือได้
คณะกรรมการธนาคารได้จดั ให้มกี ารบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ดี ำ� รงไว้ซงึ่ ระบบการบริหารความเสีย่ ง
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของธนาคาร ตลอดจนการป้องกันการกระท�ำทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตลอดจนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึง
การประสานงานเกีย่ วกับผลการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีธนาคารและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็น
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสมกับ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ได้วา่ งบการเงินของธนาคารส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากธนาคารตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานประจ�ำปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่ผบู้ ริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคาร หรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของธนาคาร
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชือ่ มัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้ธนาคารต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางภัทรา  โชว์ศรี)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางจิตรา  เมฆาพงศ์พันธุ์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2561

2560

สินทรัพย์

เงินสด
6.1
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
6.2
เงินลงทุนสุทธิ
6.3
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
6.4
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6.5
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
6.29.2
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
6.8
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
6.9
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
6.10
ลูกหนี้ด�ำเนินคดีแพ่ง
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
6.11
รวมสินทรัพย์

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

5,267,499
31,490,250
50,460,647

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

992,673,499
4,067,738
996,741,237
67,433,879
929,307,358

80,344,891

30,772,610

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

105,135
30,877,745
1,011,181
29,866,564
7,707,536
3,444,303
410,730
2,057,620
2,445,226
1,062,457,733

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2561

2560

6.12
6.13

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

858,073,774
1,916,534
2,500,617
115,100,000
1,562,589
4,839,836
1,154,407
2,704,184
987,851,941

6.17

20,320,329

20,320,329

6.18

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

21,242,801
1,200,000
31,842,662
74,605,792
1,062,457,733

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

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

6.14
6.15
6.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายนรินทร์  กัลยาณมิตร)
ประธานกรรมการ
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(นายฉัตรชัย  ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ
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งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

รายได้ดอกเบี้ย
6.24
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
6.25
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
6.26
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
6.29.4
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
6.29.5
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
6.27
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

2561

2560

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

48,305,747
19,029,173
29,276,574
1,094,851
25,941
1,068,910
450,781
869,654
1,092,156
32,758,075

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

3,824,740
6,945
1,438,020
2,133,263
7,402,968
861,576
12,680,821
11,812,710
-

12,610,606

(37,423)
(37,423)
11,775,287

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายนรินทร์  กัลยาณมิตร)
ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย  ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ส�ำรองตามกฎหมาย
เงินน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ส�ำรองตามกฎหมาย
เงินน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561

6.28
6.28

6.28
6.28

ทุน

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

อื่น ๆ

ยังไม่ได้จัดสรร

20,320,329 19,279,141
1,963,660
20,320,329 21,242,801

1,200,000
1,200,000

26,790,725
(1,963,660)
(4,759,690)
11,775,287
31,842,662

67,590,195
(4,759,690)
11,775,287
74,605,792

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

1,200,000
1,200,000

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายนรินทร์  กัลยาณมิตร)
ประธานกรรมการ
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รวม

(นายฉัตรชัย  ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

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

12,610,606

11,812,710

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

392,334
6,071
2,611
12,680,821
(533,139)
(498,730)
(560,865)
15,773
(171)
36,260
149,258
1,280
100,742
(11,156)
(29,708,154)
(24,000)
48,989,117
(18,972,342)
24,000
23,902,420

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

2,130
(7,969,899)
(91,286,501)
(3,604,198)
(108,935)
(283,576)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

6.1

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

77,286,926
(14,040,183)
1,009,630
(61,740)
986,685
(14,167,241)

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

(133,238)
563
(782,772)
(19,314)
(934,761)

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

(4,481)
22,300,000
(10,300,000)
(3,122)
(4,759,690)
7,232,707
(7,869,295)
44,614,346
36,745,051

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายนรินทร์  กัลยาณมิตร)
ประธานกรรมการ
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(นายฉัตรชัย  ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

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

เรื่อง

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การเสนองบการเงิน
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
การบริหารความเสี่ยง
4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
4.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
4.3 การด�ำรงเงินกองทุน
ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด)
6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
6.3 เงินลงทุนสุทธิ
6.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
6.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
6.7 สินทรัพย์จัดชั้นตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
6.8 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
6.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
6.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
6.11 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
6.12 เงินรับฝาก
6.13 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
6.14 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
6.15 ประมาณการหนี้สิน
6.16 หนี้สินอื่น
6.17 ทุน
6.18 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
6.19 กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
6.20 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน
6.21 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.22 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
6.23 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
6.24 รายได้ดอกเบี้ย
6.25 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
6.26 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
6.27 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
6.28 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ
6.29 ธุรกรรมนโยบายรัฐ
6.30 การอนุมัติงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีอาคารและ หรือ
ทีด่ นิ เพือ่ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ธนาคารมีสำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
และมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1

การจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงิน

งบการเงินจัดท�ำและแสดงรายการตามข้อก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.1/2559 ลงวันที่
29 มิถุนายน 2559 เรื่อง การจัดท�ำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งจัดท�ำขึ้นตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินที่เสนอได้รวมรายการบัญชีของสาขา
ทุกแห่ง โดยได้ตดั รายการระหว่างกันแล้ว แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยมีการปัดเศษในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาทและล้านบาท ตามล�ำดับ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึ้นจากงบการเงินที่เป็นฉบับภาษาไทย ในกรณีที่เนื้อหามีความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2

มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปีปัจจุบัน

ธนาคารได้น�ำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารของธนาคารพิจารณาแล้วว่า
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคาร
2.3

มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและฉบับปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
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การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางการบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้

2.3

มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอ่ อกและฉบับปรับปรุงใหม่แต่ยงั ไม่มผ
ี ลบังคับใช้ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
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2.3

มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอ่ อกและฉบับปรับปรุงใหม่แต่ยงั ไม่มผ
ี ลบังคับใช้ (ต่อ)

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561)
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561)
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
เงินที่น�ำส่งรัฐ
ฉบับที่ 22
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 16
สัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ผู้บริหารของธนาคารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
หรือปรับปรุงใหม่ฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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2.4

การจัดประเภทรายการใหม่

งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่น�ำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคาร ดังนี้
   หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2560
ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
						

983.92
336.51

จัดประเภท
รายการใหม่

(533.14)
533.14

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

450.78
869.65

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
3.1

การรับรู้รายได้

3.1.1 รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ ทีค่ า้ งช�ำระเกิน 3 เดือน รับรูต้ ามเกณฑ์เงินสด
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะกลับมาใช้เกณฑ์คงค้างส�ำหรับเงินให้สนิ เชือ่ จ�ำนวนนัน้
เมื่อลูกหนี้ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ค้างเสร็จสิ้นแล้ว
ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบีย้ ค้างรับจากเงินให้สนิ เชือ่ ทีค่ า้ งช�ำระเกินกว่า 3 เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีค่ า้ งช�ำระ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.1.2 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
3.1.3 เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
3.1.4 รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยหยุดรับรู้รายได้เมื่อค้างช�ำระค่าเช่าเกิน 2 เดือน
ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
3.1.5 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2

การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม
3.4

เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารตั้งใจและสามารถที่จะถือจนครบก�ำหนด จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก�ำหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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3.5

เงินให้สินเชื่อ

เงินให้สินเชื่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินต้น ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยจ�ำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ
3.6

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3.6.1 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันส�ำรองตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สกส.14/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันส�ำรอง
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การประเมิน
ราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับช�ำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1) ธนาคารกันเงินส�ำรองส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพในอัตราร้อยละ 100 ส�ำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้
ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันตามวิธีการ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
2) หลักประกันที่น�ำมาค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่าย หลักประกัน
ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ (เช่น มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี เท่ากับร้อยละ 62 ของราคาประเมิน มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่
ระหว่างการขายทอดตลาด เท่ากับร้อยละ 66.38 ของราคาประเมิน)
3) การประเมินมูลค่าหลักประกัน ธนาคารใช้ขอ้ มูลหลักประกันทีม่ อี ายุประเมินไม่เกิน 1 ปี จากระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของธนาคารแทนมูลค่าหลักประกันที่มีการประเมินเกินกว่า 3 ปี
อนึง่ ธนาคารได้กนั เงินส�ำรองตามเกณฑ์คณุ ภาพของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการช�ำระหนีโ้ ดยธนาคาร
ได้ทยอยกันเงินส�ำรองหนี้สูญเป็นรายเดือน และฝ่ายบริหารจะพิจารณากันเงินส�ำรองหนี้สูญเพิ่มจากที่ทยอยตั้ง
เป็นรายเดือนดังกล่าวตามความเหมาะสม
ส�ำหรับสินเชื่อที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลักษณะ
ของสินเชื่อและจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่ก่อให้เกิดรายได้ประกอบด้วย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต�่ำที่ค�ำนวณตามอัตราร้อยละที่ ธปท. ก�ำหนด และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่า
อัตราขั้นต�่ำตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหายในอนาคต โดยพิจารณาเป็นอัตราส่วนต่อเงินให้สินเชื่อ
ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายของธนาคารซึ่งมีการทบทวนทุกปี
หนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี ธนาคารน�ำไปลดยอดจ�ำนวนที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืนธนาคารรับรู้เป็นรายได้อื่น
ธนาคารก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ โดยธนาคารได้ตัดหนี้สูญส�ำหรับลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ เท่ากับ
จ�ำนวนที่กันส�ำรองส�ำหรับลูกหนี้ท่ีสงสัยว่าจะเรียกคืนไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตัดส่วนสูญเสียของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
3.6.2 ค่าธรรมเนียมเงินให้กรู้ ายย่อยระยะยาวทีธ่ นาคารทดรองจ่าย จะตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญและรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
เช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อโดยไม่น�ำหลักประกันมาหัก และแสดงรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์อื่น
3.6.3 ลูกหนีอ้ นื่ ทีค่ าดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จะตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน และแสดงรวมอยูใ่ นรายการสินทรัพย์อนื่
เว้นแต่ลูกหนี้ด�ำเนินคดีรอรับคืนและลูกหนี้ด�ำเนินคดีเงินเบิกเกินบัญชีรอรับคืนที่เกิดจากผลต่างของการได้รับ
ช�ำระหนี้จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จ�ำนอง จะแสดงรวมอยู่ในเงินให้สินเชื่อ
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3.7

ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายแสดงด้วยราคาประเมินหรือราคาตามบัญชีแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่าหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ธนาคารก�ำหนดอัตราการตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์รอการขายทีม่ รี ะยะเวลาการถือครองไม่เกิน 10 ปี ในอัตรา
ร้อยละ 0 - 70 ส่วนอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ธนาคารถือครองเกิน 10 ปี ตั้งค่าเผื่อในอัตราร้อยละ 100 ตามที่
กระทรวงการคลังก�ำหนดให้ธนาคารถือปฏิบัติ
การกลับรายการก�ำไร(ขาดทุน)จากการด้อยค่า จะรับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ในงบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส่วนก�ำไร(ขาดทุน)จากการขายหลังหักค่าใช้จา่ ยในการขายจะรับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ย
เมื่อมีการจ�ำหน่าย
3.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ในอัตราร้อยละ ดังนี้
อาคาร
อัตราร้อยละ
5
ต่อปี
อุปกรณ์
อัตราร้อยละ
10 - 33
ต่อปี
อุปกรณ์ทมี่ รี าคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท และอุปกรณ์เกีย่ วกับเทคโนโลยีทมี่ รี าคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 30,000 บาท
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อมา
รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งท�ำให้อายุของสินทรัพย์ยาวนานขึ้น อันมีผลท�ำให้มูลค่าเปลี่ยน
แทนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษา
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั
คืน มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สนิ ทรัพย์
อย่างต่อเนื่อง หรือจ�ำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�ำนวนใด
จะสูงกว่า
ก�ำไรและขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ พิจารณาจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิจากการจ�ำหน่าย
กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ผลต่างดังกล่าวในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.9

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

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

ค่าธรรมเนียมในการจ�ำหน่ายพันธบัตร ตัดจ�ำหน่ายโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุของพันธบัตร โดยแสดงรวมอยูใ่ นสินทรัพย์อนื่
3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

3.11.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส สิทธิการลาต่าง ๆ รวมทั้ง
ผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น ๆ ตามข้อตกลงของการจ้างงาน ธนาคารรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเป็น
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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3.11.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
3.11.2.1 โครงการสมทบเงิน
ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
โดยธนาคารจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก
ตามเกณฑ์และข้อก�ำหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ธนาคารไม่มีภาระ
ผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานเมื่อถึงก�ำหนดช�ำระ
3.11.2.2 โครงการผลประโยชน์
โครงการผลประโยชน์ของธนาคารประกอบด้วยเงินตอบแทนความชอบในการท�ำงานภายใต้พระราช
บัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ของทีร่ ะลึกส�ำหรับพนักงานเกษียณอายุ และเงินบ�ำเหน็จ
ภายใต้กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของการจ้างงาน
3.11.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานของธนาคาร ได้แก่ ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน
ตามข้อตกลงของการจ้างงาน
ธนาคารค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประเภทโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้
ต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนบริการในอดีต ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิ เป็นค่าใช้จ่าย
ในก�ำไรหรือขาดทุน
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์จะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และผลก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
3.12 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าทีม่ คี วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ธนาคารในฐานะผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงิน
ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้เป็นหนี้สิน ส่วนค่าเช่าที่ช�ำระ
จะแยกเป็นส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญา เพื่อท�ำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ส�ำหรับ
ยอดคงเหลือของหนี้สิน และส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สัญญาเช่าระยะยาวเพือ่ เช่าทรัพย์สนิ โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญา
3.13 รายการสุทธิระหว่างกัน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน�ำมาหักกลบและแสดงจ�ำนวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อ
ธนาคารมีสิทธิทางกฎหมายในการน�ำจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนี้กันและธนาคาร
มีความตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�ำระจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์
จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช�ำระหนี้สิน
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3.14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมธนาคารรวมถึงบุคคลหรือกิจการทีธ่ นาคาร
มีอำ� นาจควบคุมไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญในการตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบาย
ทางการเงินและการด�ำเนินงาน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงการอยู่ภายใต้การควบคุมหรือ
อยู่ภายใต้อิทธิพลร่วมกัน
ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ธนาคารมีรายการทางธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
ซึ่งอาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยรัฐบาลไทย ทั้งทางตรงผ่านทางหน่วยงานรัฐบาล หรือทางอ้อมโดยผ่าน
บริษัทร่วมหรือองค์กรอื่น ๆ ราคาและเงื่อนไขในการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ทางการค้าปกติ
ดังนั้น ธนาคารจึงไม่จ�ำเป็นต้องรวบรวมและเปิดเผยรายการค้ากับรัฐวิสาหกิจอื่นและหน่วยงานภาครัฐไว้ในรายการ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ได้แก่ ผูบ้ ริหารและกรรมการของธนาคาร ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการวางแผน สั่งการ และควบคุมการด�ำเนินงานของธนาคาร ธนาคารก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการค้ากับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ธนาคารประกาศแก่สาธารณชนเป็นปกติธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป
3.15 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง มูลค่าที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินออกไป หรือมูลค่าที่คาดว่า
จะต้องจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหนี้สินทางการเงิน โดยใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการค�ำนวณตามหลักการของ
ตลาดเงินที่ใช้กันทั่วไป
วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผย
มีดังนี้
เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินรับฝาก หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืม ภาระของธนาคาร
จากการรับรอง และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน - ภาระผูกพันทัง้ สิน้ แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามจ�ำนวน
เงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาตามบัญชีสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้
ค้างรับทั้งสิ้น (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับ) ตามจ�ำนวนเงินที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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4. การบริหารความเสี่ยง
4.1

ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร

4.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านเครดิต คือ โอกาสหรือความน่าจะเป็นทีค่ สู่ ญั ญาของธนาคาร (Counterparty) ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระที่ตกลงไว้กับธนาคาร รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ในส่วนการพิจารณาให้สินเชื่อนั้น ธนาคารมีนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) ซึ่งเป็นกรอบการด�ำเนินงาน
ทีก่ ำ� หนดขอบเขตวัตถุประสงค์ของการให้สนิ เชือ่ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการให้สนิ เชือ่
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความรับผิดชอบต่อสังคม
และระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดแนวทางการรับความเสี่ยงสินเชื่อ (Credit
Risk Guideline) 2 ประเภท คือ แนวทางการรับความเสี่ยงทั่วไป (Credit Risk - General Guideline) เช่น
การออกผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ การตรวจสอบเครดิตบูโร การก�ำหนดวงเงินให้สนิ เชือ่ ต่อหลักประกัน (LTV) ระยะเวลา
การให้กู้ ก�ำหนดการจ่ายดอกเบี้ยและช�ำระคืนเงินต้น การตั้งวงเงินสินเชื่อหลังจากได้รับอนุมัติสินเชื่อ
การเรียกเก็บหนี้และการติดตามทวงหนี้ รวมถึงมีกระบวนการในการสอบทานสินเชื่อของลูกค้าและติดตาม
ดูแลสินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติแล้วอย่างสม�่ำเสมอ และแนวทางการรับความเสี่ยงเฉพาะด้าน (Credit Risk Specific Guidelines) เช่น ก�ำหนด LTV สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ธนาคารมีแนวทางการรับความเสี่ยงโดยให้มี
การค�้ำประกันโดยผู้ประกอบการ หรือการพิจารณาประวัติการผ่อนช�ำระหนี้สม�่ำเสมอ เป็นต้น
กระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) การตรวจสอบคุณสมบัติและการวิเคราะห์เบื้องต้นของผู้กู้ในภาพรวม การตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กฎหมายก�ำหนด การตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องข้อมูลรายได้ การตรวจสอบเกณฑ์หลักประกัน
ในเบื้องต้น การพิจารณาเบื้องต้นจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช�ำระหนี้
2) กระบวนงานวิเคราะห์และพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Analysis) โดยพิจารณาข้อมูลที่ผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจาก SPOKES ข้อมูลหลักประกันตามรายงานประเมิน และมีการอนุมัติโดยน�ำเครื่องมือ
แบบจ�ำลองคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring Model) มาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อรายย่อยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ลดโอกาสความผิดพลาดจากการใช้ดลุ ยพินจิ ในการให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังมีการก�ำหนดระดับการกระจุกตัวของสินเชื่อสูงสุด ของแต่ละประเภทการกระจุกตัว เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
ในกรณีของเงินให้สินเชื่อที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลเสียหายสูงสุดของความเสี่ยงด้านเครดิต
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของธนาคาร คือ มูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้สินเชื่อในงบแสดงฐานะการเงินหลังจาก
หักค่าเผือ่ ผลขาดทุนต่าง ๆ แล้ว โดยยังไม่ได้คำ� นึงถึงมูลค่าของหลักประกันใด ๆ นอกจากนีค้ วามเสีย่ งด้านเครดิต
ยังอาจเกิดจากภาระผูกพันของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ส�ำหรับการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ที่ส�ำคัญของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของธนาคารนั้น เนื่องจากธุรกรรม
ทั้งหมดของธนาคารนั้นเป็นธุรกรรมภายในประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงิน
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4.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มี
ความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
(Net Interest Income) และรายได้ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ โดยเฉพาะเงินให้สินเชื่อจะมีการก�ำหนดจากอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ย
แบบลอยตัวชนิด MOR, MRR และ MLR เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นการลงทุนในพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตาม
ระยะเวลาที่ก�ำหนด ส่วนด้านหนี้สิน โดยเฉพาะเงินรับฝากตามระบบตลาดการเงินของประเทศไทยส่วนใหญ่
จะประกอบด้วย เงินฝากประเภทออมทรัพย์ทเี่ ป็นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว และเงินฝากประจ�ำทีเ่ ป็นอัตราดอกเบีย้ คงที่
ระยะสั้น
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยการวัดและประเมินมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการท�ำธุรกรรม และการทดสอบวิเคราะห์ความแตกต่าง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
(Repricing Gap Scenarios Analysis) อย่างสม�่ำเสมอรวมถึงทดสอบสถานการณ์จ�ำลอง (Stress Testing)
เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยหน่วยงานท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ผ่านเครื่องมือและระบบการชี้วัด
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงตามขนาด และความซับซ้อนของธุรกรรมของธนาคาร นอกจากนี้เพื่อให้
ระบบการบริหารความเสีย่ งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป ธนาคารจึงมีการทบทวนเครือ่ งมือ
และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงินของธนาคาร
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารที่ส�ำคัญ จ�ำแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ภายใน
1 เดือน

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

สินเชื่อ
ด้อย
คุณภาพ

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

1 ถึง 3
เดือน

3 ถึง 12
เดือน

มากกว่า
1 ปี

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

12,456.05
5,820.20
18,276.25

13,306.13
8,750.30
22,056.43

90,439.58
90,439.58

12.60
37.50
2,921.97
2,972.07

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

319,258.76
319,258.76

147,667.74
4,200.00
151,867.74

381,465.52
9,900.00
391,365.52

94,990.24
111,500.00
206,490.24

-

- 943,382.26
- 125,600.00
- 1,068,982.26
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4.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2560

เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

สินเชื่อ
ด้อย
คุณภาพ

ไม่มี
ดอกเบี้ย

ภายใน
1 เดือน

1 ถึง 3
เดือน

3 ถึง 12
เดือน

มากกว่า
1 ปี

31,476.13
815,841.48
847,317.61

17,465.78
25,549.56
43,015.34

32,957.37
62,174.34
95,131.71

73,804.51
73,804.51

14.12
37.50
2,971.78
3,023.40

270,256.94
1,000.00
271,256.94

108,930.90
1,304.21
4,800.00
115,035.11

368,774.72
612.32
16,900.00
386,287.04

110,111.21
92,400.00
202,511.21

-

รวม

- 31,490.25
- 50,460.65
43,104.44 1,023,446.11
43,104.44 1,105,397.01
-

858,073.77
1,916.53
115,100.00
975,090.30

ข้อมูลเบือ้ งต้นของอัตราดอกเบีย้ คงทีแ่ ละอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวของเงินให้สนิ เชือ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 ดังนี้
   หน่วย : ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินให้สินเชื่อ

2561

2560

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

173,503.97
849,942.14
1,023,446.11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้สินเชื่อประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติ จ�ำนวน
1,035,548.22 ล้านบาท และ 992,673.50 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐ จ�ำนวน 80,344.89
ล้านบาท และ 30,772.61 ล้านบาท ตามล�ำดับ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญ มีอัตราประมาณ ดังต่อไปนี้
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สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

2561

2560

ร้อยละ  1.50
ร้อยละ  1.34
ร้อยละ  4.75

ร้อยละ  1.51
ร้อยละ  0.37
ร้อยละ  5.04

ร้อยละ  1.65
ร้อยละ  0.26
ร้อยละ  3.17

ร้อยละ  1.72
ร้อยละ  0.03
ร้อยละ  3.48

4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�ำระหนี้สิน และภาระผูกพัน
เมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอกับ
ปริมาณความต้องการใช้เงินของธนาคารได้ทนั เวลา หรือจัดหาทุนได้ แต่ดว้ ยต้นทุนทีส่ งู เกินกว่าระดับทีย่ อมรับได้
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึง
ความไม่เหมาะสมของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
ธนาคารบริห ารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อ งโดยปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บการด� ำ รงสิ น ทรั พย์ ส ภาพคล่ องที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดหรือระเบียบข้อบังคับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยมีฝา่ ยบริหารการเงินเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
บริหารสภาพคล่องของธนาคารในการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการบริหารการลงทุน
ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าฐานะสภาพคล่องเหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับ
ภาวะตลาดในปัจจุบนั และในอนาคต โดยการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงินของธนาคาร
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามระยะเวลาที่ครบก�ำหนดของ
สัญญา
หน่วย : ล้านบาท
2561
ครบก�ำหนด

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

3 ถึง 12
เดือน

มากกว่า
1 ปี

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

รวม

ภายใน
1 เดือน

1 ถึง 3
เดือน

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

12,456.05
14,452.16
26,908.21

13,306.13
37,213.09
50,519.22

984,965.49
984,965.49

37.50
37.50

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

319,258.76
1,367.85
320,626.61

147,667.74
4,200.00
151,867.74

381,465.52
9,900.00
391,365.52

94,990.24
111,500.00
206,490.24

-

943,382.26
1,367.85
125,600.00
1,070,350.11
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4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2560
ครบก�ำหนด

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

4.2

3 ถึง 12
เดือน

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

มากกว่า
1 ปี

รวม

ภายใน
1 เดือน

1 ถึง 3
เดือน

31,490.25
3,926.90
35,417.15

17,465.78
13,891.00
31,356.78

32,957.37
35,612.28
68,569.65

905,743.74
905,743.74

37.50
37.50

31,490.25
50,460.65
959,173.92
1,041,124.82

270,256.94
2,500.62
1,000.00
273,757.56

108,930.90
1,304.21
4,800.00
115,035.11

368,774.72
612.32
16,900.00
386,287.04

110,111.21
92,400.00
202,511.21

-

858,073.77
1,916.53
2,500.62
115,100.00
977,590.92

มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

สรุปยอดคงเหลือตามที่ปรากฏในงบการเงินและการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
หน่วย : ล้านบาท
2561
ประเภทตราสารการเงิน
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สินทรัพย์ทางการเงิน :
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
  และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
  และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน :
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
  และตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม
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มูลค่า
ตามบัญชี

2560
มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

5,505.91
67,424.14

5,505.91
67,424.14

5,267.50
31,490.25

5,267.50
31,490.25

31,143.34
1,040,808.07

31,143.34
1,040,808.07

50,460.65
959,173.92

50,460.65
959,173.92

1,144,881.46

1,144,881.46

1,046,392.32

1,046,392.32

943,382.26
-

943,382.26
-

858,073.77
1,916.53

858,073.77
1,916.53

1,367.85
125,600.00
1,070,350.11

1,367.85
125,600.00
1,070,350.11

2,500.62
115,100.00
977,590.92

2,500.62
115,100.00
977,590.92

4.3

การดำ�รงเงินกองทุน

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

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

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

20,320.33
21,242.80
1,200.00
26,211.67
68,974.80

7,310.44
7,310.44
83,015.33

6,469.81
6,469.81
75,444.61

ธนาคารได้คำ� นวณเงินกองทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ สกส.7/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
เป็นต้นไป ซึ่งธนาคารด�ำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขว่า
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น โดยสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ ธปท. ที่ สกส.9/2559 และสินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารเป็นการค�ำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์ ธปท.
ที่ สกส.11/2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารด�ำรงเงินกองทุน เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตามแนวทาง
และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ดังนี้
อัตราร้อยละ
เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

2561

2560

14.19
12.94

14.58
13.33

5. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และ
ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของ
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบส�ำคัญต่อการรับรู้จ�ำนวนเงินในงบการเงิน
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6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ข้อมูลเพิ่มเติมงบกระแสเงินสด)

หน่วย : ล้านบาท

2561

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

67,424.14
(12.93)

2560

5,505.91
67,411.21
72,917.12

5,267.50
31,490.25
(12.70)

31,477.55
36,745.05

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
หน่วย : ล้านบาท
2561

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมในประเทศ

6.3

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

2.04
22.80
0.89
25.73
25.73

67,352.00
12.93
67,364.93
33.48
67,398.41

2560
รวม

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

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

2.46
25.95
0.11
28.52
28.52

31,442.00
12.70
31,454.70
7.03
31,461.73

เงินลงทุนสุทธิ

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
พันธบัตรรัฐบาล
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
รวมเงินลงทุนสุทธิ

รวม

2.46
31,467.95
12.81
31,483.22
7.03
31,490.25

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ�ำหน่าย

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ�ำหน่าย

31,105.84

50,423.15

37.50
31,143.34

37.50
50,460.65

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจบริการให้ข้อมูลทางด้านเครดิต
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6.4

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

6.4.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ

หน่วย : ล้านบาท
2561

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

2560

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

2,374.25
988,607.32
1,691.93
992,673.50
4,067.74
996,741.24

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

(13,983.65)
(53,450.23)
929,307.36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารจ�ำหน่ายกลุ่มลูกหนี้ที่ด�ำเนินการขายทรัพย์ทอดตลาดแล้ว
แต่ทรัพย์ไม่พอช�ำระหนี้ที่พ้นระยะเวลาบังคับคดีออกจากเงินให้สินเชื่อไปจัดประเภทในสินทรัพย์อื่น โดยโอนคู่
กับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ จ�ำนวน 8,225 ราย เป็นเงินจ�ำนวน 768.01 ล้านบาท และ 8,152 ราย
เป็นเงินจ�ำนวน 800.19 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้สินเชื่อ จ�ำนวน 1,035,548.22 ล้านบาท และ 992,673.50
ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่เกิดจากการท�ำธุรกรรมเพื่อสนับสนุนมาตรการการเงินการคลังของ
ภาครัฐ แต่มิใช่เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (PSA) เป็นจ�ำนวน 128,920.13 ล้านบาท และ
114,520.75 ล้านบาท โดยจ�ำแนกตามรายโครงการ ดังนี้
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6.4.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2558
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2559
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2560
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2560 (จ.ชายแดนภาคใต้)
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2561
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
  จังหวัดชายแดนใต้ (รายย่อย)
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2559
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560
โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี
โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี/1
โครงการบ้านเอื้ออาทร
โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เติมฝัน
รวม

2561

2560

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

5,194.49
13,388.75
30,925.76
13.04
2,294.95

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

12,753.74
8,699.06
16.25
9,135.29
3,088.75
29,010.67
114,520.75

6.4.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

หน่วย : ล้านบาท
2561

เงินบาท
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2560

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

1,035,548.22

-

1,035,548.22

992,673.50

-

992,673.50

6.4.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
หน่วย : ล้านบาท
2561
ปกติ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
รวม

921,885.37
921,885.37

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

69,317.66
69,317.66

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

8,994.66
8,994.66

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

10,326.46
10,326.46

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

รวม

หน่วย : ล้านบาท
2560
ปกติ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
รวม

890,061.21
890,061.21

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

60,850.99
60,850.99

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

7,316.70
7,316.70

9,306.96
9,306.96

สงสัย
จะสูญ

รวม

25,137.64
25,137.64

992,673.50
992,673.50

6.4.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น
หน่วย : ล้านบาท
2561
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
925,365.95
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
69,856.99
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
8,994.66
- จัดชั้นสงสัย
10,326.46
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
25,024.07
รวม
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม
1,039,568.13

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ1)

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

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

            1
            2
          100
          100
          100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1,019.21
866.08
2,509.93
2,763.45
8,147.36
15,306.03
62,199.40
77,505.43
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6.4.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
2560
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

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

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ1)

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

893,639.43
61,340.51
7,316.70
9,306.96
25,137.64

98,789.44            1
32,792.71            2
1,971.09           100
2,458.15           100
7,910.66          100

996,741.24

143,922.05

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

987.90
655.85
1,971.09
2,458.15
7,910.66
13,983.65
53,450.23
67,433.88

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์การจัดชั้น
และการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 77,505.43
ล้านบาท และ 67,433.88 ล้านบาท (หมายเหตุ ข้อ 6.5) ซึ่งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวนดังกล่าวได้รวม
เงินส�ำรองส่วนเกิน จ�ำนวน 62,199.40 ล้านบาท และ 53,450.23 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยธนาคารกันเงินส�ำรองเพิม่
ตามเกณฑ์คุณภาพส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพรายย่อย เพื่อให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต กรณีต้องกันส�ำรองเพิ่มตามเกณฑ์คุณภาพโดยพิจารณาเป็นอัตราส่วนต่อเงินให้สินเชื่อในอัตรา
ที่เหมาะสมตามนโยบายของธนาคารซึ่งมีการทบทวนทุกปี
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารระงับการรับรูร้ ายได้ ซึง่ ถือเป็นสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 จ�ำนวน 44,345.19 ล้านบาท และ 41,761.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.27 และ 4.19 ตามล�ำดับ
		
การจ�ำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จ�ำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 2,072 บัญชี ภาระทางบัญชี จ�ำนวน 1,012.16 ล้านบาท โดยได้ร่วมลงนามในสัญญา
ซื้อขายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
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6.5

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท
2561
ปกติ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

987.90
31.31
1,019.21

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

655.85
210.23
866.08

1,971.09
538.84
2,509.93

2,458.15
305.30
2,763.45

สงสัย
จะสูญ

ค่าเผื่อฯ
ที่กันเพิ่ม

รวม

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 11,071.62 ล้านบาท ประกอบด้วยจ�ำนวน
ทีธ่ นาคารกันเงินส�ำรองตามการจัดชัน้ เงินให้สนิ เชือ่ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 2,322.45 ล้านบาท
และได้กันเงินส�ำรองส่วนเกินจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 8,749.17 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2560
ปกติ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

935.28
52.62
987.90

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

410.59
245.26
655.85

1,919.35
51.74
1,971.09

2,233.51
224.64
2,458.15

สงสัย
จะสูญ

ค่าเผื่อฯ
ที่กันเพิ่ม

รวม

9,251.58 44,874.82
88.66 8,575.41
(1,429.58)
7,910.66 53,450.23

59,625.13
9,238.33
(1,429.58)
67,433.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 9,238.33 ล้านบาท ประกอบด้วยจ�ำนวน
ทีธ่ นาคารกันเงินส�ำรองตามการจัดชัน้ เงินให้สนิ เชือ่ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 662.92 ล้านบาท
และได้กันเงินส�ำรองส่วนเกินจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 8,575.41 ล้านบาท
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6.6

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ธนาคารท�ำสัญญาปรับโครงสร้างหนีก้ บั ลูกหนีส้ ำ� หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

จ�ำนวนบัญชี

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้
รวม

จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

46,840
46,840

มูลค่ายุติธรรม

38,949.28
38,949.28

หน่วย : ล้านบาท

2560
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

จ�ำนวนบัญชี

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้
รวม
6.7

จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

41,349
41,349

มูลค่ายุติธรรม

32,911.74
32,911.74

สินทรัพย์จัดชั้นตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด

-

หน่วย : ล้านบาท
2561

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
    รวม
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1,000,265.24
73,403.10
9,558.98
11,005.95
25,930.55
1,120,163.82

ทรัพย์สิน
รอการขาย

761.50
761.50

สินทรัพย์อื่น

353.09
63.74
8.41
10.98
1,491.38
1,927.60

รวม

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

6.7

สินทรัพย์จัดชั้นตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2560
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
6.8

921,581.65
62,932.89
7,688.00
9,857.73
25,558.71
1,027,618.98

ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น

756.51
756.51

292.36
49.76
6.79
9.70
1,385.39
1,744.00

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

รวม

921,874.01
62,982.65
7,694.79
9,867.43
27,700.61
1,030,119.49
หน่วย : ล้านบาท

2561
ต้นงวด

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขาย
(หัก)  ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

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

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

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

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

ปลายงวด

14,346.25
14,346.25
(3,552.38)
10,793.87
หน่วย : ล้านบาท

2560
ต้นงวด

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขาย
(หัก)  ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

8,989.95
8,989.95
(3,812.51)
5,177.44

เพิ่มขึ้น

3,670.69
3,670.69
3,670.69

จ�ำหน่าย

1,673.73
1,673.73
(533.14)
1,140.59

ปลายงวด

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 273.01 ล้านบาท
และลดลงจ�ำนวน 533.14 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งเกิดจากการตั้งเพิ่มหรือการโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขายสุทธิ จ�ำนวน 10,793.87 ล้านบาท และ 7,707.54
ล้านบาท ตามล�ำดับ ในจ�ำนวนดังกล่าวได้รวมทรัพย์สินรอการขายที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 165
จ�ำนวน 3,396.85 ล้านบาท และ 2,066.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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6.8

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (ต่อ)

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีกำ� ไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ รอการขายหลังหักค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
จ�ำนวน 319.87 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จ�ำนวน 59.76 ล้านบาท)
อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้จากการช�ำระหนี้ เป็นมูลค่าทีป่ ระเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก จ�ำนวน 20,273.18 ล้านบาท และ
มูลค่าที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน จ�ำนวน 955.33 ล้านบาท
6.9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
2561
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
อื่น ๆ

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ยอด
สุทธิ

683.06
3,781.18
2,425.83
732.00
7,622.07

101.16
382.73
1,298.70
1,782.59

0.25
21.92
315.33
876.15
1,213.65

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

2,427.49
1,677.11
73.17
4,177.77

151.97
230.02
381.99

10.53
310.09
320.62

2,568.93
1,597.04
73.17
4,239.14

682.81
1,291.49
896.19
1,081.38
3,951.87

ค่าเสื่อมราคา

381.99
หน่วย : ล้านบาท
2560
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
อื่น ๆ
ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

681.69
3,377.39
2,067.06
569.67
6,695.81

1.37
405.14
373.47
1,138.29
1,918.27

1.35
14.70
975.96
992.01

683.06
3,781.18
2,425.83
732.00
7,622.07

2,285.92
1,519.36
72.98
3,878.26

141.57
165.61
0.19
307.37

ลดลง

7.86
7.86

ปลายงวด

ยอด
สุทธิ

2,427.49
1,677.11
73.17
4,177.77

683.06
1,353.69
748.72
658.83
3,444.30
307.37

ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจ�ำนวน 682.81 ล้านบาท และ 683.06 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้มีที่ดินที่มี
ภาระจ�ำยอมให้องค์การรถไฟฟ้ามหานครใช้พื้นที่ใต้ดินบริเวณลานจอดรถที่ส�ำนักงานใหญ่ เนื้อที่ 2 ไร่ 142 ตารางวา
ราคาตามบัญชี 7.21 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2543 โดยไม่มีก�ำหนดระยะเวลา ธนาคารได้รับเงินชดเชยจากการใช้พื้นที่
ดังกล่าว 75.36 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน ณ วันที่ได้รับเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคาทุนของยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีจ�ำนวน 72.44 ล้านบาท และมีมูลค่า
ตามบัญชี จ�ำนวน 56.06 ล้านบาท
166
รายงานประจ�ำ ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

6.9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ราคาทุนของทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
อาคาร
อุปกรณ์
รวม

2561

2560

932.80
1,016.66
1,949.46

779.81
1,242.94
2,022.75

6.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2561

ราคาทุน

โปรแกรม
  คอมพิวเตอร์

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

1,469.97

433.74

1,469.97

433.74

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

6.59

1,897.12

1,059.24

167.46

6.59

1,897.12

1,059.24

167.46

ปลายงวด

ยอด
สุทธิ

6.59

1,220.11

677.01

6.59

1,220.11

677.01

ลดลง

ค่าตัดจ�ำหน่าย

167.46
หน่วย : ล้านบาท
2560
ราคาทุน

โปรแกรม
  คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจ�ำหน่าย

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

1,138.51

332.34

0.88

1,469.97

974.28

1,138.51

332.34

0.88

1,469.97

974.28

ลดลง

ปลายงวด

ยอด
สุทธิ

84.96

-

1,059.24

410.73

84.96

-

1,059.24

410.73

เพิ่มขึ้น

84.96
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6.11 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2561
สินทรัพย์อื่น

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

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

(หัก) ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

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

สินทรัพย์อื่น
สุทธิ

412.02
0.07
0.64
18.38
75.72
791.66
386.71
1,685.20
หน่วย : ล้านบาท

2560
สินทรัพย์อื่น

ค่าธรรมเนียมรอรับคืน
ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาว
ลูกหนี้อื่น
ค่าเช่าค้างรับ - อสังหาริมทรัพย์
รายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
เงินประกันและมัดจ�ำ
ลูกหนี้รอการชดใช้
พัสดุคงคลัง
ลูกหนี้จากการจ�ำหน่ายหนี้ด้อยคุณภาพ
อื่น ๆ
รวม
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879.87
412.32
84.18
1.24
1.33
20.79
73.18
365.51
0.24
1,583.32
428.88
3,850.86

(หัก) ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

(879.87)
(73.96)
(84.18)
(1.17)
(0.70)
(365.51)
(0.24)
(1,405.63)

สินทรัพย์อื่น
สุทธิ

338.36
0.07
0.63
20.79
73.18
1,583.32
428.88
2,445.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีลูกหนี้รอการชดใช้ จ�ำนวน 364.26 ล้านบาท และ 365.51 ล้านบาท
เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการกระท�ำทุจริตของพนักงาน ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวนแล้ว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

6.12 เงินรับฝาก

6.12.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก

หน่วย : ล้านบาท
2561

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวม

2560

678.92
226,985.29
715,718.05
943,382.26

604.88
202,255.46
655,213.43
858,073.77

6.12.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

หน่วย : ล้านบาท
2561

เงินบาท

2560

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

943,382.26

-

943,382.26

858,073.77

-

858,073.77

6.13 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

-

-

-

-

ในประเทศ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

มีระยะเวลา

1,916.53
1,916.53

รวม

1,916.53
1,916.53

6.14 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หน่วย : ล้านบาท
2561

พันธบัตร
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม

2560

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

125,600.00
125,600.00

-

125,600.00
125,600.00

115,100.00
115,100.00

-

115,100.00
115,100.00

ในงวดบัญชีปี 2561 ธนาคารออกพันธบัตร จ�ำนวน 33,200 ล้านบาท และจ่ายช�ำระพันธบัตรที่ครบก�ำหนดช�ำระ
จ�ำนวน 22,700 ล้านบาท
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6.14 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ)

รายละเอียดตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประเภทเงินกู้

ในประเทศ
พันธบัตรเงินกู้ - ธอส.

ผู้ ให้กู้

จ�ำนวนเงินกู้ยืม
(ล้านบาท)

ระยะเวลากู้

ครบก�ำหนด
ช�ำระในปี

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

ธนาคารพาณิชย์ และ
สถาบันการเงิน

125,600

3 - 15 ปี

2562 - 2576

1.79 - 4.74

6.15 ประมาณการหนี้สิน

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการชดใช้ค่าเสียหาย
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

1,690.25
3.80
1,694.05

1,555.97
6.62
1,562.59

6.15.1 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

เงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
ของที่ระลึกเนื่องจากเกษียณอายุ
เงินบ�ำเหน็จ
รวมหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
รวมหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
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หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

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

1,420.28
36.67
5.63
1,462.58
18.85
74.54
1,555.97

6.15 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

2561

2560

1,462.58

1,342.29

152.23
30.72

110.65
28.59

(56.76)
1,588.77

36.42
(55.37)
1,462.58

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561

ยอดคงเหลือต้นงวด
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

2560

74.54

71.41

8.62
1.55

7.01
1.49

(5.65)
79.06

1.00
(6.37)
74.54

ข้อสมมติทใี่ ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ใช้ในการค�ำนวณหาภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน มีดังนี้
อัตราร้อยละ
2561

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

2.11 %  
7.5 %  
0 % - 3 %  

2560

2.11 %  
7.5 %  
0 % - 3 %  
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6.15 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

ข้อสมมติที่ส�ำคัญในการก�ำหนดโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ประกอบด้วย
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตรามรณะและอัตราคิดลดการวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านล่างได้พิจารณาจาก
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในขณะที่ข้อสมมติอื่นคงที่ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561

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

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

2560

(169.78)
200.68
209.69
(179.40)
(177.14)
134.51
12.47
(12.36)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
เนือ่ งจากเป็นการยากทีก่ ารเปลีย่ นแปลงข้อสมมติตา่ ง ๆ จะเกิดขึน้ แยกต่างหากจากข้อสมมติอนื่ ซึง่ อาจมีความสัมพันธ์กนั
นอกจากนีใ้ นการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน ค�ำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็น
วิธีเดียวกันกับการค�ำนวณหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติได้มมี ติผา่ นร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึง่ กฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก�ำหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภท
โครงการผลประโยชน์ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อธนาคาร เนื่องจากธนาคารอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ซึง่ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งดังกล่าว ดังนัน้ ธนาคารจึงไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนี้
6.15.2 ประมาณการชดใช้ค่าเสียหาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีภาระชดใช้ค่าเสียหายตามค�ำพิพากษา จ�ำนวน 3.80 ล้านบาท
และ 6.62 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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6.16 หนี้สินอื่น

เจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

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

985.52
571.20
838.40
99.55
209.51
2,704.18

6.17 ทุน

ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
ทุนเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

20.00
1,990.00
18,310.33
20,320.33

20.00
1,990.00
18,310.33
20,320.33

6.18 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ธนาคารมี ทุ น ส� ำ รองตามกฎหมาย 23,605.34 ล้ า นบาท เป็ น ไปตามมาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้ธนาคารส�ำรองตามกฎหมายจากก�ำไรสุทธิในแต่ละปี
เป็นจ�ำนวนไม่ตำ�่ กว่าร้อยละยีส่ บิ ของก�ำไรสุทธิในปีนนั้ ๆ จนกว่าส�ำรองตามกฎหมายจะมีจำ� นวนเท่ากับทุน หลังจากนัน้
คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาลดอัตราร้อยละของการตั้งส�ำรองลงได้
6.19 กองทุนบำ�เหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารได้น�ำสินทรัพย์ เงินกองทุน และรายได้ค่าใช้จ่าย ของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวมกับงบการเงินของธนาคาร ในงวดบัญชีปี 2561 และ 2560 เงินกองทุนมียอดคงเหลือ 7.44 ล้านบาท และ 7.24
ล้านบาท ตามล�ำดับ แต่มีภาระผูกพัน ที่จะต้องจ่ายเงินบ�ำเหน็จให้พนักงานจ�ำนวน 4.23 ล้านบาท และ 3.93 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
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6.20 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

6.20.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ธนาคารมีคดีที่ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยและเป็นจ�ำเลยร่วมกับบุคคลอื่น จ�ำนวน 106 คดี ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
51 คดี ระหว่างอุทธรณ์ 25 คดี และอยู่ระหว่างฎีกา 30 คดี โดยมีทุนทรัพย์ในคดีความรวมจ�ำนวน 267.64
ล้านบาท
6.20.2 ภาระผูกพัน
ธนาคารมีภาระผูกพันซึง่ เกิดจากการออกหนังสือสัญญาค�ำ้ ประกันสาธารณูปโภคให้กบั ลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 จ�ำนวน 13.52 ล้านบาท
6.21 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

จ�ำนวนของยอดคงค้างที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญ (นอกจากที่เปิดเผยไว้แล้ว)
มีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่พนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป
จ�ำนวน 135.28 ล้านบาท และ 134.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ่ แก่สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลตามย่อหน้าแรก โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 จ�ำนวน 17.57 ล้านบาท และ 15.59 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการโดยเป็นค่าตอบแทน
จ�ำนวน 8.25 ล้านบาท และ 13.97 ล้านบาท ตามล�ำดับ
6.22 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว

ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่า ตามสัญญาเช่าโดยมีส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561
ภายใน 1 ปี

สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม
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81.13
67.58
9.49
37.59
195.79

ระหว่าง 1-5 ปี

54.27
92.21
9.63
43.62
199.73

เกิน 5 ปี

0.23
0.23

รวม

135.63
159.79
19.12
81.21
395.75

6.22 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2561
ภายใน 1 ปี

สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม

76.67
42.51
16.92
39.71
175.81

ระหว่าง 1-5 ปี

60.98
30.69
5.71
80.79
178.17

เกิน 5 ปี

0.41
0.41

รวม

138.06
73.20
22.63
120.50
354.39

6.23 ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงาน

ฝ่ายบริหารเห็นว่าธนาคารด�ำเนินงานในส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมศิ าสตร์เดียว โดยพิจารณาจากความเสีย่ งและ
ผลตอบแทนของธุรกิจ โครงสร้างของธนาคาร และระบบข้อมูลทางการเงินภายในที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
6.24 รายได้ดอกเบี้ย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

760.92
720.27
48,938.56
50,419.75

815.41
560.87
46,929.47
48,305.75

6.25 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

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

13,521.93
2.65
2,090.31
3,338.40
74.99
0.89
19,029.17
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6.26 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

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

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

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

0.06
668.10
245.09
129.65
51.95
1,094.85
(25.94)
1,068.91

6.27 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
การด�ำเนินการธุรกรรมปกติ
การด�ำเนินการธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

11,062.70
839.14
11,901.84

12,058.82
622.00
12,680.82

6.28 การจัดสรรกำ�ไรสุทธิ

ในปี 2561 และ 2560 คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ มีมติเห็นชอบผลการประเมินประจ�ำปี 2560 และ 2559
โดยให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2560 และ 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ส�ำรองตามกฎหมาย
น�ำส่งรายได้แผ่นดิน
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
รวมจัดสรร
คงเหลือเป็นก�ำไรสะสม
รวมก�ำไรสุทธิปี 2560 และ 2559
176
รายงานประจ�ำ ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2561

2560

2,362.54
5,237.20
2.24
1,110.97
8,712.95
3,099.76
11,812.71

1,963.66
4,350.00
1.66
879.42
7,194.74
2,623.56
9,818.30

6.28 การจัดสรรกำ�ไรสุทธิ (ต่อ)

ก�ำไรสุทธิปี 2560
ตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561 มีมติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2560 น�ำส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน จ�ำนวน 5,237.06 ล้านบาท โดยธนาคารได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินงวดที่ 1 ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 2,472.69
ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 คงเหลือเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน 2,764.37 ล้านบาท และธนาคารได้น�ำส่ง
รายได้แผ่นดินตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังก�ำหนด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
จ�ำนวน 2,764.51 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2561 ธนาคารได้น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินงวดที่ 1 ในอัตราร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จ�ำนวน 2,575.74 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 8/2561 เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
โดยธนาคารได้น�ำส่งรายได้แผ่นดิน ส�ำหรับก�ำไรสุทธิงวดหกเดือนแล้วในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
ก�ำไรสุทธิปี 2559
ตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2559 น�ำส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน จ�ำนวน 4,283.08 ล้านบาท โดยธนาคารได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินงวดที่ 1 ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 2,063.00
ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คงเหลือเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน 2,220.08 ล้านบาท และธนาคารได้น�ำส่ง
รายได้แผ่นดินตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังก�ำหนด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
จ�ำนวน 2,245.40 ล้านบาท
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มีบันทึกข้อความที่ กค 0819.1/6165 ลงวันที่ 19
ธันวาคม 2560 ให้ธนาคารน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินเพิม่ เติม จ�ำนวน 41.60 ล้านบาท โดยธนาคารได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดินเพิม่
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
6.29 ธุรกรรมนโยบายรัฐ

6.29.1 ข้อมูลโดยสรุปส�ำหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
สินทรัพย์และหนี้สิน

สินทรัพย์
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมหนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

78,745.37
78,745.37

29,866.56
29,866.56

-

หน่วย : ล้านบาท

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
(หัก) ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ขาดทุนสุทธิ

2561

2560

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

1,092.16
(861.58)
(622.00)
(391.42)
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6.29.2 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)
โครงการ

มาตรการเพื่อส่งเสริม
การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
แก่ผู้มีรายได้น้อยและ
ปานกลาง
บ้านประชารัฐ

บ้านธนารักษ์ประชารัฐ

สวัสดิการแห่งรัฐ
(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ไม่เกิน 1 ล้านบาท)
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ลักษณะโครงการโดยสังเขป

เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และปานกลาง ให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้มี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
เพื่อให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ครอบคลุมทั้ง
ผู้มีรายได้ประจ�ำ ได้แก่ ข้าราชการ
พลเรือน ทหาร ต�ำรวจ บุคลากร
ทางการศึ ก ษา และผู ้ ที่ มี ร ายได้
ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคย
มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อ ยู ่ อ าศั ย มาก่ อ น
ให้ มี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น ของตนเอง
ทั้งนี้ให้รวมถึงการกู้เพื่อซ่อมแซม
และ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย
เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และ
ประชาชนทัว่ ไปทีไ่ ม่เคยมีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาก่อน
ได้ มี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น ของตนเอง
บนทีด่ นิ ราชพัสดุ รวมถึงผูท้ ตี่ อ้ งการ
ซ่ อ มแซมหรื อ ต่ อ เติ ม ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
ที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น
ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ น
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชน
ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย (รายได้ ไ ม่ เ กิ น
25,000 บาท ต่อเดือน) ได้มที อ่ี ยูอ่ าศัย
เป็นของตนเอง

ระยะเวลาโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ตั้งแต่วันที่ 19
ตุลาคม 2558
เป็นต้นไป

18,131.98

19,840.08

ตั้งแต่วันที่ 23
มีนาคม 2559
เป็นต้นไป

9,967.10

10,024.69

ตั้งแต่วันที่ 19
เมษายน 2559
เป็นต้นไป

2.77

1.79

ก�ำหนดระยะเวลา
ยื่ น ค� ำ ขอกู ้ เ งิ น
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15
มกราคม 2561
และสิ้ น สุ ด ระยะ
เวลาท�ำนิติกรรม
วันที่ 28 ธันวาคม
2561 หรื อ เมื่ อ
ธนาคารให้สินเชื่อ
เต็ ม กรอบวงเงิ น
ของโครงการแล้ว

87.65

-

6.29.2 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)
โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

ระยะเวลาโครงการ

สวัสดิการแห่งรัฐ
(รายได้น้อยกว่า 25,000
บาท/เดือนหรือมี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ให้
ประชาชนผู ้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นบั ต ร
สวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชน
ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย (รายได้ ไ ม่ เ กิ น
25,000 บาท ต่อเดือน) ได้มที อี่ ยูอ่ าศัย
เป็นของตนเอง

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
(บุคลากรภาครัฐ)

เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ให้
กลุม่ บุคลากรภาครัฐ ได้มที อี่ ยูอ่ าศัย
เป็นของตนเอง

สวัสดิการแห่งรัฐ
(จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่เกิน 1 ล้านบาท)

เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น
ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ น
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชน
ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย (รายได้ ไ ม่ เ กิ น
25,000 บาท ต่ อ เดื อ น) และ
กลุม่ บุคลากรภาครัฐ ได้มที อี่ ยูอ่ าศัย
เป็ น ของตนเอง โดยเป็ น ผู้ ที่ มี
ภู มิ ลำ�เนาและมี ค วามต้ อ งการ
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา นราธิวาส
และปัตตานี

ก�ำหนดระยะเวลา
ยื่ น ค� ำ ขอกู ้ เ งิ น
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15
มกราคม 2561
และสิ้ น สุ ด ระยะ
เวลาท�ำนิติกรรม
วันที่ 28 ธันวาคม
2561 หรื อ เมื่ อ
ธนาคารให้สินเชื่อ
เต็ ม กรอบวงเงิ น
ของโครงการแล้ว
ก�ำหนดระยะเวลา
ยื่ น ค� ำ ขอกู ้ เ งิ น
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15
มกราคม 2561
และสิ้ น สุ ด ระยะ
เวลาท�ำนิติกรรม
วันที่ 28 ธันวาคม
2561 หรื อ เมื่ อ
ธนาคารให้สินเชื่อ
เต็ ม กรอบวงเงิ น
ของโครงการแล้ว
ก�ำหนดระยะเวลา
ยื่ น ค� ำ ขอกู ้ เ งิ น
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15
มกราคม 2561
และสิ้ น สุ ด ระยะ
เวลาท�ำนิติกรรม
วันที่ 28 ธันวาคม
2561 หรื อ เมื่ อ
ธนาคารให้สินเชื่อ
เต็ ม กรอบวงเงิ น
ของโครงการแล้ว

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

27,740.84

-

22,390.79

-

10.89

-
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6.29.2 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)
โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

ระยะเวลาโครงการ

สวัสดิการแห่งรัฐ
(จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น
ให้ ป ระชาชนผู ้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ น
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชน
ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย (รายได้ ไ ม่ เ กิ น
25,000 บาท ต่ อ เดื อ น) และ
กลุม่ บุคลากรภาครัฐ ได้มที อี่ ยูอ่ าศัย
เป็ น ของตนเอง โดยเป็ น ผู ้ ที่ มี
ภู มิ ล� ำ เนาและมี ค วามต้ อ งการ
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา นราธิวาส
และปัตตานี

ก�ำหนดระยะเวลา
ยื่ น ค� ำ ขอกู ้ เ งิ น
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15
มกราคม 2561
และสิ้ น สุ ด ระยะ
เวลาท�ำนิติกรรม
วันที่ 28 ธันวาคม
2561 หรื อ เมื่ อ
ธนาคารให้สินเชื่อ
เต็ ม กรอบวงเงิ น
ของโครงการแล้ว

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

รวม

413.35

-

78,745.37

29,866.56

6.29.3 การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ำรองธุรกรรมนโยบายรัฐ

หน่วย : ล้านบาท
2561

จ�ำนวน (ราย)

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

180
รายงานประจ�ำ ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ยอดสินเชื่อคงค้าง

มูลค่าหลักประกัน

69,415
3,440
533
589
764

74,670.41
3,524.20
564.32
679.49
906.47

98,675.78
4,444.54
695.13
825.92
1,051.71

74,741

80,344.89

105,693.08

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

            1
            2
         100
         100
         100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

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

6.29.3 การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ำรองธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2560
จ�ำนวน (ราย)

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

ยอดสินเชื่อคงค้าง

มูลค่าหลักประกัน

26,913
1,493
323
470
348

27,847.40
1,582.07
371.30
550.77
421.07

36,537.21
2,018.93
450.15
659.05
497.24

29,547

30,772.61

40,162.58

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

            1
            2
          100
          100
          100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

16.77
7.81
99.75
147.14
104.61
376.08
635.10
1,011.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่ระงับ
การรับรู้รายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สินเชื่อจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ จ�ำนวน 2,150.28 ล้านบาท และ 1,343.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.68
และ 4.36 ตามล�ำดับ
6.29.4 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
- รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
- รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิจากลูกหนีธ้ รุ กรรมนโยบายรัฐ
รวม

2561

2560

1,921.03
55.26
1,976.29

1,058.15
34.01
1,092.16

6.29.5 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

หน่วย : ล้านบาท
2561

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

1,077.27
402.84
1,480.11

2560

626.57
235.01
861.58

6.30 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
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ประวัติความเป็นมาของธนาคารและข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลธนาคาร
ชื่อธนาคาร :
ประเภทธุรกิจ
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

:
:
:

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยด�ำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ออกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำ�คัญ

•

ประวัติความเป็นมา

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ตรา “พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496” และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2496
ให้จัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เจตนารมณ์
ส�ำคัญในการจัดตั้ง “เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ” ในการบริหารงานธนาคารได้รับ
ทุนประเดิมจากกระทรวงการคลังเป็นเงิน 20 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
ได้เป็นประธานประกอบพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ถือฤกษ์วันนี้ เป็นวันเริ่มด�ำเนินการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในยุคเริ่มก่อตั้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์มิได้เพียงท�ำหน้าที่เป็น “สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย” เท่านั้น
หากยังท�ำหน้าที่เป็น “ผู้จัดสรรบ้านและที่ดิน” โดยมุ่งจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านในลักษณะโครงการอาคารสงเคราะห์เป็นหลัก
ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซื้อ โครงการเคหะสถานซึ่งธนาคารได้จัดสร้างขึ้น
เป็นบ้านแบบรวมกลุ่มมีแบบบ้านลักษณะเดียวกัน มีการสร้างถนนและสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างสมบูรณ์ การออกแบบเป็น
“สถาปัตยกรรมแนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์” เป็นเคหะชุมชนที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และ
เป็นต้นแบบของโครงการบ้านจัดสรรในช่วงเวลาต่อมา การด�ำเนินงานของธนาคาร ในช่วง 20 ปีแรก ด�ำเนินไปอย่างช้า ๆ เนื่องจาก
เงินทุนที่จ�ำกัด บทบาทของธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์เพื่อการเช่าซื้อ รวมทั้งการให้กู้เงิน
เพื่อปลูกสร้างบ้านแก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองกว่า 7,000 ครอบครัว
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 จัดตั้ง “การเคหะแห่งชาติ” เพื่อจัดระบบงาน
เกี่ยวกับการจัดให้มีอาคารสงเคราะห์ รวมหน่วยงานเกี่ยวกับการเคหะหรืออาคารสงเคราะห์ที่กระจัดกระจายอยู่ในรูปต่าง ๆ ให้เป็น
หน่วยงานเดียวกัน และได้ก�ำหนดให้โอนกิจการทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เฉพาะ
ที่เกี่ยวกับธุรกิจตามมาตรา 27 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้แก่การเคหะแห่งชาติ
กับได้มกี ารออกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2496 ปรับปรุงกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สอดคล้องและประสานกับกิจการของการเคหะแห่งชาติ โดยก�ำหนด “ให้จดั ตัง้
ธนาคารขึ้นเรียกว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการน�ำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการจัดให้มีอาคาร และหรือที่ดิน”
พัฒนาการที่สำ�คัญ
พ.ศ. 2516

ธนาคารมุ่งท�ำหน้าที่ด้านการเงินการธนาคาร โดยการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั้งสินเชื่อระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการจัดสรร
เพื่อพัฒนาโครงการที่ดินและที่อยู่อาศัย (Housing Project Development Loan หรือ Pre-construction Financing) และสินเชื่อ
ระยะยาวแก่ประชาชนทัว่ ไปเพือ่ การปลูกสร้าง ซือ้ หรือจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัย (Home Mortgage Loan หรือ Post-construction Financing)
พ.ศ. 2517

ในเดือนมกราคม 2517 ธนาคารเปิดด�ำเนินการธุรกิจ “รับฝากเงิน” (Deposit Taking) เป็นครั้งแรก ประกอบด้วยเงินฝาก
3 ประเภท ได้แก่ 1) เงินฝากทีต่ อ้ งจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม 2) เงินฝากออมทรัพย์ 3) เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนขึน้ ไป
พ.ศ. 2522 - 2524

หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ธนาคารได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ด้านการเงินการธนาคาร อาทิ
การแยกส่วนเงินกู้ที่มีการปล่อยสินเชื่อ เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเงินกู้ทั่วไป และส่วนเงินกู้โครงการ มีการปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อ
ให้คล่องตัวและพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ริเริ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (Super Savings Account) ซึ่งได้รับความนิยมและ
เป็นแหล่งทุนที่ส�ำคัญของธนาคารต่อเนื่องมาหลายปี และมีการจัดตั้งศูนย์สินเชื่อ (ต่อมายกระดับเป็นส่วนพัฒนาสินเชื่อโครงการ)
เพื่อแก้ปัญหาหนี้ค้างโครงการที่อยู่อาศัย โดยท�ำหน้าที่วิเคราะห์และพิจารณาปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโครงการ
พ.ศ. 2529

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

ในโอกาสครบรอบการด�ำเนินการปีที่ 40 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ธนาคารได้เปลี่ยนสัญลักษณ์ธนาคาร จาก “รูปวิมานเมฆ” เป็น
“รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน” เพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เป็น “รัฐวิสาหกิจที่ดี” ธนาคารได้จัดท�ำและ
เผยแพร่วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจัดท�ำ website : www.ghb.co.th เพื่อน�ำเสนอข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สนใจทั่วไป
ส� ำ หรั บ บทบาทด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย ระหว่ า งประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งจากศู น ย์ ก ลางสหประชาชาติ
ว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในปี 2539 ให้เป็น “สถาบันการเงินที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม” นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคาร
อีกวาระหนึ่ง
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พ.ศ. 2540 - 2542

ในช่ ว งปี 2540 - 2542 ประเทศไทยประสบวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ อย่ า งรุ น แรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไ ด้ มี บ ทบาท
ในการช่วยฟื้นฟูธุรกิจที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ ในช่วงที่สถานการณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(Non Performing Loan : NPL) ขยายตัวลุกลามไปทุกสถาบันการเงิน รวมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วย แต่ธนาคาร
ก็ได้แสดงบทบาทน�ำในเรื่องการประนอมหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกค้าผู้กู้เงินซื้อบ้าน โดยมีมาตรการที่ชัดเจน
14 มาตรการ ในการประนอมหนี้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าได้อย่างมาก หรือการร่วมมือกับธนาคารออมสิน ให้สินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยต�่ำ  คงที่ 30 ปี การจัดตั้งส�ำนักงานตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ การจัดท�ำ website :
www.ghbhomecenter.com ทีม่ ขี อ้ มูลบ้านและทีด่ นิ เพือ่ ใช้เป็นช่องทางอ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับผูท้ ปี่ ระสงค์จะซือ้ บ้านโดยเฉพาะ  
พ.ศ. 2549

มีการตราพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
17 มกราคม 2549 อั น มี ผ ลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารครั้ ง ส� ำ คั ญ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ
ฉบับดังกล่าวได้เอื้ออ�ำนวยให้ธนาคารสามารถขยายขอบเขตการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร โดยธนาคาร
ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเพื่อคนรักบ้าน” เพื่ออ�ำนวยสินเชื่อแก่ลูกค้าในการน�ำเงินไปซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อที่อยู่อาศัย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามหมวดรายการที่คณะกรรมการธนาคาร
ก�ำหนด เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
พ.ศ. 2550

ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ
“G H Bank” และได้น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการด�ำเนินงานโดยเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Core Banking) มาใช้ทดแทน
ระบบคอมพิวเตอร์เดิม พร้อมปรับโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบ Hub & Spokes มีการรวมศูนย์การวิเคราะห์และอนุมัติ
สินเชือ่ ไว้ที่ Credit Processing Center (CPC) เพือ่ ให้การพิจารณาสินเชือ่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ ธนาคาร สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ติดต่อกัน 3 ปี (ปี 2548 ปี 2549 และปี 2550) รวมทั้งยังได้รับรางวัล
Best Practice Certificate รางวัล The Best Marketing Campaign และรางวัล Boss of The Year 2007 (มอบให้กับ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์)
พ.ศ. 2556

ธนาคารครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยธนาคารก�ำหนดให้ปี 2556 เป็น
“ปีแห่งการบริการ” เพื่อให้ ธอส. เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า และด�ำรงความเป็นผู้น�ำ  ในด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึง
การริเริ่มนโยบายการบริหารงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจในวัฒนธรรมองค์กร” เพื่อน�ำพาองค์กรให้เติบโต
อย่างยั่งยืน และบรรลุวิสัยทัศน์ “ธนาคารมั่นคง ทันสมัย และเป็นผู้น�ำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร” นอกจากนั้น ธนาคาร
ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวหลายด้าน ได้แก่
1. ด้านกิจกรรมตอบแทนลูกค้า มีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เงินฝากและโปรโมชั่นพิเศษ
2. ด้านกิจกรรมโครงการ ธอส. ตอบแทนสู่สังคมด้วยการจัดกิจกรรม CSR ส่งมอบ “ศูนย์การเรียนรู้ ประตูสู่อาเซียน”
3. โครงการ ธอส. พัฒนาความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน
4. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ สร้าง - ซ่อมบ้าน 600 หลัง
5. โครงการ 60 ปี บ้านหนังสือ ธอส. ทั่วไทย
6. โครงการบ้านน่าอยู่ คูคลองใสสะอาดกับ ธอส.
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พ.ศ. 2558

ธนาคารยั ง คงด� ำ รงบทบาทในการเป็ น กลไกส� ำ คั ญ ของรั ฐ บาลในการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รวมทั้ ง
ภารกิจหลักของธนาคารในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยในปี 2558 ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ “มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง” และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงมาตรการดังกล่าว ธนาคาร
จึงได้จัดงาน “ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน” ในพื้นที่ 4 จังหวัดหัวเมืองหลัก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี โดยการจัดงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
พ.ศ. 2559

ธนาคารได้ประกาศพันธกิจใหม่ “ท�ำให้คนไทยมีบา้ น” เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “ธนาคารทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการมีบา้ น :
The Best Housing Solution Bank” การด�ำเนินงานในปี 2559 ธนาคารเริ่มด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญ ทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งานภายในธนาคาร และการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ (1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อนครหลวง
(Premier Service Center : PSC) เพื่อให้บริการสินเชื่อครบวงจรแบบ One Stop Service แก่ลูกค้าผ่านโครงการของผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ (Developer) (2) จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ (Data Entry Center : DEC) เพื่อลดกระบวนการท�ำงานด้านสินเชื่อ
ของ Front Office ให้มีบทบาทหน้าที่ด้าน Sale & Service มากขึ้น (3) บริการใบเสร็จรับช�ำระเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile
Application “GH Bank Smart Receipt” (4) เปิดสาขาสมาร์ท (GH Bank Smart Branch) สาขารูปแบบใหม่ที่ให้บริการทางการเงิน
และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ (5) จัดท�ำโครงการ “ธอส. โรงเรียนการเงิน” เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ สร้างวินัยทางการเงิน และเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ในระบบสถาบันการเงิน
นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่างๆ ได้แก่รางวัล “กนกนาคราช” ในฐานะ “องค์กรศรีแผ่นดิน
ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน” จากสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง รางวัลส�ำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2560

ธนาคารยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินงานตามพันธกิจ “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” โดยน�ำ Digital Technology มาปรับใช้ทุกส่วนของธุรกิจ
เริม่ จากการสร้าง Digital Culture / Digital Literacy ให้คนในองค์กรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ยกระดับการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เป็นตัวขับเคลื่อน ดังนี้
(1) จั ด ท� ำ โครงการ Payment Gateway ระยะที่ 1 ด้ ว ยการน� ำ เครื่ อ งรั บ ช� ำ ระหนี้ เ งิ น กู ้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ LRM
(Loan Repayment Machine) จ�ำนวนกว่า 90 เครื่อง กระจายให้บริการตามสาขาของธนาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวก
แก่ลูกค้าในการช�ำระหนี้เงินกู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
(2) จัดท�ำ Application : GHB Smart Booth ให้บริการลูกค้าสามารถดูโปรโมชัน่ พิเศษ และจองสิทธิภ์ ายในงานมหกรรมต่าง ๆ
(3) จัดท�ำ Application : GHB Smart Queue บริการจองคิวใช้บริการที่สาขาของธนาคารที่ลูกค้าต้องการได้ล่วงหน้า สามารถ
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการได้
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้
1. โล่เกียรติยศ และรางวัลจากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจ�ำปี 2560
ในฐานะหน่วยงานที่มีผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สูงสุดเป็นอันดับที่ 1
โดยได้คะแนน 97.97 รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส และรางวัลชมเชยรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อน
แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน (ด้านความพร้อมรับผิด : Accountability)
2. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจ�ำปี 2560 : รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชย จัดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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พ.ศ. 2561

ธนาคารยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าด�ำเนินงานตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของการก่อตั้งเพื่อสร้างความสุข และความมั่นคงในชีวิต
ตามพันธกิจ “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” โดยเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรที่มุ่งเน้น 3 ภารกิจหลัก (1) ปรับปรุงช่องทางการบริการดิจิทัล
(Digital Service) (2) การบริหารจัดการที่สะท้อนประสิทธิผลการด�ำเนินงานที่ดี (Balance Sheet Efficiency) และ (3) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและการมุ่งเน้นธรรมาภิบาล (HRD & HRM & CG) มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงาน
ภายในองค์กร โดยได้น�ำระบบ ERP&HR มาใช้กับงาน Back office เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้
ฐานข้อมูลเดียวกัน รองรับการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และให้ความส�ำคัญกับการยกระดับการให้บริการตามแผน
Transformation to Digital Service โดยได้น�ำ Digital Technology มาตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ในยุค 4.0 ประกอบด้วย (1) เครื่องรับช�ำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (LRM) (2) เครื่องช�ำระเงินกู้ไร้เงินสด (QR Non Cash Payment)
(3) Mobile Application : GHB ALL (4) เครื่องฝากเงินประชารัฐ
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�ำโครงการบ้านล้านหลัง ภายใต้วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยท�ำงาน หรือผู้ที่ก�ำลัง
เริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ
ในปี 2561 ธนาคารยังได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 3 รางวัล ได้แก่
- รางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
- รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือโครงการพี่เลี้ยง
- รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ
2. รางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจ�ำปี 2561
3. รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
(ITA Awards) ที่มีผลคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
4. Thailand Top Company Award 2018 ประเภท Digital Banking Service of the Year Award
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ท�ำเนียบผู้บริหาร
ลำ�ดับ

ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

1
2
3
4
5

นายฉัตรชัย ศิริไล
นายกมลภพ วีระพละ
นายวิทยา แสนภักดี
นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ
นายคนึง ครุธาโรจน์

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้

6
7

นายเลอพงษ์ ชูประยูร
นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์

8

นางสมจิตต์ รถทอง

9
10
11
12
13

นางสาวอรฑา เจริญศิลป์
นางศรินทิพย์ ชนะภัย
นายวิชัย วิรัตกพันธ์
นายลือชัย จิรวินิจนันท์
นายทวนทอง ตรีนุภาพ

14

นายทรงเดช ดารามาศ

15

นายสมบัติ ทวีผลจรูญ

16

นายภพกร เจริญลาภ

17
18
19

นายพนัส สุขะปิณฑะ
นายพงษ์ศักดิ์ คำ�นวนศิริ
นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์

20

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขานครหลวง
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 3
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ตรวจการธนาคาร
ผู้ตรวจการธนาคาร
ผู้ตรวจการธนาคาร
ผู้ตรวจการธนาคาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

21
22

นายชัยพร จุฬามณี
นายดนัย แสงศรีจันทร์

23
24
25
26

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์
นายวรณัฐ สุโฆษสมิต
นางพอตา ยิ้มไตรพร
นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบังคับคดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขานครหลวง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

0-2202-1780
0-2202-1965
0-2202-2526
0-2202-1212
0-2202-2313
0-2202-2317
0-2202-2050
0-2202-1092

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

0-2202-1656

somjit@ghb.co.th

0-2202-2053
0-2202-1480
0-2202-1898
0-2202-2097
0-2202-1778

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

0-2202-1147

songdet@ghb.co.th

0-2202-2249

sombat@ghb.co.th

0-2202-1619

popkorn@ghb.co.th

0-2202-1940
0-2202-1179
0-2202-1514

panus@ghb.co.th
pongsak.k@ghb.co.th
apirat@ghb.co.th

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

thidaporn@ghb.co.th

0-2202-1967
0-2202-2061
0-2202-1446
0-2202-6381

narongpol@ghb.co.th
woranat@ghb.co.th
porta@ghb.co.th
saksit@ghb.co.th

lerpong@ghb.co.th
chatravee@ghb.co.th

chaiyaporn@ghb.co.th
danai@ghb.co.th
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ลำ�ดับ

ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

27

นางภานิณี มโนสันติ์

28
29

นางกรุณา เหมือนเตย
นางสุดจิตตรา คำ�ดี

30
31

นางขวัญใจ ศักดามินทร์
นายเจษดา มีสุวรรณ

32

นางสาวระแวว เอกสุวรรณ

33

นางอังคณา จันทรศิริ

34
35

นางสาวหทัยทิพย์ เหลืองธนพลกุล
นางสุวัฒนา ทิมมาศย์

36
37

นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์
นายนิสิต อุ่นวิจิตร

38

นางสาวสายพิน สันติพันธุ์

39

นางสาวสุภารัตน์ สอดส่อง

40
41
42
43

นายคณินรัส ทัพพะรังสี
นายชิตพล ศรีธีระวิโรจน์
นายชนะ จิระรัตนรังษี
นายวันชัย พงศ์บุญชู

44

นางปัณญพัชญ์ ตั้งศิริวัลลภ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2

45
46

นางสาวเสาวคนธ์ ชูศรี
นายพงศกร ตุลานนท์

ผู้อำ�นวยการภาค ภาคเหนือตอนบน
ผู้อำ�นวยการภาค ภาคเหนือตอนล่าง

47

นายสัญญา ศรีรัตน์

ผู้อำ�นวยการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

48
49
50

นายอิสระ เนาวศิริ
นายมานพ จันทร์ชอุ่ม
นางสาวสุภรณ์ภัทร แสงอร่าม

51

นางฐานิฎฐา สังข์ถาวร

52

นายศรพงศ์ ดุรงคเวโรจน์

ผู้อำ�นวยการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ผู้อำ�นวยการภาค ภาคตะวันออก
นักบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ
ผู้อำ�นวยการภาค ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน
นักบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ
ผู้อำ�นวยการภาค ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบาย
สินเชื่อและภาครัฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกรรมการผู้จัดการ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบสาขา
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบสาขา
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบสำ�นักงานใหญ่
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบสำ�นักงานใหญ่
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
และรักษาการผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
เลขานุการช่วยบริหาร และรักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

0-2202-2343

paninee@ghb.co.th

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

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

0-2202-1313
0-2202-1798

khwanjai@ghb.co.th
jedsada@ghb.co.th

0-202-2165

rawaeo.e@ghb.co.th

0-2202-1108

aangkana.c@ghb.co.th

0-2202-1301
0-2202-1898
0-2202-2130
0-2202-2373
0-2202-2146

hathaitip.l@ghb.co.th          
suwatana@ghb.co.th

0-2202-1051

saipin@ghb.co.th

0-2202-2524

suparat@ghb.co.th

0-2202-2038
0-2202-1262
0-2202-1535
0-2202-2212

kninruch@ghb.co.th
chitpol@ghb.co.th
chana@ghb.co.th

0-2202-2214    

panyaphat.t@ghb.co.th               
saowakon@ghb.co.th
pongsakorn@ghb.co.th

chokchai@ghb.co.th
nisit@ghb.co.th

wanchai.p@ghb.co.th

0-5330-4948
0-5530-1716
ต่อ 111
0-2645-9000
ต่อ 6740
0-2202-1627
0-3806-9286
0-3442-9353-60

Isara.n@ghb.co.th
manop@ghb.co.th
supornpat.s@ghb.co.th

0-7421-1237-42

tanitta@ghb.co.th

02-202-1747

sonpong@ghb.co.th

sanya.r@ghb.co.th                      

ลำ�ดับ

ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ผู้อำ�นวยการฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจ
และภาครัฐ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล

หมายเลขโทรศัพท์

53

นายสมพงษ์ นาคซื่อตรง

54

นางสาวลักขณา ศุภศิริสันต์

55
56
57
58

นายสมหมาย ศรีวารีรัตน์
นายศิรพงศ์ สุวรรณศรี
นายอำ�นาจ ผลศิริ
นายนิธิชัย สูงตรง

59
60
61
62
63

นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย
นางจินตนา ส่งศิริ
นางสาวอัจฉรา หมั่นอุตส่าห์
นางสาวอุษณี บุษยโกมุท
นางวราภรณ์ ภูษณรัตน์

64
65

นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษา
นายเกรียงไกร บัวยอม

66
67

นางลาวัลย์ วงศ์วิวัฒน์
นายธวัช บุณยะผลึก

68
69
70

นายพิศัลย์ กองทรัพย์
นายอัครพล หริ่งรอด
นายกฤษดา ปัทมะผลิน

71
72
73
74
75

นายนันทวุฒิ สุขสว่าง
นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร
นายชาญชัย บุญญาวรกุล
นางราณี เพชรสงค์
นางสาวปิยวรรณ อนงค์จรรยา

76
77

นางสาวแพรวรัตน์ รัตนมงคลเกษม ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารการเงิน
นายมนต์ชัย ธีระวรกุล
ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

0-2202-2180
0-2202-1148

78

นายธิติ ธนาสารพูนผล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

0-2202-6736

79
80
81

นายนิกร อาชานกุล
นายสุรจิต  สุวรรณมณี
นางสาวประทานพร สำ�เภาเงิน

ผู้ตรวจการธนาคาร
ผู้ตรวจการธนาคาร
นักบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และรักษาการผู้ตรวจการธนาคาร

0-2202-1520
0-2202-2525
02-645-9000
ต่อ 6670

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารคดี
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารคดี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร NPA  
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารสำ�นักงานและกิจการสาขา
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการบัญชี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกรรมการเงิน

e-mail

02-202-1415

sompong.n@ghb.co.th

0-2202-1659

luckana@ghb.co.th

0-2202-1687
0-2202-1624
0-2202-2220
02-202-2110

sommai@ghb.co.th
sirapong@ghb.co.th
amnat@ghb.co.th
nitichai@ghb.co.th

0-2202-1123
0-2202-1756
0-2202-1614
0-2202-1842
0-2202-1616

kanjanika@ghb.co.th
jintana.s@ghb.co.th
atchara@ghb.co.th
usanee@ghb.co.th
waraporn@ghb.co.th

0-2202-1479
02-202-2020,
02-202-1207
0-2202-1739
02-202-1326

chainarong.s@ghb.co.th
kriengkrai@ghb.co.th

0-2202-1434
0-2202-1299
0-2202-1251

pisan.k@ghb.co.th
akarapol.r@ghb.co.th
krisda@ghb.co.th

0-2202-1235
0-2202-1558
0-2202-1730
0-2202-1713
0-2202-1503

nuntawut@ghb.co.th
oranuch.p@ghb.co.th
chanchai@ghb.co.th
ranee@ghb.co.th

lavan@ghb.co.th
thawat.b@ghb.co.th

Piyawan@ghb.co.th
prawrat@ghb.co.th
monchai@ghb.co.th
thiti.t@ghb.co.th
nigorn@ghb.co.th
surachit@ghb.co.th
pratanporn.s@ghb.co.th
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ท�ำเนียบเครือข่ายบริการ
สำ�นักงานใหญ่
63 ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-9000  โทรสาร 0-2645-9001
website : www.ghbank.co.th

ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
ล�ำดับ

สาขา

สถานที่ท�ำการ

1

ดอนเมือง

174/9-11 หมู่ 9 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

2

สุขาภิบาล 1

30/435 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

3

แฟชั่นไอส์แลนด์

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

4

บางเขน

251/22-23 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

5

เพลินนารี่มอลล์

6

รังสิต

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

7

ปทุมธานี

8

บิ๊กซีรังสิต คลอง 6

9

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

โทรศัพท์

0-2533-5055
0-2533-6341
0-2996-6960-2
0-2510-3617-8
0-2519-5000
0-2947-8005-7
0-2947-5554
0-2508-7133
0-2508-7158
0-2508-7160
0-2508-7172
0-2551-0522-4
0-2551-2384
0-2552-7702
0-2972-8579
0-2136-8026-9

โทรสาร

0-2533-6343
สินเชื่อ 0-2510-3617-8
กด 118
การเงิน 0-2509-3830
0-2508-7305

0-2972-8581

0-2136-8026-9 กด 105

0-2996-1353-9 สินเชื่อ 0-2996-1356
0-2996-1353-8 การเงิน 0-2996-1353-8
กด 111
0-2593-6044-50 0-2593-6051
0-2577-0556-8 0-2577-0556-8 กด 301
0-2577-0576 0-2577-0576 กด 301
0-2531-1289
0-2531-4843
0-2531-5792
0-2531-6405

สินเชื่อ 0-2531-5114
การเงิน 0-2531-9563

ล�ำดับ

สาขา

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

10 บิ๊กซีนวนคร

0-2520-4117-19 0-2520-4120

11

0-2934-1070-6 0-2934-3344

12
13

14
15

16

17

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

18 คอนแวนต์

38 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ชั้น 1
ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

19 เทสโก้ โลตัส
พระราม 4

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

0-2357-1126-8 0-2357-1129
0-2512-2147-50 0-2512-2147-50 กด 106

0-2023-7556-8 0-2023-7556-9 กด110
0-2567-4104 0-2567-4104 กด 110
0-2958-5062-4
0-2557-8062
0-2533-0846
0-2587-6247-8 0-2587-6247-8 กด 111

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

สินเชื่อ 0-2913-2260
กด 106
การเงิน 0-2913-2264
0-2235-0659
0-2632-1137
0-2249-3941
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ล�ำดับ

สาขา

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

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

52/63-64 ศูนย์การค้าบางใหญ่ซิตี้ ซอย 7
ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่  
จ.นนทบุรี 11140
88/11-12 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
(ตรงข้าม สนง.เทศบาลเมืองบางบัวทอง)
เลขที่ 199, 199/1, 199/2 หมู่ 6 ต�ำบลเสาธงหิน
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2595-0330-3 สินเชื่อ 0-2595-0333
0-2903-2022-4 การเงิน 0-2595-0330
กด 20
0-2571-7807 0-2570-7808
0-2571-7826-7

0-2194-2837-8
0-2194-2753
0-2194-2919-20
0-2194-2996
99/169 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด             0-2584-0322-3
จ.นนทบุรี 11120
0-2964-2201-3
0-2194-8490-3
ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส
62/32 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2961-0023-4
431 ถนนเมืองทองธานี (บอนด์สตรีท)    
0-2961-0026
ต�ำบลบางพูด (บางพัง) อ�ำเภอปากเกร็ด
0-2961-0045
(ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี 11120
0-2961-0059
0-2961-0063
0-2961-0064
0-2961-0075
0-2961-0079
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคาร B 0-2143-8971-3
ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทฯ 10210
0-2889-7070-6
9 หมู่ 6 ซ.พงษ์ศิริชัย ถ.บรมราชชนนี
0-2889-6635-6
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
0-2241-9261-4
ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ ชั้น 2
1024 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
26 ถนนสาทรใต้ ซอย 11 (ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3) 0-2212-6127
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2212-6678-9
0-2211-9646
0-2469-8190-4
257/6 ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า
ชั้น 3 ถนนเจริญนคร แขวงส�ำเหร่ เขตธนบุรี
กทม. 10600

0-2194-2753

สินเชื่อ 0-2584-0321
การเงิน 0-2964-2204
0-2194-8490-3 กด 107
สินเชื่อ 0-2961-0023
กด 40
การเงิน 0-2961-0023
กด 41

0-2143-8974
0-2889-7077
0-2889-7075
0-2241-9261-4 กด 301
สินเชื่อ 0-2212-6126
การเงิน 0-2211-0641
0-2469-8195

ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
ล�ำดับ

สาขา

1

ราชด�ำเนิน

2

แม็คโคร
จรัญสนิทวงศ์

3

หนองแขม

4

เดอะมอลล์ บางแค

5

ส�ำโรง

6

สยามสแควร์

7

สุขุมวิท

8

เซ็นทรัล พลาซา
พระราม 9

9

เพชรบุรีตัดใหม่

10 หัวหมาก ทาวน์
เซ็นเตอร์
11 ศรีนครินทร์
12 ธัญญะ ช็อปปิ้ง
พาร์ค

สถานที่ท�ำการ

97 อาคารเทเวศประกันภัย อาคาร 2 ชั้น 1
ถนนราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กทม. 10200
ศูนย์การค้าแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ชั้น 2
521/27 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
1085 , 1087 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค ชั้น 3 ฝั่งพลาซ่า
518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
2222/2-3 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลเทพารักษ์
อ�ำเภอเมือง (สามแยกปู่เจ้าสมิงพราย)
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
388 อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 6
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
1 อาคารกลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง ชั้น 2 ห้อง 201
ถนนสุขุมวิท ซอย 25 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9 ชั้น 5
ห้อง 507/1 ชั้น 5 9/9 ถนนพระราม 9
แขวงหัวยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
2445/2 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2282-9821-5 สินเชื่อ 0-2282-9840
0-2282-9842 การเงิน 0-2282-9841
0-2412-5650-3 0-2412-5650-3 กด 106
0-2420-5793
0-2420-6583
0-2420-7475-7
0-2454-9430
0-2454-2680
0-2454-2706
0-2384-3483-5
0-2384-7636
0-2757-7429-31
0-2115-1322-27
0-2252-3647-49

0-2420-6009
0-2431-1340
0-2454-9430 กด 3
สินเชื่อ 0-2384-2579
การเงิน 0-2384-7637

สินเชื่อ 0-2115-1322-27
กด 302
การเงิน 0-2115-1322-27
กด 301
0-2260-6345-7 0-2260-6348
0-2661-6120-2
0-2160-3426-9 0-2160-3426-9 กด 104
0-2160-3482-3

0-2318-1051 0-2718-2249
0-2318-9956
0-2319-7310-1
0-2718-2247-8
0-2314-0334-6 0-2314-0337
อาคารหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
ห้อง G04 ชั้น G 177 ถนนรามค�ำแหง ซอย 29 0-2318-3051-2
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
0-2780-2271-6 0-2780-2271-6
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
ห้อง F02C012 ชั้น 2 61 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
0-2108-6108-10 0-2108-6108-10 กด 106
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ห้องเลขที่ 35-36
0-2108-6112
อาคาร B ชั้น 2 735/2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
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ล�ำดับ

สาขา

13 สุขาภิบาล 3

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

20 สี่แยกบ้านแขก
21 ซีคอนบางแค
22 บุญศิริ
23 เซ็นทรัล พลาซา
ปิ่นเกล้า
24 ไมตรีจิต
25 บิ๊กซีราชด�ำริ
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สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2372-0551-2 0-2728-0796
0-2373-0518-9
0-2373-3348
0-2728-0794-5
ศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ 10/1 ถนนสีหบุรานุกิจ 0-2517-9001-3 0-2517-9004
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
0-2372-3522 0-2372-3515
ศูนย์การค้าสัมมากรเพลส ห้อง C201 ชั้น 2
(ปากทางเข้าหมู่บ้านสัมมากร ติด รพ.การุณเวช) 0-2372-3531-2
86 ถนนรามค�ำแหง ซอย 110 (รามค�ำแหง)
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
125 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
0-2915-2631-5 0-2915-2653
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
0-2915-2651-2
96/10-12 โครงการชัยกูลทาวเวอร์ ถ.พระราม 2 0-2867-1350-6 0-2867-1355
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
0-2706-6112-21 0-2706-6119
44/4 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์
(หน้าหมู่บ้านสวนเก้าแสน) ต�ำบลบางปลา
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0-2389-1602-4 0-2389-1605
ศูนย์การค้าบิ๊กซี สมุทรปราการ
ห้อง 3CR306/1 ชั้น 3 498/1 ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
121 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
0-2861-4917-8 0-2861-4910-9
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
0-2458-2960-3 0-2458-2963
ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้อง 331A ชั้น 3
607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
10/1-3 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
0-2622-1241-6 สินเชื่อ 0-2622-1840
(ส�ำราญราษฎร์) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
การเงิน 0-622-1247
0-2433-7834-7 0-2433-7834-7 กด 105
ศูนย์การค้าเซ็นทรัพลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 4
ห้อง 425/1 7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
0-2623-3034-8 0-2623-3039
60,62,64 ซอยพระแก้ว ถนนมิตรพันธ์
0-2623-3043-6
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
ศูนย์การค้าบิ๊กซี ราชด�ำริ ห้อง 4CR415/2 ชั้น 4 0-2250-4790-3 0-2250-4790-3 กด 108
97/11 ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
58/75 หมู่ 4 รามค�ำแหง ซอย 146
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240

ล�ำดับ

สาขา

26 สุขสวัสดิ์

27 เซ็นทรัล พลาซา
พระราม 3
28 กิ่งแก้ว

29 เมกาบางนา

สถานที่ท�ำการ

ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร
ห้อง 2CR0206 ชั้น 2 94 ม.18 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงบางพึ่ง เขตพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ศูนย์การค้าเซ็นทรัพลพลาซา พระราม 3 ชั้น 4
ห้อง 401 79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
12/18 ถนนกิ่งแก้ว ซอย 44 ต�ำบลราชาเทวะ
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ศูนย์การค้าเมกาบางนา ห้อง 1744 ชั้น 1
39 ถนนบางนา-ตราด กม.9 ตัด
ถนนวงแหวนฝั่งตะวันออก ต�ำบลบางพลีใหญ่
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2463-7322-5 0-2463-7322-5 กด 107

0-2164-0089-92 0-2164-0089-92 กด 120
0-2175-2029-33 สินเชื่อ 0-2175-2029-33
0-2738-8706 กด 4
การเงิน 0-2175-2029-33
กด 5
0-2105-1167-70 0-2105-1167-70 กด 301

ภาคเหนือตอนบน
ล�ำดับ

สาขา

1

เชียงใหม่

2

สันก�ำแพง

3
4
5
6
7
8

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

260 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง 0-53245-276-78 0-53304-927
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
0-53246-469-71

72/2 ม.7 ต.สันก�ำแพง อ�ำเภอสันก�ำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
เซ็นทรัลพลาซา
380 - 381 ถ.มหิดล ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 50100
สุเทพ
120/70 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบคลองชลประทาน
ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สันทราย
399 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
แม่ฮ่องสอน
2 ซอย 5 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองค�ำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
เชียงราย
881/1 - 3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
แม่สาย
130 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�ำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

0-53330-102-5 0-53330-102-5 กด 106
0-53903-767 0-53903-768
0-53271-388-89
0-53283-701-6 0-053283-701-6 กด 105
0-5335-4264-66 0-5335-4264-66 กด 102
0-53611-843-6 0-5361-1845
0-53740-741-7 0-53740-741-7 กด 109
0-53734-357-60 0-53734-357-60 กด 107
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ล�ำดับ

9

สาขา

เซ็นทรัลพลาซา
เชียงราย

10 พะเยา
11 น่าน
12 ล�ำปาง
13 ล�ำพูน
14 แพร่
15 ตาก
16 แม่สอด

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

ห้องเลขที่ 229/1 ชั้น 2
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เลขที่ 99/9 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
963,963/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
179-180 หมู่ที่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้
อ.เมือง จ.น่าน 55000
435 ถ.ไฮเวย์ ล�ำปาง - งาว ต.หัวเวียง
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
23/9 ถ.ล�ำพูน - ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ล�ำพูน 51000
164/3 - 5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
4/9 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง
จ.ตาก 63000
31/38-39 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก 63110

0-53179-730-5

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

0-54410-261-9 0-54410-272
0-5477-1362-3 0-5477-1362-3 กด 108
0-54772-804-7
0-54230-035-42 0-54225-150
0-53535-178-82 0-53535-178 กด 103
0-54621-490-5 0-54621-490 กด 105
0-55521-029 0-55540-058 กด 102
0-55521-046
0-55535-612-5 0-55535-612-5 กด 104

ภาคเหนือตอนล่าง
ล�ำดับ

สาขา

1

พิษณุโลก

2

อุตรดิถต์

3

สุโขทัย

4

พิจิตร

5

เพชรบูรณ์

6

บึงสามพัน
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839,839/1 - 2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
294/5, 294/6 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
109/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
31/79-81 ถนนสระหลวง ต�ำบลในเมือง
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
9/14 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
18 หมู่ 10 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.บึงสามพัน
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

โทรสาร

0-55378-100-5 0 -55378-100-5 กด 116
0-55440-435-8 0-55440-435-8 กด 107
0-55622-008-11 0-55622-008-11 กด 105
0-55610-495-6
0-56616-185-90 0-56616-185-90 กด 105
0-56711-655-9 0-56711-655-9 กด 119
0-56731-844-6 0-56731-844-6 กด 300

ล�ำดับ

สาขา

สถานที่ท�ำการ

7

นครสวรรค์

867/125 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

8

ก�ำแพงเพชร

9

ชัยนาท

610,612 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก�ำแพงเพชร 62000
302 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
90/19 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
99/5 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000

10 อุทัยธานี
11 ลพบุรี

โทรศัพท์

0-56372-183
0-56228-040
0-56229-501
0-56226-182
0-55773-151-6

โทรสาร

0-56226-182 กด 128
0-56221-415
0-56224-637
0-55773-151-6 กด 105

0-56411-370-1 0-56413-038
0-5652-4445-8 0-5652-4445-8 กด 102
0-36784-455-7 0-36784-455-7 กด101

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ล�ำดับ

สาขา

1

ขอนแก่น   

2

ชุมแพ

3

พล

4

ถนนมิตรภาพ

5

เซ็นทรัลพลาซา
ขอนแก่น

6

มหาสารคาม

7

ร้อยเอ็ด   

8

อุดรธานี  

9

เซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี

สถานที่ท�ำการ

632 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
2/8-9 2 ถ.ชุมแพ - ภูเขียว
ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
121/14-15 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล
จ.ขอนแก่น 40120
433/20-21 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เลขที่ 99,99 /1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ขอนแก่น ห้อง 351 ชั้น 3
ถนนศรีจันทร์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
51, 51/1, 53/1 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
389, 391 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
596/7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
321 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-4327-0400-10 0-4327-0401-10 กด 123
0-4331-3461-4 0-4331-3461-4 กด 201
0-4341-8702-5 0-4341-8702-5 กด 105
0-4346-5020-28 0-4346-5029
0-4328-8236

0-4328-8236 กด 105

0-4371-1206-9 0-4371-1206-9 กด 105
0-4351-2715-9 0-4351-2715-9 กด 106
0-4351-5361-5 0-4351-5361-5
0-4212-2331-9 0-4212-2331-9 กด 208
0-4292-1496-7 0-4292-1496-7 กด 111
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ล�ำดับ

สาขา

10 เลย
11 หนองบัวล�ำภู
12 หนองคาย
13 สกลนคร   
14 สว่างแดนดิน
15 กาฬสินธุ์  
16 มุกดาหาร
17 นครพนม
18 บึงกาฬ

สถานที่ท�ำการ

18/10 - 11 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย 42000
264/4-5 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู 39000
644 หมู่ 4 ถ.เสด็จ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง   
จ.หนองคาย 43000
389 ถ. ไอทียู - สี่แยกคูเมือง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร  47000
903/5-6 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
20/10 - 11 ถ.ประดิษฐ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000
44/32 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
14/9 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
405/4 ถ.บึงกาฬ - พรเจริญ ต.บึงกาฬ อ.เมือง
จ.บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-4283-3573-5 0-4283-3576
0-4231-2951-3 0-4231-2977
0-4242-1670-7 0-4242-1670-7 กด 105
0-4271-4766-73 0-4271-4766-73 กด 114
0-4272-1837-8 0-4272-1837-8 กด 105
0-4381-2729-4 0-4381-2729-4 กด 106
0-4261-5411-4 0-4261-5411-4 กด 114
0-4251-2591-4 0-4251-2591-4 กด 105
0-4249-1563-66 0-4249-1563-66 กด 107

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ล�ำดับ

สาขา

1

นครราชสีมา   

2

บัวใหญ่

3

เซ็นทรัลพลาซา
นครราชสีมา

4

ถนนจอมพล

5

ปากช่อง

6

ชัยภูมิ   
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สถานที่ท�ำการ

517/143-145 ถ.มิตรภาพ - หนองคาย
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
154 ถ.นิเวศรัตน์ ต. บัวใหญ่ อ. บัวใหญ่
จ. นครราชสีมา 30120
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
990,998 ชั้นที่ 3 ห้องที่ 338
ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
704/14-17 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
199 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลปากช่อง
อ�ำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
171/8 - 12 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  36000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-4424-8201-7 0-4424-8208
0-44913-921-2 0-4491-3921-2 กด 107
0-4491-3933-4 0-4491-3933-4 กด 107
044-229457-62 044-229457-62 กด 105

0-4426-9205-7 0-4425-8151 กด 105
0-4431-6395 -8 0-4431-6395-8 กด 103
0-4483-0959-64 0-4483-0959-64 กด 105

ล�ำดับ

สาขา

7

ภูเขียว

8

บุรีรัมย์   

9

นางรอง

10 อุบลราชธานี   
11 เซ็นทรัลพลาซา
อุบลราชธานี
12 ศรีสะเกษ
13 อ�ำนาจเจริญ
14 สุรินทร์
15 ยโสธร

สถานที่ท�ำการ

83,83/1 ม.2 ถ.สายชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ผักปัง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
18/20 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
601,603 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
263 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี  34000
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชั้น 3 ห้อง 333 เลขที่ 311 หมู่ 7
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
983/48-49 ถนนกวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง    
จ. ศรีสะเกษ 33000
219-219/1 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
233/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
55/3 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร  35000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-4486-1845-6 0-4486-1845-6 กด 100
0-4486-1756-7
0-4461-6972-5 0-4461-6972-5 กด 107
0-4462-4205-8 0-4462-4205-8 กด 104
0-4526-5801-8 0-4526-5801-8 กด 114
0-4542-2381-4 0-4542-2381-4 กด 104
0-4561-7742
744, 745, 747,
748
0-4551-1367-70

0-4561-7742
744, 745, 747, 748
กด 111
0-4551-1367-70 กด 104

0-4451-1583
0-4571-4592-3 0-4571-4592-3 กด 212

ภาคตะวันออก
ล�ำดับ

สาขา

1

ฉะเชิงเทรา

2

พนมสารคาม

3

ปราจีนบุรี

4
5

นิคมอุตสาหกรรม
304
สระแก้ว

6

ชลบุรี

สถานที่ท�ำการ

153 ถ. ฉะเชิงเทรา - บางปะกง ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
1319/1-2 หมู่1 ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
147/1 ถ.ราษฎรด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
525/18-19 หมู่ 8 ต�ำบลท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
97/133 - 134 ซอยสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว
ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว 27000
39/3 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3881-2682-7 0-3881-2682-7 กด 666
0-3855-2973-6 0-3855-2976
0-3720-0343-5, 0-3720-0343
0-3721-4841-4
0-3721-8883-6 0-3721-8886
0-3724-7215-8 0-3724-7215-8 กด 120
0-3838-1824-7 0-3838-1824-7 กด 118
199
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ล�ำดับ

สาขา

7

อมตะนคร

8

พนัสนิคม

9

บ้านบึง

10 ศรีราชา
11 พัทยา
12 เซ็นทรัลเฟสติวัล
พัทยา
13 บุญสัมพันธ์
14 สัตหีบ
15 สวนอุตสาหกรรม
สหพัฒน์แหลมฉบัง
16 บ่อวิน
17 ระยอง
18 นิคมพัฒนา
19 เซ็นทรัลพลาซา
ระยอง
20 ปลวกแดง
21 บ้านฉาง
22 จันทบุรี
23 ตราด
200
รายงานประจ�ำ ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สถานที่ท�ำการ

700/17 หมู่ที่ 1 ต�ำบลคลองต�ำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
156/1-2 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี 20140
88/25-26 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170
126/1-3 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
8/51 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พัทยาบีช
เลขที่ 333/99 ชั้น 4 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
78/164-5 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
507/30 ม.2 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลสัตหีบ
อ�ำเภทสัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
399/63-64 หมู่ 11 ถนนทุ่งสุขลา
ต�ำบลหนองขาม อ�ำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
128/415-6 หมู่ 3 ถ.ปากร่วม-ห้วยปราบ
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
141/7-10 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
239/23 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ระยอง
99, 99/1 ห้อง262 ชั้น2 ถ.บางนา - ตราด
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
296/22 ถนนปลวกแดง-โรงน�้ำตาล
ต�ำบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
67/40-41 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง 21130
1/71 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
308/4-5 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท
ต.วังกระแจะ อ.มือง จ.ตราด 23000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3845-7569-72 0-3845-7569-72 กด106
0-3846-2963-4 0-3846-2963-4 กด 333
0-3846-3189-90
0-3844-5681-2 0-3844-5685 กด 207
0-3844-5685
0-3877-2032-42 0-3877-2038
0-3837-0518-21 0-3837-0521-108
0-3804-3580-82 0-3804-3583
0-3818-6060-2
0-3837-7015-18
0-3843-7586-7
0-3843-7590
0-3848-0585-7
0-3848-0858-63
0-3817-3048-54

0-38186-076
0-3843-7590
0-3848-0588
0-3837-0048-54

0-3861-2603 0-3880-0464 กด109
0-3880-0464-8
0-3863-7086-9 0-3863-7086-9 กด 105
0-3894-2984-7 0-3894-2984 กด 105
0-3802-5916-8 0-3802-5907 กด 106
0-3802-5907
0-3860-5550-4 0-3860-5567
0-3860-5565-7
0-3935-1272-8 0-3931-3343 กด 5
0-3953-2712-5 0-3953-2715

ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน
ล�ำดับ

สาขา

1

สมุทรสาคร

2

สมุทรสงคราม

3

นครปฐม

4

ศาลายา
พุทธมณฑล สาย 4

5
6

เซ็นทรัลพลาซา
ศาลายา
ราชบุรี

7

บ้านโป่ง

8

กาญจนบุรี

9

ประจวบคีรีขันธ์

10 หัวหิน
11 ชุมพร
12 เพชรบุรี
13 ระนอง
14 สระบุรี
15 นครนายก
16 พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ท�ำการ

48 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
13/94 ซอยเอกชัย 2 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
364/7 ถ.เทศา ต.พระประโทน
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
236-237 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต�ำบลกระทุ่มล้ม อ�ำเภอสามพราน
จ.นครปฐม 73220
321 ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
7 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
37/127-128 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
20/26 - 29 ซ.โรงพยาบาลธนกาญจน์ ถ.แสงชูโต
ต. บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
49 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
เลขที่ 178/12-13 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
7/2 หมู่ 5 ถ.ชุมพร - ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
2/85 - 87 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
4/51 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น
อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3481-5773-82 0-3481-5775 กด 107
0-3471-1308-10 0-3471-1313
0-3425-7292 0-3425-7971
0-3425-7655
0-3425-7920
0-2441-5201-4 0-2441-5201-4 กด 107
0-2429-6874-77 0-2429-6874 -77 กด 104
0-3231-5462-7 0-3231-5462 -7 กด 106
0-3220-0628-30 0-3220-0628-30 กด 112
0-3451-6758-64 0-3451-6758-64 กด 104
0-3255-1115-20 0-3255-1118
0-3255-1115-20 กด 5
0-3253-2122 0-3253-3348 กด 111
0-3253-2075-6
0-7757-6566-69 0-7757-6566-69 กด 100
0-3242-4255-8 0-3242-4225-8
กด 130, 106
0-7782-1756-7 0-7782-1719
0-7782-1718

158/10 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว 0-3622-0323-7 0-3635-1159 กด 105
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
74/143-144 หมู่ 7 ถนนสุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ 0-3732-0915-7 0-3732-0915-7 กด 106
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
6/6 - 9 ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย
0-3524-5167-72 0-3524-5167
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
201
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ล�ำดับ

สาขา

17 โรจนะ
18 สิงห์บุรี
19 อ่างทอง
20 สุพรรณบุรี

สถานที่ท�ำการ

481-481/2 หมู่ 2 ถ.วังน้อย-โรจนะ ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
612-613 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
54/83 ถ.เลี่ยงเมืองอ่างทอง
ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
38/10-12 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3522-7471-4 0-3522-7471-4 กด 105
0-3651-2740-1 0-3651-2762 กด 105
0-3651-2762-3
0-3561-1845 0-3561-1845
0-3561-3507-9 0-3561-3507-9
กด 105, 302
0-3552-2512-5 0-3550-1340

ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง
ล�ำดับ

สาขา

สถานที่ท�ำการ

1

ภูเก็ต

59/45 - 47 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

2

พังงา

3

ถลาง

4

ฉลอง

5

กระบี่

6

นครศรีธรรมราช

7
8

เซ็นทรัลพลาซา
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง

17/30-31 ถ.ศิริราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง
จ.พังงา 82000
59/11-12 หมู่ 5 ถ.เทพกระษัตรี
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
18/52-53 หมู่ 8 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก
ต�ำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
1/6-7 ถ.ร่วมจิต ต.ปากน�้ำ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
543 ถ.ราชด�ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
327 ชั้น 3 หมู่ 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
6/1 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

9

ตรัง

10 สตูล

202
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59/16 - 18 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
24, 26 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-7621-8191-3 0-7621-8191-3
0-7621-4532
0-7622-3601-2
0-7641-4434-6 0-7641-4437
0-7661-7018-21 0-7661-7019 กด 107
0-7638-4632-5 0-7638-4632-5 กด 105
0-7563-0483-5 0-75630-483-5 กด 118
0-7534-2214 075-346950-1 กด 106
0-7534-6950-1
0-7539-2862-5 0-7539-2862-5 กด 111
0-7541-1579 0-7541-2424
0-7535-5317
0-7535-5319
0-7522-2868-9 0-7522-2868-9 กด 9
0-7521-3079
0-7472-3894-5 0-7472-3894-5 กด 5
0-7472-3927
0-7472-3928

ล�ำดับ

สาขา

11 พัทลุง
12 หาดใหญ่
13 ถนนราษฎร์อุทิศ
14 เซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่
15 สะเดา
16 สงขลา
17 ยะลา
18 นราธิวาส
19 ปัตตานี
20 เบตง
21 สุราษฎร์ธานี
22 เซ็นทรัลพลาซา
สุราษฎร์

สถานที่ท�ำการ

4 - 6 ถ.เพียรยินดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
843 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
61/5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่
เลขที่ 334 ชั้น 3 ถ.กาญจนวณิชย์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
198/10-11 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา
อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
9/71-72 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90120
215/3-4 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา 95000
57/3-4 ถ.สุริยประดิษฐ์ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
60/1-2 ถ.ยะรัง ต. อาเนาะรู อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
42, 46 ถ.สฤษดิ์เดช ต.เบตง อ.เบตง
จ.ยะลา 95110
31/10 ถ.สุราษฎร์ - พุนพิน ม. 2 ต.วัดประดู่
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
ชั้น 3 ห้อง 333 จ.สุราษฏร์ธานี 84000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-7461-2803-7 0-7461-2803-7 กด 6
0-7424-5161
0-7424-5674
0-7434-5526-30
0-7425-5937-40

0-7434-5526 -30
กด 119 (การเงิน)
216 (สินเชื่อ)
0-7425-5940

0-7433-9690-3 0-7433-9690-3
0-7455-7015-6 0-7455-7021
0-7455-7020
0-7433-3836-9 0-7433-3836-9 กด 110
0-7459-2655
0-7459-2657
0-7322-3551-5 0-7322-3551-5 กด108
0-7351-6101-4 0-7351-6104 กด 200
0-7333-4095-6 0-7333-0956 กด 115
0-7333-4531
0-7323-5303-8 0-7323-5303-8 กด 105
0-7720-0917-18 0-7720-0917-18 กด 207
0-7720-0286
0-7720-0412
0-7760-2793-6 0-7760-2793 กด 22
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ศูนย์บริการธนาคาร
ล�ำดับ

ศูนย์บริการธนาคาร

1

บางละมุง

2

กบินทร์บุรี

สถานที่ตั้ง

ที่ว่าการอ�ำเภอบางละมุง ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ที่ว่าการอ�ำเภอกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25240
3 ฝาง
ที่ว่าการอ�ำเภอฝาง หมู่ 5 ถ.โชตนา ต.เวียง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
หมายเหตุ : เปิดท�ำการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3822-3556-7 0-3822-3557
0-3728-0242-41 0-5338-2832-3

-

เคาน์เตอร์การเงิน
ล�ำดับ

เคาน์เตอร์การเงิน

สถานที่ตั้ง

1
2

ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า
ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า

0-2375-8365
0-2550-0683

0-2375-8365
0-2951-9183

3
4
5
6

เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์
งามวงศ์วาน
เดอะมอลล์ ท่าพระ
บิ๊กซี บางนา
บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
บิ๊กซี อ่อนนุช

ชั้น 2 ฝั่งพลาซ่า
ชั้น B
ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า
ชั้น 2

0-2477-7238
0-2744-3493
0-2575-2259

0-2477-7238
0-2744-3493
0-2982-5894
0-2311-3961

7

บิ๊กซี บางปะกอก

ชั้น 3

8
9

อิมพีเรียล ส�ำโรง

ชั้น G
ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอที สแควร์
ไอทีสแควร์
แยกหลักสี่-แจ้งวัฒนะ
10 ไอเพลส ลาดกระบัง ชั้น 2 ห้อง B5 ศูนย์บริการผู้ประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ไอเพลส
ไลฟสเคป เซ็นเตอร์
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โทรศัพท์

0-2311-3960

โทรสาร

0-2428-1424-5 0-2428-1425
0-2394-0374-5 0-2394-0374
0-2576-0590-1 0-2576-0592
0-2360-5255-6 0-2360-5257

