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รายงานการด�ำเนินงานตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
096 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. รายงานคณะกรรมการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นโยบายและแผนงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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3. การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย
129 การด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างอัตราก�ำลัง
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
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ข้อมูลธนาคาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ท�ำเนียบผู้บริหาร
เครือข่ายบริการ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

2558

1,062,458

977,971

900,223

987,852

910,381

838,226

20,320
74,606

20,320
67,590

20,320
61,997

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

29,708

27,074

21,465

รายได้อื่น
รายได้จากการด�ำเนินงาน

2,423
32,132

2,193
29,267

1,833
23,298

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

11,775

9,639

8,700

36.65
15.78
1.11
14.58
14.24

32.93
14.26
0.99
14.74
14.47

37.34
14.03
0.97
14.90
14.52

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุน
ส่วนของเจ้าของ

ผลการด�ำเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมต่อรายได้จากการด�ำเนินงาน
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
สินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ
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วิสัยทัศน์
VISION

“ธนาคารที่ดีที่สุด
ส�ำหรับการมีบ้าน”

พันธกิจ
MISSION

“ท�ำให้คนไทยมีบ้าน”

ค่านิยม
G I V E Core Value

G

Good Governance
ยึดมั่นธรรมาภิบาล

I

Innovative Thoughts
สร้างสรรค์สิ่งใหม่

V

Value Teamwork
ร่วมใจกันท�ำงาน

E

Excellent Services
บริการเป็นเลิศ
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สารจาก

ประธานกรรมการ
นับเป็นเวลากว่า 2 ปีที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาท�ำหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผมได้เห็นความสามารถและความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการธนาคารและคณะผู้บริหารของธนาคารที่ได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนธนาคารอาคารสงเคราะห์สู่การเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดส�ำหรับการมีบ้าน” โดยได้แสดงผลส�ำเร็จในปี 2560
ที่ผ่านมาให้ทุกภาคส่วนได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกๆ ด้าน
ธนาคารได้รับความส�ำเร็จในด้านการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยธนาคารได้รับผลการประเมิน
ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ค ะแนนคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนที่สูงถึง 97.97 คะแนน และ “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส” ประจ�ำปี 2560
จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ซึง่ เป็นเครือ่ งยืนยันให้เห็นเป็นประจักษ์วา่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในนโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างจริงจังในทุกระดับทั้งระดับคณะกรรมการธนาคาร ระดับคณะผู้บริหารฯ และพนักงานทุกคนของธนาคาร
ธนาคารยังได้แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จในด้านนวัตกรรมทัง้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS มาใช้ในการตั้งส�ำรอง
ซึ่ ง สามารถลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการประเมิ น ราคาหลั ก ประกั น ของธนาคาร ท� ำ ให้ ธ นาคารได้ รั บ รางวั ล ชมเชย
ด้ า นนวั ต กรรม รางวั ล รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี 2560 และการปรั บ เปลี่ ย นระบบ IT ให้ ส ามารถรองรั บ ยุ ค 4.0
โดยพั ฒ นาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบ HR และระบบงานหลั ก (Core Banking System)
รวมถึงการริเริ่ม Transformation to Digital Services ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้พสิ จู น์ความส�ำเร็จของการบริหารจัดการทีด่ อี ย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2560
ธนาคารสามารถปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ใหม่ ไ ด้ สู ง ถึ ง 196,817 ล้ า นบาท โดยมี ส ่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 31.04
และธนาคารสามารถมีสินเชื่อคงค้างถึง 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นยอดสินเชื่อที่สูงที่สุดในรอบ 64 ปีของธนาคาร
ความส�ำเร็จของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 ถือเป็นความภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
ที่ ท� ำ ให้ มี ธ นาคารของรั ฐ ที่ ดี ใ นทุ ก ด้ า น ทั้ ง มี พั น ธกิ จ ที่ ดี ที่ มุ ่ ง มั่ น “ท� ำ ให้ ค นไทยมี บ ้ า น” มี ก ารบริ ห ารที่ ดี ด ้ ว ย
หลักธรรมาภิบาล มีผลด�ำเนินงานทีม่ กี ารขยายตัวอย่างยัง่ ยืน และเป็นกลไกการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศ และในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารและคณะผู ้ บ ริ ห ารจะยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นธนาคารให้
มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน และจะเป็นความก้าวหน้าที่ยั่งยืนและยังประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติ
และประชาชนไทย
ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอขอบคุณลูกค้าของธนาคาร และหน่วยงานพันธมิตรทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีใ่ ห้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของธนาคารด้วยดีเสมอมา และขอให้ความมัน่ ใจว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์
จะเป็นส่วนหนึ่งในความส�ำเร็จร่วมกับท่านเสมอไป

( นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล )
ประธานกรรมการธนาคาร
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สารจาก

กรรมการผู้จัดการ
การบริหารงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา ธนาคารได้เดินหน้าอย่างเต็มทีด่ ำ� เนินการตามพันธกิจในการ
“ท�ำให้คนไทยมีบา้ น” ไปพร้อมๆ กับการมุง่ สูก่ ารบรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ธนาคารทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการมีบา้ น (The Best Housing Solution Bank)”
ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารปล่อยสินเชือ่ ใหม่ให้แก่ประชาชนสูงถึง 196,817 ล้านบาท คิดเป็น 160,305 บัญชี เพิม่ ขึน้ จาก
ปีกอ่ นร้อยละ 17.06 สูงกว่าเป้าหมายซึง่ ก�ำหนดไว้ที่ 178,224 ล้านบาท ถึง 18,593 ล้านบาท ท�ำให้ธนาคารมีสว่ นแบ่งตลาดสินเชือ่
ทีอ่ ยูอ่ าศัยปล่อยใหม่รอ้ ยละ 31.04 เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นทีธ่ นาคารมีสว่ นแบ่งตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยปล่อยใหม่รอ้ ยละ 28.69 ท�ำให้
ธนาคารมีสนิ เชือ่ คงค้าง 1 ล้านล้านบาทตามเป้าหมายขององค์กรทีก่ ำ� หนดขึน้ และนับเป็นครัง้ แรกทีธ่ นาคารมีสนิ เชือ่ เกินกว่า
1 ล้านล้านบาท นับตั้งแต่ธนาคารได้ก่อตั้งมาเมื่อปี 2496
ธนาคารยังได้บรรลุผลส�ำเร็จในหลายด้านทีเ่ ป็นส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้ธนาคารมุง่ สูก่ ารเป็นธนาคารทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับ
การมีบ้าน  คือ  การที่ธนาคารได้รับรางวัล  “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ�ำปี  2560  (ITA  Award)”  ที่ได้รับคะแนนสูงเป็นอันดับ  1  ที่ระดับคะแนน  97.97  คะแนน  และ  “รางวัลชมเชยองค์กร
ความโปร่งใส” ประจ�ำปี 2560 จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ด้แสดงให้เห็นว่า
ธนาคารเป็นองค์กรทีม่ กี ารบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง รวมถึงความส�ำเร็จในเรือ่ งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการด�ำเนินงานและการให้บริการ  โดยธนาคารได้รับรางวัลชมเชยด้านนวัตกรรม  ในรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น  และรางวัล
“THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018” ประเภท “DIGITAL BANKING SERVICE OF THE YEAR AWARD” ซึง่ เป็นรางวัล
ส�ำหรับองค์กรทีใ่ ห้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินดิจทิ ลั ดีเด่นแห่งปี โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business
ส�ำหรับปี 2561 ธนาคารตั้งเป้าหมายที่จะขยายสินเชื่อคงค้างให้เพิ่มเป็นประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท โดยมีเป้าหมาย
การปล่อยสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยปล่อยใหม่ทรี่ ะดับ 189,000 ล้านบาท และเร่งพัฒนาด้าน Digital Services ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคารในด้านบริการ เพือ่ ให้มคี วามทันสมัยในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและ
บริการรูปแบบใหม่ เช่น การพัฒนา Payment Gateway ให้เป็นช่องทางการช�ำระเงินที่เป็น Digital Platform รวมถึงการพัฒนา
Mobile Application สามารถให้บริการสินเชือ่ ได้ครบทุกกระบวนการ ตัง้ แต่การยืน่ ขอสินเชือ่ การ Pre-Approve การติดตามสถานะยืน่ กู้
การนัดเซ็นสัญญา การนัดท�ำนิตกิ รรมจ�ำนอง การบริการด้านเงินฝาก (ฝาก-ถอน-โอน) และช�ำระหนีเ้ งินกู้ นอกจากนีก้ ารพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล  Big  Data  ที่สามารถศึกษาพฤติกรรม  ความต้องการของลูกค้าจากฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อน�ำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์  บริการ  และพัฒนากระบวนการท�ำงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังคงต้องพัฒนาเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการแข่งขันที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินที่รุนแรงยิ่งกว่าปีก่อน รวมถึงการปรับตัวที่จะต้องตอบสนองต่อ Life Style อาชีพ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารจึงต้องเร่งปรับตัวให้รวดเร็วไปพร้อมๆ กับการสนับสนุน
นโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล เพือ่ ช่วยให้คนไทยได้มบี า้ นเป็นของตนตามควรแก่อตั ภาพ และร่วมสร้างเศรษฐกิจไทย
ให้มีการขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สุดท้ายนี้  ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
มีการเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงและยั่งยืนในช่วงที่ผ่านมา  และธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน
ในปี 2561 นี้ด้วยเช่นกัน

( นายฉัตรชัย ศิริไล )
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการด�ำเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
(นายวิชัย วิรัตกพันธ์) รษก.

คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการการกลั่นกรองกฎหมาย

(นายฉัตรชัย ศิริ ไล)

กลุ่มงานตรวจสอบ

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบข้อมูล
(นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช)

รองกรรมการผู้จัดการ
(ว่าง)

ฝ่ายตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายสมภพ เตชเสนสกุล)

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

สายงานธรรมาภิบาล

ที่ปรึกษาทั่วไป

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

(นายพนัส สุขะปิณฑะ)

ฝ่ายตรวจสอบสาขา ฝ่ายตรวจสอบส�ำนักงานใหญ่
(นายวรณัฐ สุโฆษสมิต)
(ว่าง)

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

(นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร)
(นายนิกร อาชานกุล)

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จัดการ

(นางขวัญใจ ศักดามินทร์) รษก.

(ว่าง)

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

(ว่าง)

ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
ศูนย์ป้องกันการทุจริต
(นายอัครเดช ภาพน�้ำ) รษก. (นางกรุณา เหมือนเตย)

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

(นางสุดจิตตรา ค�ำดี)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(นายนิสิต อุ่นวิจิตร) รษก.

สายงานกลยุทธ์ 1

สายงานกลยุทธ์ 2

กลุ่มงานการตลาด

กลุ่มงานสินเชื่อ

กลุ่มงานบริหารหนี้และปฏิบัติการ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผู้จัดการ
(นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ)

รองกรรมการผู้จัดการ
(นายเลอพงษ์ ชูประยูร) รษก.

รองกรรมการผู้จัดการ
(นายเลอพงษ์ ชูประยูร)

รองกรรมการผู้จัดการ
(นายวิทยา แสนภักดี)

รองกรรมการผู้จัดการ
(นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม)

รองกรรมการผู้จัดการ
(นายคนึง ครุธาโรจน์)

รองกรรมการผู้จัดการ
(นายกมลภพ วีระพละ)

สายงานเทคโนโลยี สายงานบริหารโครงการ
สารสนเทศและสนับสนุน
สารสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นายวิชัย วิรัตกพันธ์) (นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นางสมจิตต์ รถทอง)

ฝ่ายพัฒนากระบวนงาน

ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ

รษก.

(นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายสราวุธ อุยานนท์)

(นางสมจิตต์ รถทอง) รษก.

สายงานสาขา
นครหลวง

สายงานสาขา
ภูมิภาค 1

สายงานสาขา
ภูมิภาค 2

สายงานการตลาด
และ พัฒนาธุรกิจ 1

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์) (นายดนัย แสงศรีจันทร์) (นางศรินทิพย์ ชนะภัย) (นายทวนทอง ตรีนุภาพ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายสาขา กทม.
และปริมณฑล 1

(นายวันชัย พงศ์บุญชู)

ฝ่ายสาขา กทม.
และปริมณฑล 2

(นางปัณญพัชญ์ ตั้งศิริวัลลภ)

ส�ำนักพระราม 9

(นายชนะ จิระรัตนรังษี)

10

(นางสุดจิตตรา ค�ำดี) รษก.

กลุ่มงานสาขาภูมิภาค

(นางสาวหทัยทิพย์ เหลืองธนพลกุล)

(นายสุรจิต สุวรรณมณี)

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
(นายชิตพล ศรีธีระวิโรจน์)

กลุ่มงานสาขานครหลวง

ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
ฝ่ายประเมินผลองค์กร (นายศรพงศ์ ดุรงคเวโรจน์) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
(นายสมหมาย ศรีวารีรัตน์)
(นางสุวัฒนา ทิมมาศย์)

ฝ่ายวิเคราะห์และ วางแผนกลยุทธ์

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
(นายณรงค์พล ประภานิรินธน์)

กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร

ระบบงานหลัก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นายสมบัติ ทวีผลจรูญ)

ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
(นายคณินรัส ทัพพะรังสี)

ฝ่ายสาขาภาคเหนือ

(นายศิรพงศ์ สุวรรณศรี)

ฝ่ายสาขาภาคตะวันออก ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
และภาคกลาง
(นางสาวเสาวคนธ์ ชูศรี)

กลุ่มงานสินเชื่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

(นางจันทิมา เบ็ญจศิริวรรณ) (นายพงษ์ศักดิ์ ค�ำนวนศิริ)

(นายธิติ ธนาสารพูนผล)

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
(นายอ�ำนาจ ผลศิริ)

ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
(นายวิษณุ ศิริโวหาร)
รษก.

สายงานกิจการนโยบาย
สินเชื่อและภาครัฐ

สายงานบริหารหนี้
และบังคับคดี

(นางภานิณิี มโนสันต)ิ์

ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.
และปริมณฑล

(นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์)

ฝ่ายยการตลาดและพันธมิตร ฝ่ายวิเคราะห์สนิ เชือ่ โครงการ ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
(นางจินตนา ส่งศิริ)
(นางสาวอุษณี บุษยโกมุท) (นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษา) (นายสัญญา ศรีรัตน์)

ฝ่ายธนบดีธนกิจ

(นายนิธิชัย สูงตรง)
รษก.

สายงานปฏิบัติการ
และกฎหมาย

สายงานสนับสนุน สายงานการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานและสาขา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นายภพกร เจริญลาภ) (นายชัยพร จุฬามณี) (นายทรงเดช ดารามาศ) (นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง) (นางสาวอรฑา เจริญศิลป์)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจ
(นางอัจรา หมั่นอุตส่าห์)
และภาครัฐ
(นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย)

(นางปนัดดา ธรรมสุนทรา)

ฝ่ายสาขาภาคตะวันออก ฝ่ายสาขาภาคใต้และ
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
(นายอิสระ เนาวศิริ)

สายงานการตลาด
และ พัฒนาธุรกิจ 2

ฝ่ายบังคับคดีหนี้ส่วนขาด
(นายอัครพล หริ่งรอด)
รษก.

ฝ่ายกฎหมาย

(นายนันทวุฒิ สุขสว่าง)

ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
และกิจการสาขา

ฝ่ายการบัญชี
(นางราณี เพชรสงค์)

(นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร)
รษก.

ฝ่ายบริหาร NPA

(นายพิศัลย์ กองทรัพย์)

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

(นายชาญชัย บุญญาวรกุล)

ฝ่ายธุรกรรมการเงิน

(นางสาวปัญจาภรณ์ พรหมาย)

สายงานปฏิบัติการ
สินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นายลือชัย จิรวินิจนันท์)
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
(นายมนต์ชัย ธีระวรกุล)
รษก.

ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

(นางพอตา ยิ้มไตรพร)

ฝ่ายบริหารการเงิน

(นายทองปลิว กิจแจ่มเลิศ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

นายธานินทร์ ผะเอม

ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ1
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)1
กรรมการบริหาร3
กรรมการบริหารความเสี่ยง3
(กรรมการในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง1
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน1
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และ
นโยบายทางด้าน IT1

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

นายธัชพล กาญจนกูล

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง1
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT1
(กรรมการในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์2
(กรรมการในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

นางรัตนา อนุภาสนันท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ1

นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ 1
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ 4
กรรมการบริหาร1
(กรรมการในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

นายฉัตรชัย ศิริ ไล
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
(กรรมการในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

นางวิ ไล แวดวงธรรม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT1
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน1

หมายเหตุ :
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1
2

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

3
4

นายสมพร จิตเป็นธม

นายอวยชัย คูหากาญจน์

กรรมการอิสระ*
(กรรมการในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ*

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ประวัตคิ ณะกรรมการธนาคาร

ประวัติ

คณะกรรมการธนาคาร
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ 63 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และ
การเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3/2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
• ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
• กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ำกัด
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ประสบการณ์ท�ำงาน

• กรรมการและกรรมการบริหาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
• กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา
• ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ วุฒิสภา
• ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
• สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัตคิ ณะกรรมการธนาคาร

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง1
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT1

อายุ 59 ปี
การศึกษา

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

การอบรม

• หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
(กทส.) รุ่นที่ 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 14
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่นที่ 33/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่167/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560

• หลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
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.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยมหาดไทย
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

• หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
• รองอธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
• กรรมการ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• กรรมการ คณะกรรมการสงเคราะห์การท�ำสวนยาง
• กรรมการ คณะกรรมการส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
• กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
• กรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
• กรรมการส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ประวัตคิ ณะกรรมการธนาคาร

นายธัชพล กาญจนกูล
กรรมการธนาคาร
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์1

อายุ 57 ปี
การศึกษา

• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ด้านการวิจัยการเงิน
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, สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• 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
หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560
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• Certificate from Philadelphia National Bank
• Certificate from University of Western Sydney,
ประเทศออสเตรเลีย

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด
• กรรมการอ�ำนวยการ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
• ที่ปรึกษา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)

ประสบการณ์ท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เลขานุการกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ
รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน
รักษาการผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ
รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน ธนาคารออมสิน
หัวหน้าสายสินเชื่อรายใหญ่และแก้ไขหนี้
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน
รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัทเงินทุน ธีรชัย ทรัสต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านสินเชื่อ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์
การทุนไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัยโครงการและสินเชื่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้วิเคราะห์ผู้ช่วย (Analyst : FI Monitoring Department)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Olympic
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (กลุ่มสหพัฒนพิบูล)
นักวิเคราะห์การตลาด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัตคิ ณะกรรมการธนาคาร

นายธานินทร์ ผะเอม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ1
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)1
กรรมการบริหาร2
กรรมการบริหารความเสี่ยง2
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 41
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร Strategic Leadership for GMS Cooperation, under Phnom Penh Plan,

อายุ 61 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, Lancaster University, สหราชอาณาจักร
• Diploma in Development Studies, Lancaster University,
สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Risk Management Boards Matters and Trends (BMT)
รุ่นที่ 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
รุ่นที่ 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ 13/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ รุ่นที่ 25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร Macroeconomic Policy and Management System,
Economic Planning Agency (EPA), ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หมายเหตุ :

1
2

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

Asia Pacific Development and Finance Center, Shanghai,
People’s Republic of China (ADB)

• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
• โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Regional Forum on the Journey to and from the Middle Income StatusThe 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

• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตาม พิจารณาประเมินผล
การสนับสนุนการวิจัย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางราชการด้านความมั่นคง
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• กรรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• Member of Advisory Council : Powering the Future We WantRecognizing Innovative Practices in Energy for Sustainable
Development, United Nations Department of Economic and Social
Affairs (UN DESA) and China Energy Fund Committee (CEFC)

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับทรงคุณวุฒิ)
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (สพศ.)
• ผู้อ�ำนวยการกองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน (กรอ.)
• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกองวางแผนส่วนรวม
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สอาดโฉม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง1
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน1
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT1

อายุ 44 ปี
การศึกษา

• ปริญญาเอก Risk Management and Finance,
The Wharton School, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Business and Applied Economics,
The Wharton School, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Actuarial Science, J. Mark Robinson College of
Business, Georgia State University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 27/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 224/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
รุ่นที่ 21/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ทุนการวิจัย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
• ทุนการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• CASACT Research Scholarship
• Research Fellowship, Leonard Davis Institute of Health Economics

• C.V. Starr Foundation Fellowship
• ทุนการศึกษา ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน

หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560
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ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
• คณะกรรมการปฏิรูปส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
• กรรมการอิสระ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• กรรมการด้านการลงทุน บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ๊ดไวซอรี่ จ�ำกัด
• กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอนเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• กรรมการอิสระ บริษัท เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จ�ำกัด
• ทีป่ รึกษาด้าน Industry Analysis และด้าน Credit Rating Methodology
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
• กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาด้าน Risk Management/Portfolio Management
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาด้าน Enterprise Risk Management
บริษัท หลักทรัพย์ แอ็ดคินซัน จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาด้าน Enterprise Risk Management
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาด้าน Pension Department
บริษัท Georgia Pacific Corporation สหรัฐอเมริกา

ประวัตคิ ณะกรรมการธนาคาร

นางรัตนา อนุภาสนันท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ1

อายุ 62 ปี
การศึกษา

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

การอบรม

• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปธพ.3) สถาบันพระปกเกล้า
• 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, สหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program (EDP 81) Kellogg School
of Management, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา
• International Management Program (IMP) Sloan School of
Management, Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560

• Advanced Management Program (AMP 171)
Havard Business School, Harvard University, สหรัฐอเมริกา
• ระบบเกณฑ์ความเสี่ยงในการตรวจสอบภาษี (Risk Based Audit Model :
RBA), ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 46,
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน,
		ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับ 8 - 9, Internal Revenue Service (IRS),
สหรัฐอเมริกา
• โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับ 8 - 9, กรมสรรพากร
• Strategic Management for Regulatory and Enforcement Agencies,
John F. Kennedy School of Government, Harvard University, สหรัฐอเมริกา
• 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), สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการบริหารส�ำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 9, กรมสรรพากร
• หลักสูตรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประเทศไต้หวัน
• หลักสูตรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
• หลักสูตรการเก็บภาษีกิจการข้ามชาติและสัญญาภาษีซ้อน, สาธารณรัฐสิงคโปร์
• หลักสูตร Junior Tax (General Taxation Program), Japan International
Cooperation Agency (JICA), ประเทศญี่ปุ่น

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•

กรรมการ บริษัท เทคโนเมดิคัล จ�ำกัด (มหาชน)
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ผู้ตรวจราชการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
• ผูอ้ �ำนวยการ ส�ำนักมาตรฐานการก�ำกับและตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
• หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
• เลขานุการกรม กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์1
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์2
กรรมการบริหาร1

อายุ 63 ปี
การศึกษา

•		ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

• หลักสูตร Driving Company Success with

•
•
•
•
•

IT Governance (ITG) รุ่นที่ 6/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 142/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 1
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
หลักสูตร International Housing Finance Program,
The Wharton School, University of Pennsylvania,
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 2
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560
			
2
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560
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• สัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารไทยและการเงินไทย
• หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15/2548
กระทรวงการคลัง
• หลักสูตร Pacific Rim Bankers Program,
University of Washington, สหรัฐอเมริกา
• การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการเงินธุรกิจส�ำหรับผู้บริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• อาจารย์พิเศษ หลักสูตร “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”

การจัดการการเงินและธนาคาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประวัตคิ ณะกรรมการธนาคาร

นางวิ ไล แวดวงธรรม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT1
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน1

อายุ 63 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (EX-MBA)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 142/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• โครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 28
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร IT Manager ของบริษัท IBM ประเทศไทย จ�ำกัด

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสายงานพัฒนาระบบงาน
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานจัดการองค์กรและพัฒนาระบบงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ประวัตคิ ณะกรรมการธนาคาร

นายสมพร จิตเป็นธม
กรรมการอิสระ1

อายุ 57 ปี
การศึกษา

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

การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 178/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 3
กระทรวงการคลังและสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงส�ำหรับผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ
(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), ประเทศมาเลเซีย

หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561
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ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน

• เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ
• รองกรรมการผู้จัดการ และ CFO
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซี่ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เอ็ม กรุ๊ป จ�ำกัด
• รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย

ประวัตคิ ณะกรรมการธนาคาร

นายอวยชัย คูหากาญจน์
กรรมการอิสระ1

อายุ 48 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท กฎหมาย (LL.M.), Harvard Law School,
Massachusetts, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการตลาด (Honors),
Mount St. Mary’s University, Maryland, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18
สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18)
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 13
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 13)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
รุ่นที่ 3 (4ส3) สถาบันพระปกเกล้า

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล
• กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประสบการณ์ท�ำงาน
•
•
•
•
•

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักงานกฎหมาย
ฮันตันแอนด์วิลเลี่ยมส์ (Hunton & Williams)
• ที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักงานกฎหมาย
คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (Clifford Chance)
• รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
ส�ำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)

หมายเหตุ : 1 ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ประวัตคิ ณะกรรมการธนาคาร

นายฉัตรชัย ศิริ ไล
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CG & CSR)
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 46 ปี
•		ปริญญาโท Master of Science (Computer Science),
Syracuse University, New York, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• 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

การอบรม

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

การศึกษา

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19,
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Driving Company Success
with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Successful Formulation
and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 5/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• Senior Executive Program (SEP)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• โครงการฝึกอบรมส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (Leadership)
เคมบริดจ์ – ธรรมศาสตร์
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• กรรมการฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กระทรวงแรงงาน
• ประธานกรรมการด�ำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
• รองประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
• Executive Committee of the International Union
for Housing Finance

ประสบการณ์ท�ำงาน

• กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการก�ำกับดูแลด้านบริหารความเสี่ยง
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ และรักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ และรักษาการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
อายุ 59 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ภายนอกองค์กร )
• กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสาขานครหลวง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนองค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560

25

ผู้บริหารระดับสูง

นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช

นายกมลภพ วีระพละ

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบข้อมูล

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อายุ 59 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทในเครือตะล่อมสิน
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จ�ำกัด
• กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ เอกเอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พรีเมียร์ จ�ำกัด
• ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เอกธ�ำรง จ�ำกัด (มหาชน)
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อายุ 52 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท Master of Business
Administration, Indiana University, U.S.A.
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานตรวจสอบและก�ำกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้บริหารระดับสูง

นายวิทยา แสนภักดี

นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการตลาด

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร

อายุ 52 ปี

อายุ 57 ปี

การศึกษา

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 1
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสาขาภูมิภาค
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้และบังคับคดี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ สายงานบริหารหนี้
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560

27

คณะผู้บริหาร

นายคนึง ครุธาโรจน์

นายเลอพงษ์ ชูประยูร

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานบริหารหนี้และปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสาขาภูมิภาค
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสาขานครหลวง

อายุ 57 ปี
การศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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อายุ 58 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท เคหะพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสาขานครหลวง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารหนี้และบังคับคดี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 1
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

2. นายลือชัย จิรวินิจนันท์

3. นายสมบัติ ทวีผลจรูญ

4. นายทวนทอง ตรีนุภาพ

5. นายภพกร เจริญลาภ

6. นายทรงเดช ดารามาศ

7. นางศรินทิพย์ ชนะภัย

8. นายวิชัย วิรัตกพันธ์

9. นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 2

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกิจการนโยบาย
สินเชื่อและภาครัฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์ 2

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์ 1

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขานครหลวง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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คณะผู้บริหาร

10. นายพงษ์ศักดิ์ ค�ำนวนศิริ

11. นางสมจิตต์ รถทอง

12. นายพนัส สุขะปิณฑะ

13. นายอภิรัตน์ อรุณวิ ไลรัตน์

14. นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

15. นายชัยพร จุฬามณี

16. นายดนัย แสงศรีจันทร์

17. นางจันทิมา เบ็ญจศิริวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 1
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนส�ำนักงานและสาขา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารหนี้และบังคับคดี

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นางขวัญใจ ศักดามินทร์

2. นางสุดจิตตรา ค�ำดี

3. นางกรุณา เหมือนเตย

4. นายคณินรัส ทัพพะรังสี

5. นายณรงค์พล ประภานิรินธน์

6. นายสมภพ เตชเสนสกุล

7. นายวรณัฐ สุโฆษสมิต

8. นายนิสิต อุ่นวิจิตร

9. นายชิตพล ศรีธีระวิโรจน์

เลขานุการช่วยบริหาร
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบสาขา

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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คณะผู้บริหาร

10. นางสาวหทัยทิพย์ เหลืองธนพลกุล

11. นายสุรจิต สุวรรณมณี

12. นางสุวัฒนา ทิมมาศย์

13. นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์

14. นายศรพงศ์ ดุรงคเวโรจน์

15. นายสมหมาย ศรีวารีรัตน์

16. นายชนะ จิระรัตนรังษี

17. นายวันชัย พงศ์บุญชู

18. นางปัณญพัชญ์ ตั้งศิริวัลลภ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพระราม 9
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ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากระบวนงาน

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายประเมินผลองค์กร

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

คณะผู้บริหาร

19. นายศิรพงศ์ สุวรรณศรี

20. นายอิสระ เนาวศิริ

21. นางปนัดดา ธรรมสุนทรา

22. นายธิติ ธนาสารพูนผล

23. นางสาวเสาวคนธ์ ชูศรี

24. นายอ�ำนาจ ผลศิริ

25. นายวิษณุ ศิริโวหาร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

26. นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก

27. นางจินตนา ส่งศิริ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสาขาภาคเหนือ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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คณะผู้บริหาร

28. นายนิธิชัย สูงตรง

29. นางสาวอัจฉรา หมั่นอุตส่าห์

30. นางสาวอุษณี บุษยโกมุท

31. นางภานิณี มโนสันติ์

32. นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษา

33. นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์

34. นายสัญญา ศรีรัตน์

35. นายอัครพล หริ่งรอด

36. นายนันทวุฒิ สุขสว่าง

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธนบดีธนกิจ และรักษาการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธนบดีธนกิจ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจ
และภาครัฐ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
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ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย

คณะผู้บริหาร

37. นายพิศัลย์ กองทรัพย์

38. นายชาญชัย บุญญาวรกุล

39. นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร

40. นางราณี เพชรสงค์

41. นางสาวปัญจาภรณ์ พรหมายน
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธุรกรรมการเงิน

42. นายทองปลิว กิจแจ่มเลิศ

43. นายมนต์ชัย ธีระวรกุล

44. นางพอตา ยิ้มไตรพร

45. นายนิกร อาชานกุล

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหาร NPA

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการบัญชี

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

ที่ปรึกษาทั่วไป
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารส�ำนักงานและกิจการสาขา

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารการเงิน

ที่ปรึกษาทั่วไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560

35

รายงานของฝ่ายจัดการ

ภาวะอุตสาหกรรม
และแนวโน้มในอนาคต
1. ภาพรวมสภาวะแวดล้อมของตลาด
ตลอดปี 2560 การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ต้องเผชิญกับความท้าทายทีห่ ลากหลาย ทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก
ทีม่ ผี ลกระทบหลักต่อกิจการในด้านต่างๆ การฟืน้ ตัวเศรษฐกิจของไทยยังคงเปราะบางและชะลอตัว แม้ได้แรงสนับสนุนจาก
การส่งออกและการท่องเทีย่ วทีย่ งั ดีอยู่ ซึง่ รัฐบาลพยายามกระตุน้ การใช้จา่ ยภายในประเทศให้มากขึน้ รวมถึงการลงทุนภาครัฐ
และเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 4.0
ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลกที่มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการส่งออกขยายตัวดีต่อเนื่อง
กลับมาเป็นแรงหนุนหลักและยังส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวสนับสนุนเศรษฐกิจมากขึ้น การลงทุนภาครัฐในโครงการ
ทีส่ ำ� คัญเร่งตัวขึน้ รวมถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของภาคการท่องเทีย่ ว ส�ำหรับปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2560 หลายปัจจัย
เริ่มคลายความกังวลลงได้บ้าง เช่น ระดับหนี้สินภาคครัวเรือนที่มีสัญญาณชะลอตัวลง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ธนาคารต่างๆ รวมถึง ธอส. ยังมีความกังวลต่อหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ ธนาคารส่วนใหญ่จึงยังต้องระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อให้รอบคอบมากขึ้น ซึ่งส่งผลท�ำให้ตลาดสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มชะลอตัวลง ไม่หวือหวาเหมือนเช่นที่ผ่านมา อุปสงค์และอุปทานมีความสอดคล้องกันมากขึ้น
หากพิจารณาจากการเติบโตของสินเชือ่ ปล่อยใหม่แล้ว พบว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลดลงอย่างเห็นได้ชดั สอดคล้องกับตลาด
ที่อยู่อาศัยที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องปรับรูปแบบที่อยู่อาศัยและกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มี
ข้อจ�ำกัดหลายประการ
นอกจากปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ในปี 2560 ภาคการเงินการธนาคารและภาคอสังหาริมทรัพย์
ยังต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ของสังคมที่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มากขึน้ ซึง่ เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างของระบบสถาบันการเงินไทย ท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ และมีความเสี่ยงที่ธุรกิจ
จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หากไม่สามารถปรับตัวได้ทัน เช่นเดียวกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะรายใหญ่
มีการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจและการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าด้วย

2. ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2560
ในปี 2560 ตลาดที่อยู่อาศัยมีการน�ำเทคโนโลยี หรือ PROP TECH เข้ามาใช้มากขึ้น นอกจากเรื่องท�ำเลและราคา
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญในการเลือกซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแล้ว การน�ำเทคโนโลยีระบบดิจทิ ลั มาเป็นจุดขายของผูป้ ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ มีสว่ นส�ำคัญอย่างมากต่อการเร่งการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้า เนือ่ งจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั นิยมใช้
สือ่ ดิจทิ ลั มากขึน้ PROP TECH ถูกน�ำมาใช้ตงั้ แต่กระบวนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้ระบบ Online Booking
ช่วยจองยูนิตที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ตรองรับ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของลูกค้าได้โดยง่าย
และสะดวก รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อรับช�ำระเงินจอง เงินท�ำสัญญา เงินผ่อนดาวน์ เป็นต้น
อาคารทีอ่ ยูอ่ าศัยเพิม่ การอ�ำนวยความสะดวกในการพักอาศัยและเพิม่ ความปลอดภัยในรูปแบบทีท่ นั สมัยมากยิง่ ขึน้
ด้วยระบบ PROP TECH เช่น การใช้ระบบ Home Automation แอปพลิเคชันเพื่อควบคุมการท�ำงานอัตโนมัติภายในบ้าน

36

รายงานของฝ่ายจัดการ

เช่น การควบคุมการปิดเปิดประตูหน้าต่าง ระบบแสงสว่าง ระบบอุณหภูมิ ระบบรักษาความปลอดภัย การควบคุม
ความบันเทิงต่างๆ ระบบรดน�้ำต้นไม้ ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการติดตามสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ธนาคารได้ศึกษาถึงข้อมูลเครื่องชี้ทั้งด้านอุปสงค์ ด้านอุปทาน
และด้านราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ด้านอุปทาน
2.1.1 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จ�ำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี2560  มีจ�ำนวนหน่วยทั้งสิ้น 111,032 หน่วย
หดตัวร้อยละ -12.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 (แผนภูมิที่ 1) โดยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จประเภทอาคารชุดยังคงมีสัดส่วนสูงสุด
อยู่ที่ร้อยละ 53.9 แม้จะปรับตัวลดลงจากปี 2559 สวนทางกับที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จประเภทบ้านเดี่ยว - บ้านแฝด และ
ทาวน์เฮ้าส์ - อาคารพาณิชย์ ทีม่ สี ดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา อยูท่ รี่ อ้ ยละ 29.8 และร้อยละ 16.3 ตามล�ำดับ (แผนภูมทิ ี่ 2)

				

แผนภูมิที่ 1 : ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.
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จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

แผนภูมิที่ 2 : สัดส่วนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย
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อาคารชุด
ประเภทที่อยู่อาศัย/ปี
บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด (หน่วย)
ทาวน์เฮ้าส์+อาคารพาณิชย์
(หน่วย)
อาคารชุด (หน่วย)

บ้านเดี่ยว + บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์ + อาคารพาณิชย์
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.

จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
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2.1.2 ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในปี 2560 ทีอ่ ยูอ่ าศัยเปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจำ� นวน 105,213 หน่วย ลดลงเล็กน้อย
ร้อยละ  - 0.4 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 (แผนภูมิที่ 3)
หากจ�ำแนกตามประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยพบว่า ทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวสูงหรืออาคารชุดยังคงมีจำ� นวนเปิดขายมากทีส่ ดุ
โดยในปี 2560 พุ่งขึ้นถึงร้อยละ 61.4 ขณะที่ที่อยู่อาศัยแนวราบเปิดขายมีสัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 38.6
ซึง่ อาจสะท้อนให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ตา่ งปรับสัดส่วนของทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบและแนวสูงให้สอดคล้องกับ
ทิศทางความต้องการของตลาด (แผนภูมิที่ 4)

				

แผนภูมิที่ 3 : ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

แผนภูมิที่ 4 : สัดส่วนที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย
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แนวราบ

ประเภทที่อยู่อาศัย/ปี
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.
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-30.1

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.
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จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
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2.2 ด้านอุปสงค์
2.2.1 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จ�ำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิท์ อี่ ยูอ่ าศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 มีทงั้ สิน้ 163,468 หน่วย
หดตัวลงจากปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ  - 6.8 (แผนภูมิที่ 5)
ทั้งนี้ สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดอยู่ที่ร้อยละ 49.1 ขณะที่
ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ / อาคารพาณิชย์ และบ้านเดี่ยว / บ้านแฝด มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 33.6 และร้อยละ 17.3
ตามล�ำดับ (แผนภูมิที่ 6)

				

แผนภูมิที่ 5 : การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.
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จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

แผนภูมิที่ 6 : การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย
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ทาวน์เฮ้าส์ + อาคารพาณิชย์

อาคารชุด

ประเภทที่อยู่อาศัย/ปี
บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด (หน่วย)

39.8
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34.3

36.5
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บ้านเดี่ยว + บ้านแฝด

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
35,515 36,948 37,845 37,843 31,238 31,969 37,298 39,557 41,041 25,183 28,236

ทาวน์เฮ้าส์+อาคารพาณิชย์ (หน่วย) 60,220 63,688 67,281 72,476 59,833 60,373 69,752 67,193 83,768 60,055 54,999
อาคารชุด (หน่วย)

39,197 45,815 56,114 73,441 60,291 66,767 74,942 67,311 71,833 90,077 80,233

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.

จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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2.3 ด้านราคาที่อยู่อาศัย
ดัชนีราคาทีอ่ ยูใ่ นอาศัยทุกประเภทในปี 2560 มีการปรับเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 โดยดัชนีราคาของทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภท
อาคารชุดปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 171.0 ขณะที่ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินและทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดิน อยู่ที่ระดับ
130.9 และ 141.2 ตามล�ำดับ (แผนภูมิที่ 7)

				
แผนภูมิที่ 7 : ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจากฐานข้อมูลสินเชื่อธนาคารพาณิชย์
					
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ดัชนีราคา : ระดับ
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หมายเหตุ : ข้อมูลจากฐานข้อมูลสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ (ม.ค. 2552 = 100)
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

2.4 แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2561
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 ท�ำให้ประเมินได้ว่า ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2561 จะมีแนวโน้มที่ดีกว่า
ในปี 2560 โดยคาดว่าการขยายตัวจะอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 5.0 - 8.0 โดยทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม
จะเป็นตัวน�ำการเติบโต จ�ำนวนคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ โอนกรรมสิทธิ์ และเปิดขายใหม่ จะยังคงมีสัดส่วนสูงสุดตาม
พฤติกรรมและวิถชี วี ติ ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นีผ้ ปู้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จะยังคงมีบทบาททีโ่ ดดเด่น
ในตลาด
ปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญในการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยในปีนี้ ได้แก่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ การลงทุนภาครัฐ ความเชือ่ มัน่ ของภาคธุรกิจและผูบ้ ริโภคทีด่ ขี นึ้ ก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีฟ่ น้ื ตัว ในขณะทีห่ ลาย
ธนาคารเริม่ ผ่อนคลายความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ และกลับมาปล่อยสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยมากขึน้ ประกอบกับ
ภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังอยู่ในระดับต�่ำและคาดว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้
นอกจากนี้ การทีป่ ระเทศไทยก�ำลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุสมบูรณ์แบบ (Absolute Ageing Society) ในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า
ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุมากขึ้น รวมถึงกลุ่มคนต่างชาติวัยเกษียณที่นิยม
มาหาทีอ่ ยูอ่ าศัยในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ซึง่ เราจะเห็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ทตี่ อบโจทย์ผสู้ งู วัยมากขึน้
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3. ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2560
ในปี 2560 แม้วา่ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560 จะเติบโตได้ดกี ว่าปี 2559 แต่ภาพรวมตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยปี 2560
กลับชะลอตัวอยู่ในภาวะไม่เติบโตมากนัก เนื่องจากก�ำลังซื้อผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและ
ผูป้ ระกอบการยังไม่เด่นชัด รวมถึงยังมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชือ่ ของสถาบันการเงินต่างๆ โดยหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
(NPL) มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ นอกจากนีม้ าตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐในปี 2559 ได้ดดู ซับเอาความต้องการซือ้
ที่อยู่อาศัยและการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยไปแล้วส่วนหนึ่ง ปัจจัยเหล่านี้จึงถือเป็นข้อจ�ำกัดส�ำหรับสถาบันการเงินในการท�ำ
การตลาดและการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย
อย่างไรก็ตาม ตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในปี 2560 เริม่ เห็นสัญญาณการฟืน้ ตัวในช่วงไตรมาส 3 และท�ำให้ปริมาณ
สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยปล่อยใหม่ทงั้ ระบบในปี 2560 เพิม่ ขึน้ มากกว่าในปี 2559 ทัง้ นีก้ ารขยายตัวของสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในปี 2560
ที่สามารถเร่งตัวสูงขึ้นได้นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลส�ำเร็จจากความมุ่งมั่นในการด�ำเนินพันธกิจ “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน”
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นหลัก ด้วยการออกผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ เงือ่ นไขผ่อนปรนทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทุกกลุม่ เป้าหมายจนได้รบั การตอบรับอย่างสูง ประกอบกับอัตราดอกเบีย้ เงินกูใ้ นตลาดยังคงทรงตัวในระดับต�ำ่
ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้นสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

3.1 สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไปทั้งระบบ
สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยปล่อยใหม่ทงั้ ระบบในปี 2560 ปล่อยได้ทงั้ สิน้ 633,991 ล้านบาท หรือขยายตัวได้รอ้ ยละ 8.2 เมือ่ เทียบ
กับปีก่อน โดยเป็นสินเชื่อของ ธอส. 196,817 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 17.1 สินเชื่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์
360,821 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 9.4 และสินเชื่อของธนาคารออมสิน 64,688 ล้านบาท หรือหดตัวร้อยละ -13.0
(แผนภูมิที่ 8)
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แผนภูมิที่ 8 : สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไปทั้งระบบ
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หมายเหตุ : อื่นๆ ได้แก่ กคช. / บ.ประกันชีวิต / บ.เงินทุน / บ.เครดิตฟองซิเอร์ / ตั้งแต่ปี 2555 เพิ่ม ธ.ก.ส และ ธ.อิสลาม
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.
จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
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รายงานประจำ�ปี 2560
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3.2 สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างบุคคลทั่วไปทั้งระบบ
สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยคงค้างทัง้ ระบบในปี 2560 มีมลู ค่าทัง้ สิน้ 3,525,206 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.1 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น
โดยเป็นสินเชื่อคงค้างของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 2,082,227 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 5.5 สินเชื่อคงค้างของ ธอส.
1,019,380 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 9.3 และสินเชือ่ ของธนาคารออมสิน 343,781 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 3.5
(แผนภูมิที่ 9)

				

แผนภูมิที่ 9 : สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างบุคคลทั่วไปทั้งระบบ

12.8
ล้านบาท
11.3
9.5
8.4
7.7
8.2
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,557,313
2,298,268 247,119
2,500,000
2,036,767
1,879,031
206,901
2,000,000 1,584,966 1,715,453 143,403 162,389 693,097 727,164
1,500,000 115,402 128,029 639,301 667,833
1,000,000 593,634 622,997
500,000 867,363 956,712 1,087,446 1,197,715 1,338,128 1,505,587
0
2551 2552 2553 2554 2555 2556

ธพ.

ธอส.

ธนาคารออมสิน

ร้อยละ
10
0
3,525,206 -10
3,323,485
343,781 -20
3,095,760
2,847,356 308,298 332,265
-30
288,678
932,703 1,0119,380 -40
858,631
788,204
-50
-60
-70
1,688,444 1,846,016 1,974,021 2,082,227 -80
-90
2557 2558 2559 2560
11.3

8.7

อื่นๆ

7.4

6.1

%YOY

หมายเหตุ : อื่นๆได้แก่ กคช. / บ.ประกันชีวิต / บ.เงินทุน / บ.เครดิตฟองซิเอร์ / ตั้งแต่ปี 2555 เพิ่ม ธ.ก.ส และ ธ.อิสลาม
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

3.3 แนวโน้มตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2561
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี 2560 หลายปัจจัยเริ่มคลายความกังวลลงได้บ้างแล้ว เช่น ระดับหนี้สนิ ภาคครัวเรือนที่มี
สัญญาณชะลอตัวลง ความเชือ่ มัน่ ของผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริโภคทีก่ ระเตือ้ งขึน้ การคลายความกังวลและลดความเข้มงวด
ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น คาดว่าจะมีส่วนช่วยท�ำให้บรรยากาศการแข่งขันในตลาด
สินเชื่อที่อยู่อาศัยกลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2561
ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าในปี 2560 ส่งผลต่อก�ำลังซื้อและโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อมีมากขึ้น รวมถึง
ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต�่ำต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสีย่ งทีย่ งั คงมีตอ่ เนือ่ งมายังปี 2561 เช่น ปริมาณหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) ทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูง
การขยายตัวของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non - Bank) และธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ที่น�ำเทคโนโลยีทางการเงิน
(Financial Technology : FinTech) และนวัตกรรมสมัยใหม่มาน�ำเสนอบริการทางการเงิน และเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการให้บริการด้านสินเชื่อแข่งกับระบบธนาคาร ในขณะที่ธนาคารหลายแห่งต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ
ของตนเองเป็นแบบดิจทิ ลั เข้าสูย่ คุ ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มที่ ซึง่ ปัจจัยเหล่านีย้ อ่ มส่งผลกระทบต่อตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทัง้ นี้ ภายใต้สมมุตฐิ านทีต่ ลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่ได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยทีไ่ ม่คาดคิดและคาดการณ์วา่ สินเชือ่
ทีอ่ ยูอ่ าศัยปล่อยใหม่ทงั้ ระบบในปี 2561 อยูท่ ปี่ ระมาณ 650,000 - 670,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวจากปี 2560
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.0 - 7.0 ส�ำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างทั้งระบบในปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 3,700,000 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวจากปี 2560 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.0
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ผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ ธนาคารที่ดีที่สุด ส�ำหรับการมีบ้าน ”
(The Best Housing Solution Bank)
พันธกิจ (Mission)

เจตนารมณ์ ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์
เจตนารมณ์ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ถูกตราไว้ในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2496 ดังข้อความที่ว่า  “โดยที่เป็นการสมควรให้มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้
ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพ”  ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ.  2496 ในด้านขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ  ธอส. หลายครั้ง  โดยมีประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  317  แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535   และพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่  3)   พ.ศ. 2549 ซึ่งก�ำหนดภารกิจหลักของธนาคารให้มีความชัดเจนในการส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการเงิน
แก่ ป ระชาชนได้ มี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องตนเอง และให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น แก่ ผู ้ ล งทุ น ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์จำ� หน่ายให้แก่ประชาชน ให้บริการรับฝากเงิน เพือ่ ระดมทุนมาใช้ในการให้บริการสินเชือ่ รวมทัง้ ให้กยู้ มื เงิน
เพื่อซื้อ เช่า สร้างอาคาร บนที่ดินที่มีสิทธิ์การเช่า จัดตั้งหรือตั้ง หรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง และนายหน้า
ในกิจการตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร ร่วมกิจการกับนิติบุคคลอื่นเพื่อจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ตลอดจนบริการอื่นๆ
ตามขอบเขตอ�ำนาจแห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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สรุปผลการด�ำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ปี 2560
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท
2560

สินทรัพย์

2559

เปลี่ยนแปลง
(%YOY)

1,062,458

977,971

5,268

4,208

25.19%

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

31,490

40,421

(22.09%)

เงินลงทุนสุทธิ

50,461

41,930

20.35%

1,023,446

936,900

9.24%

4,173

3,829

8.98%

(68,445)

(60,014)

14.05%

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

7,708

5,177

48.89%

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

3,444

2,818

22.21%

สินทรัพย์ประเภทอื่น

4,913

2,702

81.83%

เงินสด

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

2560
(งบเดือน)

2559

8.64%

เปลี่ยนแปลง
(%YOY)

1,062,458

977,971

หนี้สิน

987,852

910,381

8.51%

เงินรับฝาก

858,074

780,787

9.90%

1,916

15,957

(87.99%)

115,100

103,100

11.64%

หนี้สินอื่น

12,762

10,537

21.12%

ส่วนของเจ้าของ

74,606

67,590

10.38%

ส่วนของทุน

20,320

20,320

0.00%

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม

54,286

47,270

14.84%

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว

8.64%

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการทีส่ ำ� คัญ ส�ำหรับรายละเอียดสามารถดูได้จากงบการเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารมีผลการด�ำเนินงานปี 2560 ดังนี้

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวมจ�ำนวน 1,062,458 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 84,487 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.64 จากจ�ำนวน 977,971 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 โดยมีรายการสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ คือ
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•

เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของธนาคารมาจากเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ ประมาณร้อยละ 96.33

ของสินทรัพย์รวม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสินเชือ่ รายย่อยระยะยาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
ของธนาคารมีจ�ำนวน 1,023,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86,546 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.24 จากจ�ำนวน 936,900
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 โดยปี 2560 การเพิ่มขึ้นของยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เป็นผลมาจากการปล่อยสินเชื่อใหม่
196,817 ล้านบาท ทั้งนี้สามารถจ�ำแนกสินเชื่อตามเกณฑ์คุณภาพออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
-  สินเชือ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ (PL) : ธนาคารมีสนิ เชือ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ รวมทัง้ สิน้ 980,342 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
  ณ สิ้นปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน 90,808 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.21
- สินเชือ่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) : ธนาคารมีสนิ เชือ่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้จำ� นวน 43,104 ล้านบาท หรือคิดเป็น
  อัตราส่วนหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ตอ่ สินเชือ่ คงค้างเท่ากับร้อยละ 4.21 ลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2559 ร้อยละ 0.85
• ดอกเบีย้ ค้างรับ ธนาคารมีดอกเบีย้ ค้างรับรวม 4,173 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จ�ำนวน 344 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.98
• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ธนาคารมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมจ�ำนวน 68,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 จ�ำนวน 8,431 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.05 ซึ่งส่งผลให้ธนาคารมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงถึงร้อยละ 158.79

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีหนีส้ นิ รวมจ�ำนวน 987,852 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 77,471 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.51 จากจ�ำนวน 910,381 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 โดยมีรายการหนี้สินที่ส�ำคัญ คือ
• เงินรับฝาก หนีส้ นิ ส่วนใหญ่ของธนาคารมาจากเงินรับฝากภายในประเทศหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 86.86
ของหนีส้ นิ รวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ� นวน 858,074 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 77,287 ล้านบาท จากจ�ำนวน 780,787 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2559 หรือเพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 9.90 เป็นผลจากนโยบายการขยายฐานเงินฝาก โดยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่
ทั้งประเภทเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำ เช่น เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวเงินฝากออมทรัพย์ FLEXI เป็นต้น
• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ธนาคารมีหนี้สินจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(Soft Loan) จ�ำนวน 1,916 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดสรรให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในอัตราดอกเบีย้ ต�ำ 
่ ส�ำหรับน�ำมาปล่อยสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ ต�ำ 
่ เพือ่ ช่วยเหลือผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554
ตามนโยบายของรัฐบาล
• เงินกูย้ มื ระยะยาว เป็นหนีส้ นิ จากการออกพันธบัตร ธอส. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ� นวน 115,100 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 12,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.64 จากปี 2559

ส่วนของเจ้าของ

ธนาคารมีกระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสว่ นของเจ้าของจ�ำนวน 74,606 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 7,016 ล้านบาท โดยเพิ่มจาก 67,590 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.38
ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากก�ำไรสะสมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2560 โดยมีรายการที่ส�ำคัญ ดังนี้
• ส่วนของทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 20,320 ล้านบาท
• ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีก�ำไรสะสมเพิ่มเป็น 54,286 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 7,016 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.84 จากปี 2559

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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งบก�ำไรขาดทุน ปี 2560
2560

2559

เปลี่ยนแปลง
(%YOY)

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

49,364

46,679

5.75%

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

19,656

19,605

0.26%

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ

29,708

27,074

9.73%

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

2,423

2,193

10.49%

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

7,638

6,953

9.85%

หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

12,681

12,496

1.48%

ก�ำไรสุทธิ

11,813

9,818

20.32%

ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

(37.42)

(179.65)

(79.17%)

11,775

9,639

22.16%

ก�ำไรประมาณการหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยง
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2560 ธนาคารมีกำ� ไรสุทธิที่ 11,813 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 1,995 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.32 จากจ�ำนวน
9,818 ล้านบาท ในปี 2559 และสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ที่จ�ำนวน 11,115 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารมี
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น แม้ว่าธนาคารมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยตั้งค่าเผื่อหนี้สูญจ�ำนวน 12,681 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.48 จากปี 2559

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
2560

เปลี่ยนแปลง
(% Change)

ROA

1.16%

1.05%

0.11%

ROE

16.61%

15.15%

1.46%

NIM

2.91%

2.88%

0.03%

23.77%

21.81%

1.96%

Liquidity Ratio

8.45%

9.06%

(0.61%)

BIS (II) Ratio

14.58%

14.74%

(0.16%)

Cost to Income Ratio

หมายเหตุ : ไม่นับรวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
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• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย
(ROE) ปี 2560 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.32 จากสินเชื่อปล่อยใหม่ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์สทุ ธิเฉลีย่ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลีย่ (ROE) ยังคงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.11 และร้อยละ 1.46
ตามล�ำดับ
• อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์เฉลีย่ (Net Interest Margin : NIM) เนือ่ งจากปี 2560 ธนาคาร
สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 196,817 ล้านบาท ประกอบกับสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้ดีกว่าเป้าหมาย
ท�ำให้รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 9.73 และส่งผลให้อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03
• อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยรวมต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) แม้วา่ ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้ รับสุทธิ
และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่ในปี 2560 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงกว่าปี 2559 ถึงร้อยละ 9.85
จึงท�ำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96
• อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ 8.45 ลดลงจากร้อยละ 9.06 ณ สิ้นปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 0.61 ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมี
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระดับร้อยละ 6.00
• เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (BIS Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
ร้อยละ 14.58 ลดลงจากร้อยละ 14.74 ณ สิ้นปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 0.16 ทั้งนี้ ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50

หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
2560
พันธบัตรเงินกู้
เงินกู้ Soft Loan
รวม

2559

2558

2557

115,100

103,100

84,100

83,300

1,917

15,957

17,323

20,995

117,017

119,057

101,423

104,295

เงินงบประมาณที่ ได้รับและการจ่ายเงินน�ำส่งรัฐหรือเงินปันผล
2560
เงินงบประมาณที่ได้รับ
การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐหรือเงินปันผล

2559

2558

2557

-

-

-

0.17

4,760

4,046

4,765

3,652

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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แนวนโยบายภาพรวมสาขาสถาบันการเงิน (Umbrella Statement)
เป็นสถาบันการเงินเพือ่ การพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทัว่ ถึงควบคูก่ บั การให้
ความรู้ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน
รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐ โดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ
เติมเต็มช่องว่างให้แก่ผทู้ ไี่ ม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ ไม่วา่ จะเป็นประชาชน
ทัว่ ไปหรือผูป้ ระกอบการ พร้อมทัง้ มีภารกิจด้านการให้ความรูท้ างการเงินเพือ่ ส่งเสริมและสร้างวินยั ทางการเงินให้แก่ลกู ค้า
นอกจากการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักดังกล่าวแล้ว เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เพื่อให้
การด�ำเนินธุรกิจก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รัฐวิสาหกิจจึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้องค์กรที่มีธรรมาภิบาล

ทิศทางและเป้าหมายการด�ำเนินงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก�ำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี (ปี  พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อให้สามารถ
บรรลุพันธกิจธนาคาร “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ SMART Goals คือ

SMART Goals
1. คุณภาพสินทรัพย์อยู่ใน 3 อันดับแรกของธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีขนาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5 อันดับแรก
2. เป็นผู้น�ำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
3. เป็นองค์กรที่คนอยากเข้าท�ำงานอยู่ใน 10 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์
4. มีนวัตกรรมและการบริการที่เป็นเลิศ
5. ผลประเมินด้าน CG โดย ธปท. อยู่ในระดับแนวหน้า

ส�ำหรับเป้าหมายการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2561 มีดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
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ด้านสินเชื่อปล่อยใหม่		 188,918
ด้านสินเชื่อคงค้าง		 1,098,939
ด้านสินทรัพย์รวม		 1,133,065
ด้านหนี้สินรวม
1,051,692
ด้านก�ำไรสุทธิ		 12,137
ด้าน NPLs 		
4.06
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel II)		
14.78

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
%
%
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แผนงานและโครงการที่ส�ำคัญ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีแผนงานและโครงการที่ส�ำคัญที่จะมีการลงทุนภายใน  5  ปี  ระหว่างปี  2560 - 2564
ตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนของธนาคารเอง ดังนี้

ล�ำดับ

2560

1

โครงการจัดหาระบบ CBS และ Loan Origination ใหม่

2

โครงการ Payment Gateway

3

โครงการสลากออมทรัพย์ ธอส.

4

โครงการการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธนาคาร (Big Data Management)

5

โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)

ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
1. ปัจจัยภายนอกธนาคาร
1.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
1.1.1 เศรษฐกิจโลก ภาพรวมปี 2560 เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ต่อเนื่องมากขึ้น ทั้งการเติบโตอย่างเข้มแข็ง
ในประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้า การฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และปริมาณการค้าโลก แม้บางจังหวะอาจมี
ความเปราะบางและความผันผวนอยู่บ้าง โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2560 สู่ระดับร้อยละ 3.7 พร้อมระบุเตือนเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์
เช่น ภัยคุกคามจากการทดลองนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ รวมทั้งการคุมเข้มนโยบายการเงินที่เร็วกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ของสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
1.1.2 เศรษฐกิจไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะสามารถขยายตัวได้อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 3.9 (ช่วงร้อยละ 3.6 - 4.6) ซึง่ สอดคล้องในทิศทางเดียวกับ
เศรษฐกิจโลกทีม่ กี ารฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการส่งออกขยายตัวดีตอ่ เนือ่ งกลับมาเป็นแรงหนุนหลัก และยังส่งผลให้
ภาคอุตสาหกรรมเร่งตัวขึน้ และสนับสนุนเศรษฐกิจมากขึน้ การลงทุนภาครัฐในโครงการทีส่ ำ� คัญเร่งตัวขึน้ รวมถึงการเติบโต
อย่างแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยว ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี 2560 หลายปัจจัยเริ่มคลายความกังวลลงได้บ้าง
เช่น ระดับหนี้สินภาคครัวเรือนที่มีสัญญาณชะลอตัวลง เป็นต้น

1.2 ปจจัยทางสังคม
1.2.1 การก�ำลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Ageing Society) ประเทศไทยกําลังเขาสูส่ งั คมผูส งู อายุอย่างสมบูรณ (Absolute
Aging Society) ตามนิยามองคการสหประชาชาติ ในป 2564 จะมีประชากรผูสูงอายุถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด
ซึ่งแมวาประเทศไทยจะใชแผนผูสูงอายุแหงชาติ  20  ป  (พ.ศ. 2545 - 2564) แต่แผนดังกล่าวไมทันต่อความรวดเร็วของ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูวัยผูสูงอายุ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมคนก่อนวัยสูงอายุ
และยุทธศาสตรการสรางหลักประกันรายได้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560

49

รายงานของฝ่ายจัดการ

1.2.2 อัตราการเกิดมีแนวโนมต�่ำลง ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุวา หญิงไทยแต่งงานน้อยลงหรือชาลง
โดยนิยมอยูเ่ ปน โสดมากขึน้ เนือ่ งจากมีการศึกษาทีส่ งู ขึน้ ทําใหอตั ราการเพิม่ ประชากรไทยลดลงจากรอยละ 2.7 ในป 2513
ลดลงเหลือรอยละ 0.4 ในป 2558 ซึ่งหากไมมีการดําเนินการใดๆ ภายใน 10 ป อัตราการเพิ่มประชากรไทยจะเทากับ
รอยละ 0.0 ท�ำใหไมมีจํานวนประชากรเพิ่ม

1.3 ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.3.1 พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มของสังคมให้ความส�ำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น
โดยพบว่าการใชงานเครือขาย 3G และ 4G ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชงาน
ผา นสมารท โฟน ซึง่ ส่วนใหญ่นยิ มใช้สอื่ สังคมออนไลน (Social Media) เป็นประจาํ รวมถึงการใช้งาน Application ธนาคารบนมือถือ
เพือ่ ทาํ ธุรกรรมทางการเงินมากขึน้ ทัง้ นี้ โครงสรา งพืน้ ฐานการชําระเงินของประเทศ (National e - Payment) สูย คุ ไทยแลนด 4.0
สังคมไรเงินสด หรือ Cashless Society ส่งเสริมทาํ ใหเกิดนวัตกรรมทางการเงินสําหรับประเทศไทย เช่น PromtPay (พรอมเพย์)
e - Money e - Wallet และเทรนดล่าสุดคือ การชําระเงินผาน QR Code เพื่อการโอนเงิน การชําระคาสินคาและบริการ
1.3.2 เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบ
ต่อโครงสรางของระบบสถาบันการเงินไทย ครอบคลุมไปถึงการทําธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอื่น โดยใช้เทคโนโลยี
Blockchain ที่ทําให้เกิดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เชน บิทคอยน  อีเธอร์เรียม ริบเพิล การกูยืมเงินระหวา งผูกู
และผูใหกูโดยตรง (Peer - to - Peer Lending) และการระดมทุนสาธารณะ (Crowd Funding) เปนตน และเชื่อวา FinTech
จะขยายไปในธุรกิจหลักทรัพย กองทุน ประกันชีวิต อยางรวดเร็ว ซึ่งภาคสถาบันการเงินและภาคธุรกิจมีความเสี่ยงจะ
โดน disruptive เป็นอย่างมากหากไม่สามารถปรับตัวได้ทัน

1.4 ปัจจัยด้านภาวะการแข่งขัน
สถาบันการเงินต่างๆ ยังคงแขงขันในการให้บริการด้านเงินฝากและสินเชื่อ ไปพร้อมกับการเรงพัฒนาชองทาง
ให้บริการแบบ Digital Services ผ่านเว็บไซต และ Mobile Application มากยิ่งขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวก
และรวดเร็วใหแกลูกคา ซึ่งจะน�ำไปสู่การขยายฐานลูกค้ากลุ่มเปาหมายไดมากขึ้น และตอบสนองตอนโยบายรัฐ
เรือ่ งระบบ e-Payment ส�ำหรับด้านสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยยังคงมีการออกแคมเปญทีห่ ลากหลายเพือ่ กระตุน ยอดสินเชือ่ รวมถึง
ยังคงเน้นความร่วมมือเปนพันธมิตรกันระหว่างสถาบันการเงินและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ยังคงระมัดระวัง
ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างเข้มงวด

1.5 ปัจจัยทางกฎหมาย เกณฑ์การก�ำกับ และกฎระเบียบใหม่ๆ
1.5.1 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการท�ำธุรกิจและแก้ไขข้อขัดข้องในการด�ำเนินกิจการของ
ธอส. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายรวม 3 ฉบับ ดังนี้
1.5.1.1 ร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส�ำคัญเป็นการแก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 เพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์ของ ธอส. ให้รองรับการให้สินเชื่อ
เพือ่ ผูส้ งู อายุ (Reverse Mortgage) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส. แก้ไขอ�ำนาจในการแต่งตัง้ และถอดถอน
กรรมการผู้จัดการ แก้ไขอ�ำนาจในการออกและขายพันธบัตร หุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ ธอส. มีอ�ำนาจในการออกและ
ขายสลากออมทรัพย์
1.5.1.2 ร่างพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระส�ำคัญเป็นการขยายขอบเขตการด�ำเนินงานของ ธอส. ให้สามารถประกอบกิจการในการให้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ การเข้าถือหุน้ ในกิจการประกันสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย กิจการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการรับจัดท�ำสัญญา
จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม และกิจการประกันวินาศภัยและประกันชีวติ ได้
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1.5.1.3 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2496 มีสาระส�ำคัญเป็นการแก้ไขขอบเขตการให้กยู้ มื เงินทีต่ อ้ งจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม แก้ไขการออก ขาย ขายลด หรือ
ขายตัว๋ เงินหรือตราสารเปลีย่ นมือ แก้ไขเงือ่ นไขการซือ้ ตัว๋ เงินหรือตราสารเปลีย่ นมือ และแก้ไขอ�ำนาจในการซือ้ หรือรับโอน
การขายหรือจ�ำหน่ายสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย
1.5.2 การกาํ กับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ
เกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ใหอํานาจ ธปท. ดูแลเบ็ดเสร็จ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560
ครอบคลุมการดูแลดานตางๆ ยกเวนเกณฑดแู ลความเสีย่ งด้านการตลาด การคาํ นวณสินทรัพยเ สีย่ งดา นตลาด และการจัดทํา
แบบรายงานสภาพคลอง
1.5.3 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ  า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 เริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ใช ใ น
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยหลักการการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐต้องก่อใหเกิดประโยชนสงู สุด
แกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได 
1.5.4 พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบราง พ.ร.บ. ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสราง
เพือ่ มาทดแทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ กับกฎหมายภาษีบาํ รุงทองที่ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม คาดวาจะมี
ผลบังคับใชจริงในวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยแบ่งเป็นการกําหนดอัตราภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสรางทีใ่ ชประกอบเกษตรกรรม
การกําหนดอัตราภาษีที่อยูอาศัย การจัดเก็บภาษีที่ดินรกราง

2. ปัจจัยภายในธนาคาร
2.1 ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy)
ธนาคารกําหนดกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรอยางเปนระบบ วิเคราะห์สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก ประเมินสถานการณปจ จุบนั ของธนาคาร ทบทวนและกําหนดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของ
สภาพแวดลอม กําหนดเปาหมายองคกรในการบรรลุวสิ ยั ทัศนและพันธกิจของธนาคาร โดยถายทอดยุทธศาสตร ตวั ชีว้ ดั
และเปาหมาย ไปยังกลุมงานและสายงานตางๆ และมีการติดตามผลความสําเร็จของยุทธศาสตรและโครงการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง

2.2 ดานโครงสราง (Structure)
โครงสรางการบริหารงานภายในธนาคาร ประกอบดวย 8 กลุม่ งาน 18 สายงาน และ 48 ฝาย มีลกั ษณะการจัด
โครงสรา งองคก รเปน แบบ Flat Organization ทีแ่ บงแยกอํานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเปนกลุม งานตามภารกิจ และบริหารงาน
ตามสายบังคับบัญชา โดยมีการบริหารเป็นรูปแบบการรวมศูนยอํานาจ

2.3 ด้านระบบ (System)
ระบบงานของ ธอส. มีการทบทวนเปนประจําทุกป เพื่อใหสามารถตอบสนองต่อพันธกิจ ความตองการและ
ความคาดหวังของลูกคา ความตองการของผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ ในขณะที่ใชแนวทางหลักในการใหกู
อัตราดอกเบี้ยต�่ำกวาธนาคารอื่น และรับฝากเงินอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า แต่สามารถจัดการใหมีตนทุนการดําเนินงาน
ในระดับต�่ำจากการมีจํานวนสาขานอย และการใชวิธีการ Outsourcing เพื่อใหแขงขันได 

2.4 ด้านบุคลากร (Staff)
บุคลากรของธนาคารมีความมุง มัน่ ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้บรรลุเปาหมาย มีความสามัคคี ทํางานรวมกันเปนทีม
มุงปฏิบัติตามคานิยมขององคกร มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ ทั้งการใหบริการลูกคาภายในและภายนอกธนาคาร
โดยผลสาํ รวจความพึงพอใจของผูใ ชบริการดานพนักงานและคุณภาพการใหบริการ ปี 2560 อยูท รี่ อ ยละ 97.11 ในขณะที่
ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่รอยละ 96.28
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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2.5 ด้านทักษะ (Skill)
บุคลากรมีทกั ษะและความเชีย่ วชาญในการใหบริการสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยสําหรับลูกค้ารายยอยโดยเฉพาะกลุม ผูม ี
รายไดนอยและปานกลางซึ่งสนับสนุนพันธกิจหลักของธนาคาร มีความรอบรูในผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร
สามารถใหคาํ ปรึกษาแนะนําลูกคาไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม การทํางานของบุคลากรสวนใหญย งั ไม่กอ่ ให้เกิดความคิด
สรางสรรคหรือนวัตกรรมได้เทาที่ควร

2.6 ด้านแนวการบริหาร (Style)
ผูบริหารเนนการทํางานแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น รับฟงปญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเพื่อรวมกันแกปญหาเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง รวมถึงสร้างช่องทางการสื่อสารใหกับบุคลากรทั่วทั้งองคกร
ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร

2.7 ด้านอุดมการณ์ร่วมกัน (Shared Value)
ธนาคารกําหนดคานิยม GIVE ไดแก G = ยึดมั่นธรรมาภิบาล I = สรางสรรคสิ่งใหม V = รวมใจทํางาน
E = บริการเปนเลิศ เพื่อใหบุคลากรในองคกรยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ มุงเนนการเสริมสรางให้เป็นวัฒนธรรมองคกร
อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังไดทบทวนพฤติกรรมพึงประสงคและพฤติกรรมไมพึงประสงค์ตามคานิยม
GIVE เพื่อมุงสู Digital Services
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงิน
ของธนาคาร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้ธนาคารมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารได้เปิดเผย
ในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
คณะกรรมการธนาคารได้จดั ให้มกี ารบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ดี ำ� รงไว้ซงึ่ ระบบการบริหาร
ความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลทางการเงิน
มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระท�ำทุจริตหรือการด�ำเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น เพื่อท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตลอดจนความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีธนาคาร และอาจเสนอแนะให้สอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ สดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ท�ำหน้าที่ในปี 2560 ประกอบด้วย
1. ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 19/2559 สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีผลตั้งแต่
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึง 20 กรกฎาคม 2560 ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ถิรพัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลต�ำรวจเอก พงศพัศ
พงษ์เจริญ
กรรมการตรวจสอบ
นางรัตนา
อนุภาสนันท์
กรรมการตรวจสอบ
นางสุมาลี
โชคดีอนันต์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 12/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 มีผลตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน (เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมครบวาระ) ได้แก่
นางรัตนา
อนุภาสนันท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธานินทร์
ผะเอม
กรรมการตรวจสอบ
นายกฤษฎา
บุญราช
กรรมการตรวจสอบ
นางสุมาลี
โชคดีอนันต์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
3. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายกฤษฎา บุญราช แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
มีผลให้การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
โดยมีผบู้ ริหารสูงสุดของกลุม่ งานตรวจสอบท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมีทปี่ รึกษากลุม่ งานตรวจสอบ
จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
พลต�ำรวจเอก เจตน์
มงคลหัตถี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ผศ.ดร.ประวิตร
นิลสุวรรณากุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบภายใน
นายยรรยง
ลิขิตเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกณฑ์ก�ำกับดูแลของ ธปท.
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังและกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2560 มีการประชุม รวม 13 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ โดยหารือ
ร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีธนาคาร (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ในวาระที่เกี่ยวข้อง
โดยมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกไตรมาส สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน

สอบทานผลประกอบการของธนาคารเป็นรายเดือน สอบทานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และประจ�ำปีรว่ มกับ
ผู้บริหารของฝ่ายการบัญชี และมีการหารือกับผู้สอบบัญชีธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้ม่ันใจว่า
กระบวนการจัดท�ำงบการเงินและรายงานทางการเงินจัดท�ำขึน้ ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี หลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้

การควบคุมภายใน

สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งติดตาม
การจัดท�ำระบบการควบคุมภายในและการจัดท�ำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมเพียงพอ
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การตรวจสอบภายใน

สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของกลุ่มงานตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 - 5 ปี
และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�ำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนการบริหารบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร ความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของฝ่ายในกลุ่มงานตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนิน
การแก้ไขในประเด็นที่ส�ำคัญ รวมทั้ง ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
และให้ค�ำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานมากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์รว่ มกับฝ่ายจัดการอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคารได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตาม
กฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดขององค์กรก�ำกับดูแลธนาคาร ระเบียบปฏิบตั งิ านของธนาคาร และกฎหมาย ประกาศ ค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วกับ
การด�ำเนินงานของธนาคาร

การบริหารความเสี่ยง

สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ งของธนาคาร และติดตามผลการบริหารความเสีย่ ง โดยประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่างๆ
มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สอบทานรายงานที่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้พิจารณาพร้อมกับมีการลงนามรับรองเป็นประจ�ำทุกปีว่า
การปฏิบตั ิงานของตนไม่อยู่ในข่ายที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบแต่ละ
หน่วยงานย่อยว่ามีกระบวนการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนจัดท�ำสัญญาตามที่ระเบียบก�ำหนดไว้ ทั้งนี้
เพื่อการก�ำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานและได้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ มีการประเมินตนเอง
ทั้ ง เป็ น รายบุ ค คลและเป็ น รายคณะตามแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ
กระทรวงการคลัง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี โดยในปี 2560
ผู้สอบบัญชีธนาคารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,800,000 บาท

(นางรัตนา อนุภาสนันท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากธนาคาร
ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
และข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ ำ� นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปี
ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็ น ของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ต่ อ งบการเงิ น ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ข้ อ มู ล อื่ น และส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่าน
และพิ จ ารณาว่ า ข้ อ มู ล อื่ น มี ค วามขั ด แย้ ง ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ กั บ งบการเงิ น หรื อ กั บ ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่า
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ   ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าว
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
ของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดและถื อ ว่ า มี ส าระส� ำ คั ญ เมื่ อ คาดการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า รายการ
ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง แต่ ล ะรายการหรื อ ทุ ก รายการรวมกั น จะมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจทางเศรษฐกิ จ ของผู ้ ใ ช้ ง บการเงิ น
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
•   ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น  และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น   ค วามเสี่ ย งที่ ไ ม่ พ บข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการทุ จ ริ ต
จะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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•   ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของธนาคาร
•   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
•   สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่ อ าจเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ความสามารถของธนาคารในการด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่
ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ถ้ า การเปิ ด เผยดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งพอ ความเห็ น ของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้ธนาคารต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
•   ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญ  ซึ่งรวมถึง
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ  รวมถึง
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางจิตรา เมฆาพงศ์พันธุ์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 3

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 19 มีนาคม 2561
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รายงานทางการเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ
สินทรัพย์

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

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.28.2

6.7
6.8
6.9
6.10

2560

2559

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

4,208,088
40,421,086
41,929,882

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

909,253,214
3,746,724
912,999,938
59,625,131
853,374,807

30,772,610

27,647,232

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

82,344
27,729,576
389,180
27,340,396
5,177,444
2,817,552
164,229
1,948,685
588,581
977,970,750

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560

59

รายงานทางการเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

2560

2559

6.11
6.12

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

780,786,848
15,956,717
1,490,987
103,100,000
1,436,368
4,157,330
1,053,665
2,398,640
910,380,555

6.16

20,320,329

20,320,329

6.17

21,242,801
1,200,000
31,842,662

19,279,141
1,200,000
26,790,725

74,605,792

67,590,195

1,062,457,733

977,970,750

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
หนี้สินอื่น

6.13
6.14

6.15

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
อื่นๆ
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ

60

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานทางการเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : พันบาท
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
		รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
		รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุ

2560

2559

6.23
6.24

48,305,747
19,029,173
29,276,574
1,094,851
25,941
1,068,910
983,920
336,515
1,092,156
32,758,075

45,986,497
19,110,911
26,875,586
1,091,587
17,763
1,073,824
812,512
279,797
719,342
29,761,061

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

3,630,590
6,506
1,204,385
569,120
1,381,042
6,791,643
655,084
12,496,032
9,818,302

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

(179,651)
(179,651)
9,638,651

6.25
6.28.4

-

6.28.5
6.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560

61

รายงานทางการเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

ทุน

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ส�ำรองตามกฎหมาย
เงินน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ส�ำรองตามกฎหมาย
เงินน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

6.27
6.27

6.27
6.27

รวม
ยังไม่ได้จัดสรร

อื่นๆ

20,320,329
20,320,329

17,539,185
1,739,956
19,279,141

1,200,000
1,200,000

22,937,630
(1,739,956)
(4,045,600)
9,638,651
26,790,725

61,997,144
(4,045,600)
9,638,651
67,590,195

20,320,329
20,320,329

19,279,141
1,963,660
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ
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(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานทางการเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : พันบาท

2560

2559

11,812,710

9,818,302

392,334
6,071
2,611
12,680,821
(533,139)
(498,730)
(560,865)
15,773
(171)
36,260
87,518
1,280
100,742
(11,156)
(29,708,154)
(24,000)
48,989,117
(18,972,342)
24,000
23,840,680

390,879
6,210
3,549
12,496,032
569,120
(314,545)
(545,247)
(574,626)
15,471
10,651
61,185
86,523
1,409
52,102
(134,633)
(27,074,006)
(22,875)
46,566,397
(20,074,776)
22,875
21,359,997

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

1,920
(17,219,579)
(73,708,130)
(2,697,314)
(9,684)
(164,622)

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

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560

63

รายงานทางการเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

2560

2559

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

54,306,186
(1,366,303)
373,488
1,179,965
(17,944,076)

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

(65,617)
1,977
(251,673)
(7,890)
4,212,500
3,889,297

(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

(1,308)
26,000,000
(7,000,000)
(7,900)
(4,045,600)
14,945,192
890,413
43,723,933
44,614,346

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)

		 หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
			เงินรับฝาก
			รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
			หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
			หนี้สินอื่น
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายช�ำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกพันธบัตรเงินกู้
เงินสดจ่ายช�ำระคืนพันธบัตรเงินกู้
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
เงินน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ
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(นายฉัตรชัย ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานทางการเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนให้ประชาชน
มีอาคารและหรือที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ธนาคารมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย

2. เกณฑ์การจัดท�ำและเสนองบการเงิน
2.1 งบการเงิ น จั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี   พ .ศ. 2543
ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการ
ตามข้อก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.1/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง การจัดท�ำ
และการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ งบการเงินทีเ่ สนอได้รวมรายการบัญชีของสาขาทุกแห่ง
โดยได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึ้นจากงบการเงินที่เป็นฉบับภาษาไทย
ในกรณีทเี่ นือ้ หามีความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
ธนาคารได้นำ� มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทอี่ อกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพที่
เกีย่ วข้องกับธนาคาร ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารของธนาคารพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อนโยบาย
การบัญชีและงบการเงินของธนาคาร
2.3 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
และก�ำหนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังต่อไปนี้
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ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) ก�ำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด
เงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เงินที่น�ำส่งรัฐ
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ผู้บริห ารของธนาคารได้ประเมินผลกระทบเมื่อมีการน�ำ มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ
จะไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของธนาคาร

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 การรับรู้รายได้
3.1.1 รายได้ดอกเบีย้   รบั รูต้ ามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ ทีค่ า้ งช�ำระเกิน 3 เดือน รับรูต้ ามเกณฑ์เงินสด
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะกลับมาใช้เกณฑ์คงค้างส�ำหรับเงินให้สินเชื่อ
จ�ำนวนนั้นเมื่อลูกหนี้ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ค้างเสร็จสิ้นแล้ว
ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระเกินกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่
ค้างช�ำระเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�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
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3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภท
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

3.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารตั้งใจและสามารถที่จะถือจนครบก�ำหนด จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบก�ำหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน
ความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.5 เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินต้น ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยจ�ำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ

3.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.6.1 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันส�ำรองตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สกส.14/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันส�ำรอง
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และถือปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ ง การประเมิน
ราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับช�ำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1) ธนาคารกันเงินส�ำรองส�ำหรับลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพในอัตราร้อยละ 100 ส�ำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้
ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันตาม
วิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
2) หลักประกันที่น�ำมาค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่าย
หลักประกัน ได้แก่  อสังหาริมทรัพย์  (เช่น  มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจาก
การจ�ำหน่ายหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี  เท่ากับร้อยละ  62
ของราคาประเมิน มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจ�ำหน่ายหลักประกันทีเ่ ป็น
อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการขายทอดตลาด เท่ากับร้อยละ 66.38 ของราคาประเมิน)
3) การประเมินมูลค่าหลักประกัน ธนาคารใช้ข้อมูลหลักประกันที่มีอายุประเมินไม่เกิน  1  ปี  จากระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ของธนาคารแทนมูลค่าหลักประกันทีม่ กี ารประเมินเกินกว่า 3 ปี
อนึ่ ง   ธนาคารได้ กั น เงิ น ส� ำ รองตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพของลู ก หนี้  โดยพิ จ ารณาจากความสามารถใน
การช�ำระหนี้ โดยธนาคารได้ทยอยกันเงินส�ำรองหนี้สูญเป็นรายเดือน  และฝ่ายบริหารจะพิจารณา
กันเงินส�ำรองหนี้สูญเพิ่มจากที่ทยอยตั้งเป็นรายเดือนดังกล่าว ตามความเหมาะสม
ส�ำหรับสินเชื่อที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  ธนาคารพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามลั ก ษณะของสิ น เชื่ อ และจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  โดยค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ของสิ น เชื่ อ
ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ ประกอบด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ต�ำ่ ทีค่ ำ� นวณตามอัตราร้อยละที่ ธปท. ก�ำหนด และ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราขั้นต�่ำตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหาย
ในอนาคต โดยพิจารณาเป็นอัตราส่วนต่อเงินให้สินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายของธนาคาร
ซึ่งมีการทบทวนทุกปี
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หนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี ธนาคารน�ำไปลดยอดจ�ำนวนที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืนธนาคารรับรู้เป็นรายได้อื่น
ธนาคารก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การตั ด หนี้ สู ญ โดยธนาคารได้ ตั ด หนี้ สู ญ ส� ำ หรั บ ลู ก หนี้
จัดชั้นสงสัยจะสูญ  เท่ากับจ�ำนวนที่กันส�ำรองส�ำหรับลูกหนี้ที่สงสัยว่าจะเรียกคืนไม่ได้  ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การตัดส่วนสูญเสียของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.6.2 ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาวที่ธนาคารทดรองจ่าย  จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อ  โดยไม่น�ำหลักประกันมาหัก  แสดงรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์อื่น
3.6.3 ลูกหนี้อื่นที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้  จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน  และแสดงรวมอยู่ในรายการ
สินทรัพย์อื่น  เว้นแต่ลูกหนี้ด�ำเนินคดีรอรับคืนและลูกหนี้ด�ำเนินคดีเงินเบิกเกินบัญชีรอรับคืนที่เกิดจาก
ผลต่างของการได้รบั ช�ำระหนีจ้ ากเงินทีไ่ ด้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จำ� นอง  แสดงรวมอยูใ่ นเงินให้สนิ เชือ่

3.7 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สนิ รอการขายแสดงด้วยราคาประเมินหรือราคาตามบัญชีแล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่าหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ธนาคารก�ำหนดอัตราการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่มีระยะเวลาการถือครองไม่เกิน 10 ปี
ในอัตราร้อยละ 0 - 70 ส่วนอสังหาริมทรัพย์รอการขายทีธ่ นาคารถือครองเกิน 10 ปี ตัง้ ค่าเผือ่ ในอัตราร้อยละ 100
ตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนดให้ธนาคารถือปฏิบัติ
กลับรายการ  ก�ำไร  (ขาดทุน) จากการด้อยค่า  บันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   กำ� ไร  (ขาดทุน) จากการขายหลังหักค่าใช้จา่ ยในการขายบันทึกรับรู้
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจ�ำหน่าย

3.8 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ในอัตราร้อยละ ดังนี้
อาคาร
อุปกรณ์

อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ

5
10 - 33

ต่อปี
ต่อปี

อุปกรณ์ที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน  10,000  บาท  และอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน
30,000 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อมา
รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสินทรัพย์  ซึ่งท�ำให้อายุของสินทรัพย์ยาวนานขึ้น  อันมีผลท�ำให้มูลค่า
เปลี่ยนแทนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์  ส่วนค่าซ่อมแซมและ
ค่าบ�ำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจาก
การใช้สนิ ทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง หรือจ�ำนวนทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์นนั้
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ก�ำไรและขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  พิจารณาจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิจาก
การจ�ำหน่ายกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.9 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4 - 5 ปี

3.10 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าธรรมเนียมในการจ�ำหน่ายพันธบัตร ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของพันธบัตร แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น

3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
3.11.1 ผลประโยชน์ของพนักงานภายหลังการเลิกจ้าง
3.11.1.1 โครงการสมทบเงิน
ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ.  2530  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2537  โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะเลือกจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 - 11 ของเงินเดือน และธนาคารจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9 - 11
ของเงินเดือนสมาชิก  กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน  จ�ำนวนเงินที่ธนาคาร
จ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อพนักงานได้ให้บริการ
3.11.1.2 โครงการผลประโยชน์
โครงการผลประโยชน์ของธนาคารประกอบด้วยเงินตอบแทนความชอบในการท�ำงานภายใต้
พระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ของทีร่ ะลึกส�ำหรับพนักงานเกษียณอายุ
และเงินบ�ำเหน็จภายใต้กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงของการจ้างงาน
จ�ำนวนเงินส�ำหรับหนี้สินดังกล่าวในอนาคตขึ้นกับฐานเงินเดือน และจ�ำ นวนปีที่พนักงาน
ท�ำงานให้ธนาคารจนถึงวันทีส่ นิ้ สุดการท�ำงานในอนาคต หนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากกฎหมายดังกล่าวรับรู้
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของประมาณการกระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใช้ส�ำหรับช่วงเวลาอายุตามเงื่อนไขที่มีลักษณะและระยะเวลาใกล้เคียงกับหนี้สิน
ที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ส�ำหรับผลประโยชน์ของพนักงานประเภทเงินบ�ำเหน็จภายใต้กองทุน
บ� ำ เหน็ จ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารรั บ รู ้ ป ระมาณการหนี้ สิ น ส� ำ หรั บ
กองทุนบ�ำเหน็จ เท่ากับยอดคงเหลือของกองทุนบ�ำเหน็จและรับรู้เงินสมทบเข้ากองทุนบ�ำเหน็จ
ในแต่ละเดือนตามข้อก�ำหนดของกองทุนบ�ำเหน็จเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
3.11.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงานของธนาคาร ได้แก่ ของทีร่ ะลึกเนือ่ งจากปฏิบตั งิ านเป็นระยะเวลานาน
ตามข้อตกลงของการจ้างงาน
ธนาคารรับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์
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ระยะยาวอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิ
จากต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่รบั รู้ และรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยโครงการผลประโยชน์ในงวดนีเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
พนักงานในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ค�ำนวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการ
จากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยค�ำนวณบนพืน้ ฐาน
ของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ

3.12 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ธนาคารในฐานะผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน  สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั
ของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี่ ช่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะรับรูเ้ ป็น
หนี้สิน ส่วนค่าเช่าที่ช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญา เพื่อท�ำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็น
อัตราดอกเบี้ยคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน และส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สัญญาเช่าระยะยาวเพือ่ เช่าทรัพย์สนิ โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยงั คงอยูก่ บั
ผูใ้ ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ โดยวิธเี ส้นตรง
ตลอดอายุสัญญา

3.13 รายการสุทธิระหว่างกัน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน�ำมาหักกลบและแสดงจ�ำนวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินได้
ก็ต่อเมื่อธนาคารมีสิทธิทางกฎหมายในการน�ำจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนี้กันและ
ธนาคารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะรับหรือจ่ายช�ำระจ�ำนวนทีร่ บั รูไ้ ว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจทีจ่ ะรับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช�ำระหนี้สิน

3.14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมธนาคารรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่
ธนาคารมีอำ� นาจควบคุมไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญในการตัดสินใจ
เกีย่ วกับนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงาน นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังรวมถึงการอยูภ่ ายใต้
การควบคุมหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลร่วมกัน
ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ธนาคารมีรายการทางธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจอืน่ ๆ
ซึง่ อาจจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันโดยรัฐบาลไทย ทัง้ ทางตรงผ่านทางหน่วยงานรัฐบาล หรือทางอ้อมโดยผ่าน
บริษทั ร่วมหรือองค์กรอืน่ ๆ ราคาและเงือ่ นไขในการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ทางการค้าปกติ
ดังนัน้ ธนาคารจึงไม่จำ� เป็นต้องรวบรวมและเปิดเผยรายการค้ากับรัฐวิสาหกิจอืน่ และหน่วยงานภาครัฐไว้ในรายการ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ผู้บริหารและกรรมการของธนาคาร ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่และ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมการด�ำเนินงานของธนาคาร ธนาคารก�ำหนดราคาส�ำหรับ
รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันตามทีธ่ นาคารประกาศแก่สาธารณชนเป็นปกติธรุ กิจและเป็นเงือ่ นไข
การค้าทั่วไป

3.15 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง มูลค่าทีธ่ นาคารคาดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินออกไป หรือมูลค่าทีค่ าดว่า
จะต้องจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหนี้สินทางการเงิน โดยใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการค�ำนวณตามหลักการ
ของตลาดเงินที่ใช้กันทั่วไป
วิธกี ารและข้อสมมติฐานทีธ่ นาคารใช้ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินตามทีเ่ ปิดเผย
มีดังนี้
เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินรับฝาก หนี้สนิ จ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยมื ภาระของธนาคาร
จากการรับรอง และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน - ภาระผูกพันทั้งสิ้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาตามบัญชีสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับทั้งสิ้น (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับ) ตามจ�ำนวนเงินที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4. การบริหารความเสี่ยง
4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
4.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่คู่สัญญาของธนาคาร (Counterparty) ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับธนาคาร รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ในส่วนการพิจารณาให้สินเชื่อนั้น ธนาคารมีนโยบายสินเชื่อ  (Credit Policy)  ซึ่งเป็นกรอบการด�ำเนินงาน
ทีก่ ำ� หนดขอบเขตวัตถุประสงค์ของการให้สนิ เชือ่ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการให้
สินเชื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และระดับความเสีย่ งทีธ่ นาคารยอมรับได้ ทัง้ นี้ ได้มกี ารก�ำหนดแนวทางการรับความเสีย่ งสินเชือ่
(Credit  Risk  Guideline)  2  ประเภท  คอื   แนวทางการรับความเสีย่ งทัว่ ไป  (Credit Risk - General Guideline) เช่น
การออกผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่   การตรวจสอบเครดิตบูโร  การก�ำหนดวงเงินให้สนิ เชือ่ ต่อหลักประกัน  (LTV) ระยะเวลา
การให้กู้  ก�ำหนดการจ่ายดอกเบี้ยและช�ำระคืนเงินต้น  การตั้งวงเงินสินเชื่อหลังจากได้รับอนุมัติสินเชื่อ
การเรียกเก็บหนี้และการติดตามทวงหนี้  รวมถึงมีกระบวนการในการสอบทานสินเชื่อของลูกค้าและ
ติดตามดูแลสินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติแล้วอย่างสม�่ำเสมอ  และแนวทางการรับความเสี่ยงเฉพาะด้าน
(Credit  Risk  -Specific Guidelines) เช่น ก�ำหนด LTV สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ธนาคารมีแนวทางการรับความเสีย่ ง
โดยให้มีการค�้ำประกันโดยผู้ประกอบการ หรือการพิจารณาประวัติการผ่อนช�ำระหนี้สม�่ำเสมอ เป็นต้น
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โดยในกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อจะแบ่งออกเป็น
1) การตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละการวิเคราะห์เบือ้ งต้นของผูก้ ใู้ นภาพรวม  การตรวจสอบคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตามที่กฎหมายก�ำหนด  การตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องข้อมูลรายได้ การตรวจสอบเกณฑ์หลักประกัน
ในเบื้องต้น การพิจารณาเบื้องต้นจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การช�ำระหนี้
2) กระบวนงานวิ เ คราะห์ แ ละพิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ   (Credit  Analysis)  โดยพิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่ ผ ่ า น
การพิจารณาตรวจสอบจาก  SPOKES  ข้อมูลหลักประกันตามรายงานประเมิน และมีการอนุมัติ
โดยน�ำเครื่องมือ  Credit  Scoring  มาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อรายย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน ลดโอกาสความผิดพลาดจากการใช้ดุลยพินิจในการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
การก�ำหนดระดับการกระจุกตัวของสินเชือ่ สูงสุด (Concentration Limits) ของแต่ละลักษณะการกระจุกตัว
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
ในกรณีของเงินให้สนิ เชือ่ ทีป่ รากฏอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน  ผลเสียหายสูงสุดของความเสีย่ งด้านเครดิต
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของธนาคารคือมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้สินเชื่อในงบแสดงฐานะการเงินหลังจาก
หักค่าเผื่อผลขาดทุนต่างๆ  แล้ว  โดยยังไม่ได้ค�ำนึงถึงมูลค่าของหลักประกันใดๆ  นอกจากนี้ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ยังอาจเกิดจากภาระผูกพันของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ส�ำหรับการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ที่ส�ำคัญของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของธนาคารนั้น  เนื่องจาก
ธุรกรรมทั้งหมดของธนาคารนั้นเป็นธุรกรรมภายในประเทศ  ดังนั้น  จึงไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเปิดเผย
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการกระจุกตัวของความเสีย่ งจากการให้สนิ เชือ่ ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีป่ รากฏ
ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  คือ  ความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจาก
การเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ของรายการสินทรัพย์  หนีส้ นิ   และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทัง้ หมด
ที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย  (Rate  Sensitive  Items)  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
(Net Interest Income) และรายได้ ค่าใช้จ่ายอื่นที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบีย้ ทางด้านสินทรัพย์  โดยเฉพาะเงินให้สนิ เชือ่ จะมีการก�ำหนดจากอัตราดอกเบีย้ เป็นอัตราดอกเบีย้
แบบลอยตัวชนิด  MOR,  MRR  และ  MLR  เป็นส่วนใหญ่  ยกเว้นการลงทุนในพันธบัตรทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงที่
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด  ส่วนด้านหนี้สิน  โดยเฉพาะเงินรับฝากตามระบบตลาดการเงินของประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  และเงินฝากประจ�ำ
ทีเ่ ป็นอัตราดอกเบีย้ คงทีร่ ะยะสัน้
ธนาคารบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ โดยการวัดและประเมินมูลค่าความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การท�ำธุรกรรม (Net Interest Income Sensitivity) และการทดสอบวิเคราะห์ความแตกต่างผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  (Repricing  Gap  Scenarios  Analysis)  อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงทดสอบ
สถานการณ์จ�ำลอง (Stress Testing) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยหน่วยงานท�ำธุรกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ  ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดความเสี่ ย ง
ด้านอัตราดอกเบีย้ ผ่านเครือ่ งมือและระบบการชีว้ ดั ความเสีย่ งให้สอดคล้องกับความเสีย่ งตามขนาด และ
ความซับซ้อนของธุรกรรมของธนาคาร นอกจากนี้เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารจึงมีการทบทวนเครื่องมือและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงินของธนาคาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารที่ส�ำคัญ จ�ำแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2560
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

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

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

ไม่มีดอกเบี้ย

14.12
37.50
2,971.78
3,023.40

-

-

สินเชื่อ
ด้อย
คุณภาพ

รวม

43,104.44
43,104.44

31,490.25
50,460.65
1,023,446.11
1,105,397.01

-

-

858,073.77
1,916.53
115,100.00
975,090.30
หน่วย : ล้านบาท

2559
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

ภายใน
1 เดือน

1 ถึง 3
เดือน

3 ถึง 12
เดือน

มากกว่า
1 ปี

40,403.79
622,567.33
662,971.12

28,702.42
18,870.37
47,572.79

13,189.96
121,263.37
134,453.33

124,059.37
124,059.37

246,586.30
246,586.30

115,925.10
3,800.00
119,725.10

289,410.33
13,789.08
6,500.00
309,699.41

128,865.12
2,167.64
92,800.00
223,832.76

ไม่มีดอกเบี้ย

17.30
37.50
2,774.48
2,829.28
-

สินเชื่อ
ด้อย
คุณภาพ

รวม

47,365.53
47,365.53

40,421.09
41,929.88
936,900.45
1,019,251.42

-

780,786.85
15,956.72
103,100.00
899,843.57

ข้อมูลเบือ้ งต้นของอัตราดอกเบีย้ คงทีแ่ ละอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวของเงินให้สนิ เชือ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินให้สินเชื่อ

2560

173,503.97
849,942.14
1,023,446.11

2559

275,377.06
661,523.39
936,900.45

เงินให้สินเชื่อประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมปกติ จ�ำนวน 992,673.50 ล้านบาท และ 909,253.22 ล้านบาท และเงิน
ให้สินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐ จ�ำนวน 30,772.61 ล้านบาท และ 27,647.23 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญ มีอัตราประมาณ ดังต่อไปนี้
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

2560

2559

ร้อยละ  1.51
ร้อยละ  0.37
ร้อยละ  5.04

ร้อยละ  1.79
ร้อยละ  1.48
ร้อยละ  5.05

ร้อยละ  1.72
ร้อยละ  0.03
ร้อยละ  3.48

ร้อยละ  1.93
ร้อยละ  0.02
ร้อยละ  3.44

4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง  คอื   ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีธ่ นาคารไม่สามารถช�ำระหนีส้ นิ   และภาระผูกพัน
เมื่อถึงก�ำหนด  เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ
กับปริมาณความต้องการใช้เงินของธนาคารได้ทันเวลา หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้  แต่ด้วยต้นทุนที่สูง
เกินกว่าระดับทีย่ อมรับได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน ทัง้ จากการเปลีย่ นแปลงของปัจจัย
ภายในและภายนอก รวมถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
โครงสร้างองค์กร นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ธนาคารบริหารจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนีส้ นิ และการเงิน
และมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ควบคุม  ดูแล  ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากแนวโน้มปัจจัยเสี่ยง
ติดตามและรายงานความเสีย่ งส�ำคัญทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร  รวมทัง้ ทบทวน
นโยบายและก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่รายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบ  และ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
ธนาคารมีนโยบายการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
รวมถึงมีการก�ำหนดเครื่องมือและกรอบความเสี่ยงต่างๆโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้
ในการติดตาม  ควบคุม  และรายงานความเสี่ยง  เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่ามีฐานะสภาพคล่องเพียงพอใน
การรองรับการด�ำเนินงานของธนาคาร
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
แสดงในรูปแบบรายงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับสภาพคล่องของธนาคาร เพือ่ เสนอผูบ้ ริหารระดับสูง และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• รายงาน Maturity Mismatch (Gaping Report Portfolio)
• รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิในภาวะปกติ (อายุคงเหลือตามสัญญา: Contractual maturity)
• รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิในภาวะปกติ (อายุคงเหลือตามพฤติกรรม: Behavioral maturity)
• แผนระดมทุน และแผนฉุกเฉินทางการเงิน
• รายงานอัตราส่วนการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่ไหลออกในภาวะวิกฤต
(Liquidity Coverage Ratio : LCR)  และรายงานอัตราส่วนที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินที่มีความมั่นคง
(Net Stable Funding Ratio : NSFR)  ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560

75

รายงานทางการเงิน

การทดสอบภาวะวิกฤต
ธนาคารก�ำหนดให้มกี ารทดสอบภาวะวิกฤตความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเป็นรายไตรมาสตามกรอบนโยบาย
การทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคาร  โดยใช้สถานการณ์ที่ธนาคารก�ำหนดขึ้นเองซึ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี
ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ กับธนาคารเอง (Institution-Specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ กับระบบ
สถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร (Market-Wide Crisis) และ (3)  ภาวะวิกฤตที่
เกิดจากผลรวมของทัง้ สองปัจจัย (Combination of Both) โดยในแต่ละสถานการณ์จำ� ลอง จะประกอบด้วย
ข้อสมมติต่างๆ โดยใช้ข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  ซึ่งจะครอบคลุมเหตุการณ์ในช่วงวิกฤติต่างๆ  เช่น
การเบิกถอนเงินรับฝากของลูกค้าแต่ละประเภท สภาพคล่องในตลาดของสินทรัพย์ลดลง เป็นต้น และธนาคาร
ได้จัดท�ำแผนฉุกเฉินการเงินเพื่อรองรับภาวะวิกฤตโดยค�ำ นึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่ละ
สถานการณ์จ�ำลอง
ตารางต่อไปนีแ้ สดงสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามระยะเวลาทีค่ รบก�ำหนดของสัญญา
หน่วย : ล้านบาท

2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

ครบก�ำหนด
ภายใน
1 เดือน

1 ถึง 3
เดือน

3 ถึง 12
เดือน

มากกว่า
1 ปี

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

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

รวม

หน่วย : ล้านบาท

2559

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม
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ครบก�ำหนด
ภายใน
1 เดือน

1 ถึง 3
เดือน

3 ถึง 12
เดือน

มากกว่า
1 ปี

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

40,421.09
3,729.03
44,150.12

28,702.42
13,141.75
41,844.17

13,189.96
33,300.94
46,490.90

830,543.49
803,543.49

37.50
37.50

40,421.09
41,929.88
880,715.21
963,066.21

246,586.30
1,490.98
248,077.28

115,925.10
3,800.00
119,725.10

289,410.33
13,789.08
6,500.00
309,699.41

128,865.12
2,167.64
92,800.00
223,832.76

-

780,786.85
15,956.72
1,490.98
103,100.00
901,334.55

รวม

รายงานทางการเงิน

4.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
ข้อมูลต่อไปนีเ้ ป็นการสรุปยอดคงเหลือตามทีป่ รากฏในงบการเงินและการประมาณการมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
หน่วย : ล้านบาท

2560
ประเภทตราสารการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน :
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน :
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

มูลค่า
ตามบัญชี

2559
มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

5,267.50
31,490.25
50,460.65
959,173.92
1,046,392.32

5,267.50
31,490.25
50,460.65
959,173.92
1,046,392.32

4,208.09
40,421.09
41,929.88
880,715.21
967,274.27

4,208.09
40,421.09
41,929.88
880,715.21
967,274.27

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

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

780,786.85
15,956.72
1,490.98
103,100.00
901,334.55

780,786.85
15,956.72
1,490.98
103,100.00
901,334.55

4.3 การด�ำรงเงินกองทุน
หน่วย : ล้านบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�ำระแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
เงินส�ำรองที่จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น

2560

2559

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

20,320.33
19,279.14
1,200.00
22,130.21
62,929.68

6,469.81
6,469.81
75,444.61

5,829.01
5,829.01
68,758.69

ธนาคารได้คำ� นวณเงินกองทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ สกส.7/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
เป็นต้นไป ซึ่งธนาคารด�ำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขว่า
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้ โดยสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต
ค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ ธปท. ที่ สกส.9/2559 และสินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารเป็นการค�ำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์ ธปท.
ที่ สกส.11/2559
ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ธนาคารค� ำ นวณมู ล ค่ า เที ย บเท่ า สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารตาม
Standardised Approach (วิธี SA-OR) และข้อมูลเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารยังคงค�ำนวณมูลค่า
เทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการตาม Basic Indicator Approach (วิธี BIA)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารด�ำรงเงินกองทุน เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้
ตามแนวทางและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ดังนี้
อัตราร้อยละ

2560

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

2559

14.58
13.33

14.74
13.49

5. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ  การประมาณการ
และตัง้ ข้อสมมติฐานหลายประการ  ซงึ่ มีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินทีเ่ กีย่ วกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้จะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอน
ของประมาณการและข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบส�ำคัญต่อการรับรู้จ�ำนวนเงิน
ในงบการเงิน

6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ข้อมูลเพิ่มเติมงบกระแสเงินสด)
หน่วย : ล้านบาท

2560
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หัก เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำเกิน 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31,490.25
12.70

2559
5,267.50
31,477.55
36,745.05

40,421.09
14.83

4,208.09
40,406.26
44,614.35

6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
หน่วย : ล้านบาท

2560
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมในประเทศ
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2559

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

2.46
25.95
0.11
28.52
     28.52

    31,442.00
12.70
31,454.70
7.03
31,461.73

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

2.46
24.69
0.69
27.84
    27.84

174.00
40,200.00
14.83
40,388.83
4.42
40,393.25

176.46
40,224.69
15.52
40,416.67
4.42
40,421.09
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6.3 เงินลงทุนสุทธิ

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
พันธบัตรรัฐบาล
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
รวมเงินลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

50,423.15

41,892.38

37.50
50,460.65

37.50
41,929.88

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจบริการให้ข้อมูลทางด้านเครดิต

6.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
6.4.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ
หน่วย : ล้านบาท
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

2559

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

2,490.08
904,921.79
1,841.35
909,253.22
3,746.72
912,999.94

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

(14,750.31)
(44,874.82)
853,374.81

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560 และ 2559  ธนาคารจ�ำหน่ายกลุ่มลูกหนี้ที่ด�ำเนินการขายทรัพย์ทอดตลาดแล้ว
แต่ทรัพย์ไม่พอช�ำระหนี้ที่พ้นระยะเวลาบังคับคดีออกจากเงินให้สินเชื่อไปจัดประเภทในสินทรัพย์อื่น
โดยโอนคู่กับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ จ�ำนวน  8,152  ราย  เป็นเงินจ�ำนวน  800.19  ล้านบาท  และ
7,585  ราย  เป็นเงินจ�ำนวน 873.33 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ทั้ ง นี้   ณ   วั น ที่   3 1  ธั น วาคม  2 560  แ ละ  2 559  เ งิ น ให้ สิ น เชื่ อ   จ� ำ นวน  9 29,307.36  ล ้ า นบาท  แ ละ
853,374.81 ล้านบาท  ตามล�ำดับ  ประกอบด้วยเงินให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กิดจากการท�ำธุรกรรมเพือ่ สนับสนุนมาตรการ
การเงินการคลังของภาครัฐ  แต่มิใช่เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  (PSA)  เป็นจ�ำนวน
114,520.75 ล้านบาท และ 61,938.52 ล้านบาท โดยจ�ำแนกตามรายโครงการ ดังนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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หน่วย : ล้านบาท
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2558
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2559
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2560
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2560 (จ.ชายแดนภาคใต้)
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (รายย่อย)
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2559
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560
โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี
โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี/1
โครงการบ้านเอื้ออาทร
รวม

2560

2559

5,194.49
13,388.75
30,925.76
13.04
2,294.95
12,753.74
8,699.06
16.25
9,135.29
3,088.75
29,010.67
114,520.75

5,453.59
10,437.34
            1,664.37
10,378.30
            441.93
      33,562.99
61,938.52

6.4.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
หน่วย : ล้านบาท

2560
เงินบาท

2559

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

992,673.50

-

992,673.50

909,253.22

-

909,253.22

6.4.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
หน่วย : ล้านบาท

2560
ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

890,061.21

60,850.99

7,316.70

9,306.96

25,137.64

992,673.50

รวม

890,061.21

60,850.99

7,316.70

9,306.96

25,137.64

992,673.50

หน่วย : ล้านบาท

2559
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ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

809,106.20

53,041.29

7,085.50

8,552.39

31,467.84

909,253.22

รวม

809,106.20

53,041.29

7,085.50

8,552.39

31,467.84

909,253.22
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6.4.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น

หน่วย : ล้านบาท

2560

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

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ1)
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

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

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

1
2
100
100
100

996,741.24

143,922.05

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

2559

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

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ1)
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

812,446.84
53,447.37
7,085.50
8,552.39
31,467.84

93,528.05
20,529.86
1,919.35
2,233.51
9,251.58

1
2
100
100
100

912,999.94

127,462.35

935.28
410.59
1,919.35
2,233.51
9,251.58
14,750.31
44,874.82
59,625.13

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 67,433.88 ล้านบาท และ
59,625.13 ล้านบาท (หมายเหตุ ข้อ 6.5) ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
จ�ำนวนดังกล่าวได้รวมเงินส�ำรองส่วนเกิน จ�ำนวน 53,450.23 ล้านบาท และ 44,874.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยธนาคารกันเงินส�ำรองเพิม่ ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพส�ำหรับลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพรายย่อย เพือ่ ให้ธนาคารสามารถ
รองรับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต กรณีตอ้ งกันส�ำรองเพิม่ ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพโดยพิจารณาเป็นอัตราส่วน
ต่อเงินให้สินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายของธนาคารซึ่งมีการทบทวนทุกปี
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับทีจ่ ดั ชัน้ ต�ำ่ กว่ามาตรฐาน จัดชัน้ สงสัย และจัดชัน้ สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารระงับการรับรู้รายได้  ซึ่งถือเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ  ณ  วันที่  31
ธันวาคม 2560 และ 2559 จ�ำนวน 41,761.30 ล้านบาท และ 47,105.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.19
และ 5.16 ตามล�ำดับ
การจ�ำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารได้จ�ำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จ�ำนวน 12,022 บัญชี
มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 6,234.93 ล้านบาท ให้กบั บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และได้ตดั
รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานทางการเงิน

6.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย : ล้านบาท

2560
ปกติ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

935.28
52.62
987.90

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

410.59
245.26
655.85

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

1,919.35
51.74
1,971.09

2,233.51
224.64
2,458.15

9,251.58
88.66
(1,429.58)
7,910.66

ค่าเผื่อฯ
ที่กันเพิ่ม

44,874.82
8,575.41
53,450.23

รวม

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 9,238.33 ล้านบาท ประกอบด้วย
จ�ำนวนที่ธนาคารกันเงินส�ำรองตามการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น  จ�ำนวน
662.92 ล้านบาท และได้กนั เงินส�ำรองส่วนเกินจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 8,575.41 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

2559
ปกติ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

922.41
(57.13)
935.28

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

345.42
65.17
410.59

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

2,597.28
(677.93)
1,919.35

2,302.58
(69.07)
2,233.51

8,483.52
1,694.70
(926.64)
9,251.58

ค่าเผื่อฯ
ที่กันเพิ่ม

33,317.55
11,557.27
44,874.82

รวม

48,038.76
12,513.01
(926.64)
59,625.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 12,513.01 ล้านบาท ประกอบด้วย
จ�ำนวนที่ธนาคารกันเงินส�ำรองตามการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น  จ�ำนวน
955.74 ล้านบาท และได้กนั เงินส�ำรองส่วนเกินจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 11,557.27 ล้านบาท

6.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารท�ำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2560
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้
รวม

จ�ำนวนบัญชี

จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

41,349
41,349

32,911.74
32,911.74

มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

2559
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้
รวม
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จ�ำนวนบัญชี

จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

36,718
36,718

27,952.82
27,952.82

มูลค่ายุติธรรม

-
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6.7 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2560
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขาย
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ปลายงวด

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

3,670.69
3,670.69
3,670.69

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

10,986.91
10,986.91
(3,279.37)
7,707.54
หน่วย : ล้านบาท

2559
ต้นงวด

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
อื่นๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

8,209.60
13.08
8,222.68
(3,557.92)
4,664.76

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ปลายงวด

2,803.04
2,803.04
(569.13)
2,233.91

2,022.69
13.08
2,035.77
(314.54)
1,721.23

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีทรัพย์สนิ รอการขาย จ�ำนวน 7,707.54 ล้านบาท และ 5,177.44 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ในจ�ำนวนดังกล่าวได้รวมทรัพย์สนิ รอการขายทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จ�ำนวน
2,066.82 ล้านบาท และ  1,864.13 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารได้จำ� หน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย จ�ำนวน 1,673.73 ล้านบาท โอนไปเป็นทีด่ นิ และ
อาคารของธนาคาร จ�ำนวน 2.43 ล้านบาท ธนาคารมีกำ� ไรจากการขายทรัพย์สนิ รอการขาย จ�ำนวน 983.92 ล้านบาท
อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้จากการช�ำระหนี้ เป็นมูลค่าทีป่ ระเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก จ�ำนวน 15,802.56 ล้านบาท
และมูลค่าที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน จ�ำนวน 782.51 ล้านบาท

6.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2560
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
อื่นๆ

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

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

7.86
7.86

2,427.49
1,677.11
73.17
4,177.77

ยอด
สุทธิ

683.06
1,353.69
748.72
658.83
3,444.30

ค่าเสื่อมราคา

307.37

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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6.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

2559
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
อื่นๆ

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

683.21
3,305.91
2,191.00
490.28
6,670.40

74.69
299.00
461.05
834.74

1.52
3.21
422.94
381.66
809.33

681.69
3,377.39
2,067.06
569.67
6,695.81

2,149.91
1,770.17
71.62
3,991.70

138.38
169.93
1.36
309.67

2.37
420.74
423.11

2,285.92
1,519.36
72.98
3,878.26

ค่าเสื่อมราคา

ยอด
สุทธิ

681.69
1,091.47
547.70
496.69
2,817.55
309.67

ที่ดิน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560  และ  2559  มีจ�ำนวน  683.06  ล้านบาท  และ  681.69  ล้านบาท  ในจ�ำนวนนี้มี
ที่ดินที่มีภาระจ�ำยอมให้องค์การรถไฟฟ้ามหานครใช้พื้นที่ใต้ดินบริเวณลานจอดรถที่ส�ำนักงานใหญ่  เนื้อที่  2  ไร่
142 ตารางวา ราคาตามบัญชี 7.21 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2543 โดยไม่มีก�ำหนดระยะเวลา ธนาคารได้รับเงินชดเชย
จากการใช้พื้นที่ดังกล่าว 75.36 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน ณ วันที่ได้รับเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ราคาทุนของยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินมีจำ� นวน 16.59 ล้านบาท และมีมลู ค่า
ตามบัญชีจ�ำนวน 12.35 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ราคาทุนของทรัพย์สนิ ทีต่ ดั ค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ มีดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท

2560

อาคาร
อุปกรณ์
รวม

2559

779.81
1,242.94
2,022.75

713.90
1,066.61
1,780.51

6.9 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2560
ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจ�ำหน่าย
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ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

1,138.51
1,138.51

332.34
332.34

0.88
0.88

1,469.97
1,469.97

974.28
974.28

84.96
84.96

-

1,059.24
1,059.24

ยอด
สุทธิ

410.73
410.73
84.96

รายงานทางการเงิน

6.9 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2559
ราคาทุน
ต้นงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,071.69
1,071.69

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

66.82
66.82

-

1,138.51
1,138.51

893.07
893.07

81.21
81.21

-

ยอด
สุทธิ

ปลายงวด

974.28
974.28

164.23
164.23

ค่าตัดจ�ำหน่าย

81.21

6.10 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
2560
สิทธิเรียกร้อง - ลูกหนี้ด�ำเนินคดีรอรับคืน
ค่าธรรมเนียมรอรับคืน
ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาว
ลูกหนี้อื่น
ค่าเช่าค้างรับ - อสังหาริมทรัพย์
รายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
เงินประกันและมัดจ�ำ
ลูกหนี้รอการชดใช้
พัสดุคงคลัง
ลูกหนี้จากการจ�ำหน่ายหนี้ด้อยคุณภาพ
อื่นๆ
รวม

สินทรัพย์อื่น

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

4,567.77
879.87
412.32
84.18
1.24
1.33
20.79
73.18
365.51
0.24
1,583.32
428.88
8,418.63

4,567.77
879.87
73.96
84.18
1.17
0.70
365.51
0.24
5,973.40

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

2559
สินทรัพย์อื่น

สิทธิเรียกร้อง - ลูกหนี้ด�ำเนินคดีรอรับคืน
ค่าธรรมเนียมรอรับคืน
ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาว
ลูกหนี้อื่น
ค่าเช่าค้างรับ - อสังหาริมทรัพย์
รายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
เงินประกันและมัดจ�ำ
ลูกหนี้รอการชดใช้
พัสดุคงคลัง
อื่นๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

4,358.42
940.37
392.37
82.70
1.28
1.11
23.74
62.55
365.59
0.57
205.49
6,434.19

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

4,358,42
940.37
96.05
82.70
1.21
0.07
365.59
0.57
5,845.61

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์อื่นสุทธิ

296.32
0.07
0.41
23.74
62.55
205.49
588.58

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560  และ  2559  มีลูกหนี้รอการชดใช้  จ�ำนวน  365.51  ล้านบาท  และ  365.59  ล้านบาท  
เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการกระท�ำทุจริตของพนักงาน ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวนแล้ว
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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6.11 เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท
6.11.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก

หน่วย : ล้านบาท

2560

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวม

2559

604.88
202,255.46
655,213.43
858,073.77

581.72
177,786.45
602,418.68
780,786.85

6.11.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

หน่วย : ล้านบาท

2560
ในประเทศ

เงินบาท

2559

ต่างประเทศ

858,073.77

-

รวม

ในประเทศ

858,073.77

780,786.85

ต่างประเทศ

-

780,786.85

6.12 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

หน่วย : ล้านบาท

2560
เมื่อทวงถาม

ในประเทศ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

-

มีระยะเวลา

1,916.53
1,916.53

รวม

2559
รวม

1,916.53
1,916.53

เมื่อทวงถาม

-

มีระยะเวลา

รวม

15,956.72
15,956.72

15,956.72
15,956.72

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จ�ำนวน 1,916.53 ล้านบาท เป็นเงินกูโ้ ครงการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผทู้ ี่
ได้รบั ความเสียหายจากอุทกภัยจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง.12/2555 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เรือ่ ง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจาก
อุทกภัย ปี 2554 วงเงินตามโครงการทัง้ สิน้ 300,000 ล้านบาท เป็นเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยให้สถาบันการเงิน
กูย้ มื ไม่เกิน 210,000 ล้านบาท และเป็นเงินของสถาบันการเงินไม่ตำ�่ กว่า 90,000 ล้านบาท ในส่วนของธนาคารได้รบั
อนุมตั วิ งเงิน จ�ำนวน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.01 ต่อปี เบิกรับเงินกูภ้ ายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินที่กระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกัน อายุไม่เกิน 5 ปี

6.13 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท

2560
ในประเทศ

พันธบัตร
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม

115,100.00
115,100.00

ต่างประเทศ

-

2559
รวม

ในประเทศ

115,100.00
115,100.00

103,100.00
103,100.00

ต่างประเทศ

-

รวม

103,100.00
103,100.00

ในงวดบัญชีปี 2560 ธนาคารออกพันธบัตร จ�ำนวน 22,300 ล้านบาท และจ่ายช�ำระพันธบัตรที่ครบก�ำหนดช�ำระ
จ�ำนวน 10,300 ล้านบาท
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รายละเอียดตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประเภทเงินกู้

ผู้ ให้กู้

ในประเทศ
พันธบัตรเงินกู้ - ธอส.
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
พันธบัตรเงินกู้ - ธอส.
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
(บ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก)

จ�ำนวนเงินกู้ยืม ระยะเวลากู้
(ล้านบาท)

114,100
1,000

ครบก�ำหนด
ช�ำระในปี

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

3 - 15 ปี 2561 - 2575 1.79 - 4.74
10 ปี
2561
5.91

6.14 ประมาณการหนี้สิน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการชดใช้ค่าเสียหาย
รวม

2560

1,555.97
6.62
1,562.59

2559

1,431.03
5.34
1,436.37

6.14.1 โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ธนาคารมีการให้ผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งประกอบด้วย ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ผลประโยชน์
หลังออกจากงานทั้งที่เป็นประเภทโครงการผลประโยชน์ และโครงการสมทบเงิน (กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) และ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และข้อก�ำหนดของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
ของที่ระลึกเนื่องจากเกษียณอายุ
เงินบ�ำเหน็จ
รวมหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
รวมหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

2560

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

2559

1,301.11
33.99
7.19
1,342.29
17.33
71.41
1,431.03

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์  ได้แก่  เงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
ของที่ระลึกเนื่องจากเกษียณอายุ และเงินบ�ำเหน็จ ซึ่งไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่างหาก ที่แสดงอยู่ใน
งบก�ำไรขาดทุนและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
รายการ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายงวด

2560

110.65
28.59
139.24

2559

106.69
26.45
133.14

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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6.14 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560  และ  2559  ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

2560

1,342.29
110.65
28.59
36.42
(55.37)
1,462.58

2559

1,087.67
106.69
26.45
172.75
(51.27)
1,342.29

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  ได้แก่  ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานมานาน  ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560  และ  2559
ประกอบด้วยรายการ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายงวด

2560
7.01
1.49
8.50

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

2560

71.41
7.01
1.49
1.00
(6.37)
74.54

2559
6.99
1.43
8.42

หน่วย : ล้านบาท

2559

62.29
6.99
1.43
6.90
(6.20)
71.41

สมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญ  ซึ่งใช้ในการค�ำนวณหาภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์  และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน มีดังนี้
อัตราร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย
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7.5%
0% - 3%

2559

2.11%
7.5%
0% - 3%
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6.14 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)
ข้อสมมติท่ีส�ำคัญในการก�ำหนดโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ประกอบด้วย
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน อัตรามรณะและอัตราคิดลดการวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านล่างได้พจิ ารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง  ที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในขณะที่ข้อสมมติอื่นคงที่ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการลาออกของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราการลาออกของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1
การมีชีวิตอยู่ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
การมีชีวิตอยู่ - ลดลงร้อยละ 1

2560

(169.78)
200.68
209.69
(179.40)
(177.40)
134.51
12.47
(12.36)

2559

(162.81)
192.87
186.71
(160.49)
(169.82)
131.42
11.86
(11.75)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จริงในโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้
เนื่ อ งจากเป็ น การยากที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ สมมติ ต ่ า งๆ  จ ะเกิ ด ขึ้ น แยกต่ า งหากจากข้ อ สมมติ อื่ น ซึ่ ง อาจมี
ความสัมพันธ์กัน
นอกจากนี้ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น  มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ค�ำนวณโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
ซึ่ ง เป็ น วิ ธี เ ดี ย วกั น กั บ การค� ำ นวณหนี้ สิ น ภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานหลั ง ออกจากงานที่ รั บ รู ้ ใ น
งบแสดงฐานะการเงิน
6.14.2 ประมาณการชดใช้ค่าเสียหาย
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2560 ธนาคารมีภาระชดใช้ค่าเสียหายตามค�ำพิพากษา  จ�ำนวน 6.62 ล้านบาท ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา

6.15 หนี้สินอื่น
หน่วย : ล้านบาท
เจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ยรับที่ไม่รับรู้เป็นรายได้ - ดอกเบี้ยพิเศษ
อื่นๆ
รวม

2560

985.52
571.20
838.40
99.55
209.51
2,704.18

2559

687.63
445.38
844.39
106.96
117.49
196.79
2,398.64

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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6.16 ทุน
ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
ทุนเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2560

20.00
1,990.00
18,310.33
20,320.33

2559

20.00
1,990.00
18,310.33
20,320.33

6.17 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีทุนส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวน 21,242.80 ล้านบาท เป็นไปตามมาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ก�ำหนดให้ธนาคารส�ำรองตามกฎหมายจากก�ำไรสุทธิ
ในแต่ละปี เป็นจ�ำนวนไม่ตำ�่ กว่าร้อยละยีส่ บิ ของก�ำไรสุทธิในปีนนั้ ๆ จนกว่าส�ำรองตามกฎหมายจะมีจำ� นวนเท่ากับทุน
หลังจากนั้นคณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาลดอัตราร้อยละของการตั้งส�ำรองลงได้

6.18 กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารได้นำ� สินทรัพย์ เงินกองทุน และรายได้คา่ ใช้จา่ ย ของกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวมกับงบการเงินของธนาคาร ในงวดบัญชีปี 2560 และ 2559 เงินกองทุนมียอดคงเหลือ 7.24 ล้านบาท และ 9.40 ล้านบาท
ตามล�ำดับ แต่มภี าระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายเงินบ�ำเหน็จให้พนักงานจ�ำนวน 3.93 ล้านบาท และ 5.83 ล้านบาท ตามล�ำดับ

6.19 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน
6.19.1 หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า ธนาคารมีคดีทถี่ กู ฟ้องเป็นจ�ำเลยและเป็นจ�ำเลยร่วมกับบุคคลอืน่ จ�ำนวน
133 คดี ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาคดี 57 คดี ระหว่างอุทธรณ์ 35 คดี และอยู่ระหว่างฎีกา 41 คดี โดยมี
ทุนทรัพย์ในคดีความรวม  จ�ำนวน 418.52 ล้านบาท
6.19.2 ภาระผูกพัน ธนาคารมีภาระผูกพันซึง่ เกิดจากการออกหนังสือสัญญาค�ำ้ ประกันสาธารณูปโภคให้กบั ลูกค้า
ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560  และ  2559  จ�ำนวน  13.52  ล้านบาท

6.20 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ�ำนวนของยอดคงค้างที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำ คัญ  (นอกจากที่เปิดเผยไว้แล้ว)
มีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ่ แก่พนักงานชัน้ บริหารตัง้ แต่ระดับผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขึน้ ไป
จ�ำนวน 134.37 ล้านบาท และ 129.13 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลตามย่อหน้าแรก  โดยมียอดคงค้าง  ณ  วันที่
31  ธันวาคม 2560 และ 2559 จ�ำนวน 15.59 ล้านบาท และ 22.16 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560  และ  2559  ธนาคารมีผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการโดยเป็น
ค่าตอบแทน จ�ำนวน 13.97 ล้านบาท และ 12.78 ล้านบาท ตามล�ำดับ

6.21 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
ธนาคารมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายค่าเช่า ตามสัญญาเช่าโดยมีสว่ นทีค่ รบก�ำหนดช�ำระตามระยะเวลานับตัง้ แต่วนั ที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

2560
สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม

ภายใน 1 ปี

76.67
42.51
16.92
39.71
175.81

ระหว่าง 1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

60.98
30.69
5.71
80.79
178.17

0.41
0.41

รวม

138.06
73.20
22.63
120.50
354.39

หน่วย : ล้านบาท

2559
สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม

ภายใน 1 ปี

56.83
59.20
21.51
31.50
169.04

ระหว่าง 1 - 5 ปี

38.25
31.86
13.09
85.26
168.46

เกิน 5 ปี

รวม

0.58
0.58

95.66
91.06
34.60
116.76
338.08

6.22 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
ฝ่ายบริหารเห็นว่าธนาคารด�ำเนินงานในส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมศิ าสตร์เดียว โดยพิจารณาจากความเสีย่ ง
และผลตอบแทนของธุรกิจ โครงสร้างของธนาคาร และระบบข้อมูลทางการเงินภายในทีเ่ สนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

6.23 รายได้ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท

2560

815.41
560.87
46,929.47
48,305.75

2559

796.34
600.24
44,589.92
45,986.50

6.24 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
หน่วย : ล้านบาท
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

2560

13.521.93
2.65
2,090.31
3,338.40
74.99
0.89
19,029.17

2559

14,308.08
2.77
1,308.14
3,401.46
89.15
1.31
19,110.91
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6.25 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
รายได้เบ็ดเตล็ดค่าธรรมเนียมคุ้มนิรันดร์
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย
เงินให้สินเชื่อ
อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

2560

2559

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

0.24
600.69
214.11
219.76
56.78
1,091.58
17.76
1,073.82

6.26 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย : ล้านบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
การด�ำเนินการธุรกรรมปกติ
การด�ำเนินการธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

2560

2559

12,058.82
622.00
12,680.82

12,122.01
374.02
12,496.03

6.27 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ในปี 2560 และ 2559 คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ มีมติเห็นชอบผลการประเมินประจ�ำปี 2559 และ 2558
โดยให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2559 และ 2558 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ส�ำรองตามกฎหมาย
น�ำส่งรายได้แผ่นดิน
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
รวมจัดสรร
คงเหลือเป็นก�ำไรสะสม
รวมก�ำไรสุทธิปี 2559 และ 2558

2560

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

2559

1,739.96
5,039.60
1.74
818.54
7,599.84
1,099.94
8,699.78

ก�ำไรสุทธิปี 2559
ตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้จดั สรรก�ำไรสุทธิปี 2559 น�ำส่งเป็น
รายได้แผ่นดินร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิกอ่ นหักโบนัส จ�ำนวน 4,283.08 ล้านบาท โดยธนาคารได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดิน
งวดที่ 1 ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 2,063.00 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 คงเหลือเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน
2,220.08 ล้านบาท ต่อมาธนาคารได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดินส่วนทีเ่ หลือ เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2560 จ�ำนวน 2,245.40 ล้านบาท
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังก�ำหนด
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ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มีบนั ทึกข้อความที่ กค.0819.1/6165 ลงวันที่
19  ธันวาคม  2560  ให้ธนาคาน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินเพิ่มเติม  จ�ำนวน  41.60  ล้านบาท  โดยธนาคารได้น�ำส่ง
รายได้แผ่นดินเพิ่ม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ในปี พ.ศ. 2560 ธนาคารได้น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินงวดที่ 2 ในอัตราร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่  30  มิถนุ ายน  2560  จ�ำนวน  2,472.69  ล้านบาท  ตามมติคณะกรรมการธนาคารครั้งที่  10/2560 เมือ่ วันที่
22 สิงหาคม 2560

ก�ำไรสุทธิปี 2558
ตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 4/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้จดั สรรก�ำไรสุทธิ ปี 2558 น�ำส่งเป็น
รายได้แผ่นดินร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิกอ่ นหักโบนัส จ�ำนวน 3,877.25 ล้านบาท โดยธนาคารได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดิน
งวดที่ 1 ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 2,057.00 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 คงเหลือเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน
1,820.25 ล้านบาท แต่ธนาคารได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดินส่วนทีเ่ หลือ เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จ�ำนวน 1,982.60 ล้านบาท
ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังก�ำหนดและส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มีบันทึกข้อความที่ กค.0805.1/ว.81 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ให้ธนาคารน�ำส่ง
เงินรายได้แผ่นดินเพิ่มเติมจากที่ก�ำหนดในเอกสารงบประมาณการฯ จ�ำนวน 1,000.00 ล้านบาท โดยธนาคารได้
น�ำส่งรายได้แผ่นดินเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มีบนั ทึกข้อความที่ กค. 0819.1/2930 ลงวันที่
3 มิถุนายน 2559 ให้ธนาคารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558 (เพิ่มเติม) ดังนี้
1) โบนัสกรรมการ

579,978.53 บาท

2) โบนัสพนักงาน

136,423,822.12 บาท

ในปี พ.ศ. 2559 ธนาคารได้น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินงวดที่ 1 ในอัตราร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 จ�ำนวน 2,063.00 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการธนาคารครัง้ ที่ 11/2559 เมือ่ วันที่
25 สิงหาคม 2559

6.28 ธุรกรรมนโยบายรัฐ
6.28.1 ข้อมูลโดยสรุปส�ำหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
สินทรัพย์และหนี้สิน
สินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมหนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

29,866.56
29,866.56

27,340.40
27,340.40

-
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รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
(หัก) ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
(หัก) หนี้สูญ และหนี้สงสัยว่าจะสูญจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ขาดทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

1,092.16
(861.58)
(622.00)
(391.42)

719.34
(655.08)
(374.02)
(309.76)

6.28.2 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

มาตรการเพื่อส่งเสริมการ
ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มี
รายได้น้อยและปานกลาง
บ้านประชารัฐ

เพื่ อ สนั บ สนุ น กลุ ่ ม ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยและปานกลาง
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจ�ำ  ได้แก่ ข้าราชการ
พลเรือน ทหาร ต�ำรวจ บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคย
มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อ ยู ่ อ าศั ย มาก่ อ นให้ มี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
เป็นของตนเอง ทั้งนี้ให้รวมถึงการกู้เพื่อซ่อมแซม
และ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และประชาชนทัว่ ไปทีไ่ ม่เคย
มีกรรมสิทธิใ์ นทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองมาก่อน ได้มี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง บนที่ดินราชพัสดุ รวมถึง
ผู ้ ที่ ต ้ อ งการซ่ อ มแซมหรื อ ต่ อ เติ ม ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
ที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ

บ้านธนารักษ์ประชารัฐ

ระยะเวลาโครงการ

2560

2559

ตั้งแต่วันที่
19,840.08 21,074.93
19 ตุลาคม 2558
เป็นต้นไป
ตั้งแต่วันที่
10,024.69 6,264.97
23 มีนาคม 2559
เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่
19 เมษายน 2559
เป็นต้นไป

รวม

1.79

29,866.56 27,340.40

6.28.3 การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ำรองธุรกรรมนโยบายรัฐ

หน่วย : ล้านบาท

2560
1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

94

0.50

จ�ำนวน
(ราย)

ยอดสินเชื่อคงค้าง

มูลค่าหลักประกัน

อัตราที่ใช้ ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ (%)

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

1
2
100
100
100

29,547

30,772.61

40,162.58

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

16.77
7.81
99.75
147.14
104.61
376.08
635.10
1,011.18

รายงานทางการเงิน

6.28.3 การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ำรองธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2559
จ�ำนวน
(ราย)

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

ยอดสินเชื่อคงค้าง

มูลค่าหลักประกัน

22,817
854
115
80
5

26,393.07
994.36
147.41
103.79
8.60

33,693.55
1,238.71
174.10
118.57
9.86

23,871

27,647.23

35,234.79

อัตราที่ใช้ ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ (%)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1
2
100
100
100

10.14
1.35
41.24
30.15
2.49
85.37
303.81
389.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพตามธุรกรรมนโยบายรัฐทีร่ ะงับ
การรับรู้รายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สินเชื่อจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย และจัดชัน้ สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 1,343.14 ล้านบาท และ 259.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.36
และ 0.94 ตามล�ำดับ
6.28.4 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
- รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

2560

2559

1,058.15
34.10
1,092.16

692.50
26.84
719.34

6.28.5 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินการธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2560

626.57
235.01
861.58

2559

494.08
161.00
655.08

6.29 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ปี 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีนโยบายในการให้ความส�ำคัญกับด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CG & CSR) เพือ่ น�ำไปสูส่ งั คมทีเ่ ข้มแข็งและการเติบโตทีย่ งั่ ยืน ตอบสนองพันธกิจ
“ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” และเพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายเดียวกันภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุด ส�ำหรับการมีบ้าน :
The Best Housing Solution Bank” โดยอาศัยกลไก 3 ด้านในการด�ำเนินงานเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ หนึง่ ในกลไกส�ำคัญ
ที่จะท�ำหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านที่อยู่อาศัย ควบคู่กับการสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง
คือ Social Solution หรือการดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยผ่านโครงการ CSR ด้าน
ที่อยู่อาศัยต่างๆ ทั้งนี้ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CG & CSR Committee) เป็นผู้ก�ำหนดทิศทางและให้นโยบายการด�ำเนินงานพร้อมการติดตามประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ
โดยมุง่ มัน่ สร้างเสริมระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคาร เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders)
ว่าการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กรของธนาคาร เป็นไปโดยยึดประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก บนพื้นฐานที่มุ่งเน้น
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อภารกิจและหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
ความเสมอภาค รวมทัง้ การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมและ
เสริมสร้างการปลูกจิตส�ำนึกของบุคลากรทุกระดับทัง้ องค์กรให้มคี วามสนใจและตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจิตอาสา
ปี 2560 ธนาคารได้น�ำหลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 7 ประการ ได้แก่ Accountability,
Responsibility,  Equitable Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation มาใช้ในการด�ำเนินงาน
และเป็นแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ตามหลักมาตรฐานและแนวทางก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังก�ำหนด เพื่อให้ ธอส. เป็นองค์กรของรัฐที่มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศภายใต้
กรอบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และเพือ่ เป็นการปลูกจิตส�ำนึกในเรือ่ งพฤติกรรมบ่งชี้
CG 7 ประการให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ธนาคารยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ก่พนักงานผ่านการจัดกิจกรรมโครงการประกวดบุคคลต้นแบบด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ประจ�ำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม
สร้างพนักงานต้นแบบทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี มีความซือ่ สัตย์ มีจริยธรรม น�ำไปสูว่ ฒ
ั นธรรมและค่านิยมของ ธอส. ปลูกจิตส�ำนึก
ค่านิยม สร้างเครือข่าย CG ภายในธนาคารให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนและสร้างระบบกลไก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม จรรยาบรรณของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนแบ่งปัน
และจัดเก็บองค์ความรูด้ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คุณธรรม จริยธรรมในระบบ Knowledge Menagement System (KMS)
ของธนาคาร รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ สร้างความมั่นใจ ไว้วางใจ ยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
การด�ำเนินกิจกรรมส�ำคัญ ได้แก่ การส�ำรวจความคาดหวังและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ
ประเมินพฤติกรรมพนักงานให้สอดคล้องตามหลัก CG รวมทัง้ สามารถยกระดับแนวทางและระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของธนาคารสูม่ าตรฐานสากล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน CG ให้เกิดขึน้ ภายในธนาคาร จากการด�ำเนินการดังกล่าว
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ส่งผลให้  ปี  2560  ธอส.  ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปี 2560 สูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่ร้อยละ 97.97 ได้รับโล่เกียรติยศ
เชิดชูเกียรติจากส�ำนักงาน  ป.ป.ช.  รวมทั้งได้รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส  ประจ�ำปี  2560  และรางวัลชมเชยองค์กรที่มี
การพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศด้านการขับเคลือ่ นแผนงานยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน ด้านความพร้อมรับผิด
(Accountability) ประจ�ำปี 2560 จากส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ธอส. ให้ความส�ำคัญ
ต่อความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม โดยน�ำ SMART Goals มาก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และน�ำมุมมองด้าน
T (Trusted by Stakeholder) มาก�ำหนดกลยุทธ์ “I AM GHB” โดยด�ำเนินการใน 3 มิติ ประกอบด้วย CSR In Process
การด�ำเนินงานภายในองค์กรที่เน้นการพัฒนาและการส่งเสริมให้กระบวนการท�ำงานเกิดประสิทธิภาพ ไม่สร้างมลพิษ
เน้นกระบวนการทีถ่ กู ต้องตามระเบียบและกฎหมายทีด่ ี เช่น การมุง่ สู่ Green Office, Energy Consumption การจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียว
การท�ำรายงาน/ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยต่อหน่วยงานอืน่ อย่างโปร่งใส เชือ่ ถือได้ เป็นต้น โดยมุง่ ให้แนวทางด�ำเนินงานถูกฝังลงใน
กระบวนการท�ำงานขององค์กร (Embedded) CSR After Process การด�ำเนินโครงการที่เกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อม
(Project Based) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ ธอส. เป็นเจ้าภาพด�ำเนินการ
และส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงานอื่นด�ำ เนินงาน CSR in Mind การส่งเสริมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานทีค่ ำ� นึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อมของบุคลากร ธอส. รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ Business Chain ตามบริบท
องค์กร รัฐบาล กระทรวงการคลัง หน่วยงานกํากับดูแล (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ
และสังคมและชุมชน
ทั้งนี้ การด�ำเนินโครงการ CSR ได้มุ่งเน้นพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา และ
ด้านสังคมสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างโอกาสการมีบา้ นเป็นของตนเองให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสทางด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา และด้านสังคมของประชาชนคนไทย
โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ และการปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมร่วมกันของพนักงานในองค์กร
รวมทัง้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป

ประธานคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานของคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายธานินทร์ ผะเอม
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม และนางวิไล แวดวงธรรม ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ดำ� เนินการด้านต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธใี นการสรรหา เพือ่ ประกอบการบรรจุแต่งตัง้ เลือ่ นต�ำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ตัง้ แต่ตำ� แหน่ง
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย/ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึน้ ไป ถึงรองกรรมการผูจ้ ดั การหรือเทียบเท่า รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่
ที่ให้แก่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ รวมถึงก�ำหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  และผู้บริหารตั้งแต่ต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไปถึงกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี รวมทั้งก�ำหนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้จัดการเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบ เป็นต้น
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และมีการประชุม
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมและได้ปฏิบัติ
หน้าที่พิจารณาในเรื่องส�ำคัญ เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
• แผนงานบริหารธนาคารประจ�ำปีของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นการก�ำหนดแผนงานที่จะด�ำเนินการประจ�ำปี
ของกรรมการผู้จัดการ
• ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย/ส�ำนักหรือเทียบเท่าขึน้ ไป คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ทำ� หน้าที่
พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ ภาวะผูน้ ำ 
� ตลอดจนวิสยั ทัศน์และทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของธนาคารและการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• คัดเลือกและเสนอชื่อคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
และมีจำ� นวนทีเ่ หมาะสมต่อการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ
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• การน�ำผลการปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับการจ่ายโบนัสส�ำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สะท้อนผลงาน สร้างแรงจูงใจ
• การปรับโครงสร้างค่าจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้มีโครงสร้างค่าจ้างที่เป็นธรรม โดยค�ำนึงถึง
ผลประกอบการของธนาคาร สภาพแวดล้อม และภาวะทางเศรษฐกิจ และเทียบเคียงกับสถาบันการเงินของรัฐ
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  รองกรรมการผู้จัดการ  รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจ�ำปี เพื่อการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี
ซึ่งจากผลการด�ำเนินงานในปี 2560 ท�ำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแรงผลักดันในการช่วยให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพือ่ ทราบทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคารอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

(นายธานินทร์ ผะเอม)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานการด�ำเนินงานตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีภารกิจหลักเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้มี
ที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ คณะกรรมการธนาคารควรก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารโดยยึดหลักการและ
แนวทางการก�ำกับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจปี 2552 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
เป็นกรอบในการด�ำเนินงานควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
พร้อมอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละคณะ เพือ่ ให้ระบบการท�ำงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลระบบงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคาร ตามหลักการและแนวทาง
การก�ำกับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 และระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และได้มกี ารทบทวน ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ธนาคารปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบ จริยธรรมได้ครบถ้วน และเพือ่ น�ำองค์กรไปสูพ่ นั ธกิจ วิสยั ทัศน์ และค่านิยมของธนาคารตามกรอบทีก่ ำ� หนดไว้
จึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ดังนี้

“คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีของธนาคารเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ว่าการด�ำเนินงานทั่วทั้ง
องค์กรของธนาคารเป็นไปโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักบนพื้นฐานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ด้ ว ยจิ ต ส� ำ นึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ภารกิ จ และหน้ า ที่ ที่ มี ต ่ อ ลู ก ค้ า ทั้ ง ปวง
โดยความเสมอภาค”

เป้าหมายด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. ส่งเสริมให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในธนาคารทุกฝ่าย/ส�ำนัก/ศูนย์ อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมี
แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามพื้นที่และสาขาทั่วประเทศ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการเสนอแนวคิดเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
3. ติดตาม รายงานผล และประเมินผลการด�ำเนินงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการ CG & CSR คณะกรรมการ CG & CSR
และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
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ในปี 2560 ธนาคารได้นำ� หลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที งั้ 7 ประการ ได้แก่ Accountability, Responsibility,
Equitable Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation มาใช้ในการด�ำเนินงานและเป็นแนวทางใน
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance : CG) ตามหลักมาตรฐานและแนวทางก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ
ทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด เพือ่ ให้ ธอส. เป็นองค์กรของรัฐทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ เี ลิศ ภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และเพือ่ เป็นการปลูกจิตส�ำนึกในเรือ่ งพฤติกรรมบ่งชี้ CG 7 ประการให้พนักงาน
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ธนาคารยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดกิจกรรมโครงการประกวดบุคคลต้นแบบ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประจ�ำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม
จริยธรรม สร้างพนักงานต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม น�ำไปสู่วัฒนธรรมและค่านิยมของ ธอส.
ปลูกจิตส�ำนึก ค่านิยม สร้างเครือข่าย CG ภายในธนาคารให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนและ
สร้างระบบกลไกการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรม จรรยาบรรณของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ตลอดจนแบ่งปันและจัดเก็บองค์ความรูด้ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คุณธรรม จริยธรรมในระบบ KMS ของธนาคาร รวมถึง
สร้างภาพลักษณ์ สร้างความมัน่ ใจ ไว้วางใจ ยอมรับแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการด�ำเนินกิจกรรมส�ำคัญ
ได้แก่ การส�ำรวจความคาดหวัง และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินพฤติกรรมพนักงานให้สอดคล้อง
ตามหลัก CG&CSR การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย CG และข้อมูลผ่านระบบ Intranet ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ
เช่น งาน Meeting with MD Episode CG&CSR Spirit Day 2017, Outsource Day และกิจกรรมการแบ่งปันองค์ความรู้
ด้าน CG ผ่านเวทีเสวนาแลกเปลีย่ นแบ่งปันความรู้ และเชือ่ มโยงไปสูร่ ะบบการจัดการความรู้ (KMS) มีการประเมินการรับรู้
ของพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและการด�ำเนินงานต่างๆ ด้าน CG ตลอดจน
สามารถยกระดับแนวทางและระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) ของธนาคารสูม่ าตรฐานสากล สร้างวัฒนธรรมด้าน CG
ให้เกิดขึ้นภายในธนาคารเป็นผลให้ธนาคารได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�ำปี 2560 สูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่ร้อยละ 97.97 ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติจากส�ำนักงาน
ป.ป.ช. และยังได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจ�ำปี 2560 ในงาน NACC AWARS 2017 และรางวัลชมเชยองค์กร
ที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน ด้าน
ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประจ�ำปี 2560 จากส�ำนักงาน ป.ป.ช. อีกด้วย

แผนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ปี 2560 ธนาคารได้น�ำพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของธนาคาร หลักการ และแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจปี 2552 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) หลักเกณฑ์และแนวทาง
การด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของ สคร. สาขาสถาบันการเงิน มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำแผนแม่บท (Master Plan)
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม CG & CSR ระยะเวลา 5 ปี (2560 - 2564) ซึง่ เป็น
การบูรณาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน และแผน
การด�ำเนินงาน (Action Plan) ด้าน CG จ�ำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การยกระดับการด�ำเนินงานด้าน CG & CSR
สู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน 2. สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา
งาน CG & CSR ให้สมบูรณ์ น�ำองค์กรสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน 3. พัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้าน CG&CSR
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม CG & CSR 4. เสริมสร้างระบบ กระบวนการจัดการที่มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตและจัดท�ำข้อมูลด้าน CG & CSR เพือ่ เผยแพร่สภู่ ายนอกอย่างมีธรรมาภิบาล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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แผนการด�ำเนินงานให้บรรลุการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA
ประจ�ำปี 2560 ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี และแผนวิสาหกิจของธนาคาร การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
และการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
2. ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย การด�ำเนินตามแผนวิสาหกิจ / แผนปฏิบตั กิ าร
ประจ�ำปี และการจัดท�ำตัวชี้วัดและค�ำรับรองการปฏิบัติงาน
3. ด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน ประกอบด้วย การรายงานข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญ และการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิน
4. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของธนาคารในรายงานประจ�ำปี ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน การรับเรื่อง
ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ด้านการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ ประกอบด้วยการประเมินผลการตรวจสอบภายใน
การประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบงบการเงินโดยหน่วยงานภายนอก การตรวจประเมินระบบด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การตรวจประเมินผลองค์กรตามระบบ SEPA
6. ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย การตรวจสอบความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของพนักงานและบริษัทคู่ค้า และการน�ำเสียงของลูกค้าและข้อร้องเรียน
7. ด้านการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบด้วย การด�ำเนินการออกผลิตภัณฑ์ การบริการ และ
การปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย การด�ำเนินการเพือ่ ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และรักษาสิง่ แวดล้อมตามกฎกระทรวง/
นโยบายของรัฐบาล และการจัดท�ำกระบวนการ ตัววัดและเป้าประสงค์ที่ส�ำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่ก�ำหนด
8. ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ประกอบด้วย การด�ำเนินการส่งเสริมและท�ำให้บุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณีและการส่งเสริมและตรวจติดตามการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ในโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กร

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและช่องทางการร้องเรียน
ธนาคารสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งปฏิบัติให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด
โดยสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้ที่ทุกฝ่าย / ส�ำนัก / สาขาของธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารยังมีช่องทาง
การสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• กรรมการผูจ้ ดั การ : www.ghbank.co.th ตูป้ ณ. 70 ปณฝ. สุทธิสาร กทม. 10310, จดหมายส่งธนาคารอาคารสงเคราะห์
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม.10310
• ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ : e-mail address : crm@ghbank.co.th หรือ Call Center 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001-2
หรือติดต่อร้องเรียนด้วยตนเองที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 12 อาคาร 2 ส�ำนักงานใหญ่
• กล่องรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ณ จุดต่างๆ ทีใ่ ห้บริการลูกค้า ทัง้ ในส�ำนักงานใหญ่ และสาขาทัว่ ประเทศ
• ช่องทาง Social Media ธนาคารเปิดช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการร้องเรียน
และเสนอแนะข้อคิดเห็น ได้แก่ Facebook Blog เช่น Pantip Instragram Youtube
• ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน (Complaint Center) ธนาคารได้นำ� ระบบการรับฟังเสียงลูกค้ามาใช้ เพือ่ รับฟังเสียงของลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งระบบสามารถแสดงสถานะของการด�ำเนินงาน รวมทั้งช่วยให้ติดตามเรื่องได้
อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และกรรมการผู้จัดการสามารถติดตามงานโดยเรียกดูในระบบได้ทันที
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส
ช่องทางทีธ่ นาคารอาคารสงเคราะห์ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารทีส่ ำ� คัญ  ทงั้ ในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
อย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่
• จัดให้มกี ารแถลงผลการด�ำเนินงานของธนาคารต่อสือ่ มวลชน เพือ่ แจ้งการด�ำเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของธนาคารแก่ประชาชนทั่วไป
• จัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี (Annual Report) เพื่อเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทางการบริหาร ข้อมูลงบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชี การบริหาร และการก�ำกับดูแล การวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
• จัดท�ำวารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ “GHB-REIC” รายไตรมาส
• การเชื่อมโยงข้อมูลของธนาคารอาคารสงเคราะห์กับระบบข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS - SOE) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ Data Set ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อให้หน่วยงานกลางภาครัฐสามารถเข้าใช้ข้อมูล
ตามที่หน่วยงานต้องการ
• เว็บไซต์ของธนาคาร www.ghbank.co.th มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีส่ ำ� คัญของธนาคาร ได้แก่ รายงานประจ�ำปี
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ - เงินฝาก โครงการสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและโปรโมชัน่ ต่างๆ การประกวดราคา การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG)
และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR) คลังมัลติมเี ดีย รวมทัง้ เป็นช่องทางให้ลกู ค้าติดต่อสอบถาม
ข้อมูลที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะกับธนาคารเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการแจ้งปัญหาและการ
รับเรื่องร้องเรียน  นอกจากนี้ยังมี  www.ghbhomecenter.com  ซึ่งเผยแพร่ข้อมูล  NPA  ของธนาคาร  รวมทั้งหลักเกณฑ์
การซื้อทรัพย์บ้านมือสองของธนาคาร

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดำ� เนินธุรกิจภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) เพือ่ เป็นการสร้างความน่าเชือ่ ถือ
จากลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ธนาคารมีการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยแต่งตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมและ
รักษาเจตนารมณ์ จรรยาบรรณ” เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้แพร่หลายให้ผู้บริหาร
พนักงานรับทราบ รวมทัง้ มีการติดตามพฤติกรรมทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ในโครงสร้างการก�ำกับดูแลทีด่ ี (CG) ทัว่ ทัง้ องค์กร
ปี 2560 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทบทวนและจัดท�ำ “คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์” ส่งให้ผู้ปฏิบัติงานของธนาคารทุกระดับ เพื่อใช้เป็นกรอบในการถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
ซึง่ พนักงานทุกระดับได้อา่ นและท�ำความเข้าใจ พร้อมลงนามท้ายค�ำมัน่ สัญญา ท้ายเล่มคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG)
พร้อมกันนี้ ธนาคารยังได้จดั e - Learning หลักสูตร “ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรม จรรยาบรรณ
ของธนาคาร” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ เข้าใจ ยึดมั่น และประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคาร รวมทั้งได้
จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่พนักงานใหม่อกี ด้วย นอกจากนีไ้ ด้สง่ เสริมและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
จริยธรรมของธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง โดยผูบ้ ริหารระดับสูง (MC) ได้ถา่ ยทอดประสบการณ์การปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับจริยธรรม
ในการประชุมคณะกรรมการจัดการ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
อีกทัง้ ธนาคารยังได้นำ� ประสบการณ์ทผี่ บู้ ริหารระดับสูงถ่ายทอดในการประชุมดังกล่าว ประชาสัมพันธ์ใน Line Application
ซึง่ เป็นสือ่ ประชาสัมพันธ์ชอ่ งทางใหม่ของธนาคาร เพือ่ เผยแพร่ให้พนักงานรับรู้ และปฏิบตั ติ ามจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ในอนาคต

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของธนาคารเป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ ตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของธนาคาร ธนาคารจึงยังคงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict
Of Interest) เป็นเครือ่ งมือก�ำกับดูแลองค์กร ให้มผี ลบังคับใช้กบั ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านในธนาคารทุกระดับชัน้ อีกทัง้ ได้
ครอบคลุมถึงคูค่ า้ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับธนาคาร เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานเป็นไปด้วยความซือ่ ตรง ไม่แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในธุรกรรมหรือกิจการใดๆ
ทีต่ นเองมีสว่ นได้สว่ นเสีย ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม อันจะท�ำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict Of Interest)
รวมถึงกรรมการธนาคารมีบทบาทหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการแทรกแซงการตัดสินใจใดๆ อันจะท�ำให้ธนาคาร
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of duties) ให้ชัดเจน และมีการตรวจสอบถ่วงดุล
(check and balance) ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
ธนาคารได้ก�ำหนดเป็นข้อห้ามปฏิบัติที่ส�ำคัญเกี่ยวกับข้อก�ำหนดในการห้ามพนักงานด�ำเนินการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
1. อนุมตั สิ นิ เชือ่ หรืออนุมตั ธิ รุ กรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ แก่ตนเอง คูส่ มรส ญาติสนิท และผูเ้ กีย่ วข้อง
2. เป็นคูส่ ญ
ั ญาหรือมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีท่ ำ� กับธนาคารทีต่ นมีอำ� นาจอนุมตั ิ ก�ำกับ ดูแลควบคุม ตรวจสอบ
หรือด�ำเนินคดี
3. เป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ จี ำ� นวนหุน้ เกินร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ทีเ่ ข้าเป็น
คู่สัญญากับธนาคารที่ตนมีอ�ำนาจอนุมัติ ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
4. เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่
ภายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของธนาคารที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่โดยสภาพของผลประโยชน์ของ
ธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ของธนาคาร หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
5. สอบทานหรือตรวจสอบงานที่ตนเองเคยด�ำรงต�ำแหน่ง หรือเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับการสอบทาน
หรือตรวจสอบ หรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ภายในเวลา
หลังจากทีพ่ น้ ต�ำแหน่งมาแล้วไม่ถงึ 1 ปี เพือ่ ความเป็นอิสระ และความเทีย่ งธรรม สามารถแสดงให้เห็นได้ในการสอบทาน
กิจกรรมต่างๆ
6. รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดหรือของขวัญจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนั ควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์วิธีการและจ�ำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ก�ำหนด
7. ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้จากการท�ำงาน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการกระท�ำที่ท�ำให้
ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้ หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย
8. น�ำทรัพย์สินของธนาคารไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว เว้นแต่มีระเบียบปฏิบัติงานของธนาคารก�ำหนดให้ใช้ได้
หากไม่มีระเบียบปฏิบัติงานก�ำหนดไว้สามารถใช้ได้ในกรณีมีความจ�ำเป็นตามสมควร
โดยในปี 2560 ธนาคารได้มกี ารพิจารณาเพิม่ ข้อก�ำหนดการห้ามด�ำเนินการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มภายในธนาคาร
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นหน่วยงานของรัฐทีถ่ อื ปฏิบตั แิ ละด�ำเนินการอย่างเคร่งครัดตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร โดยก�ำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของธนาคาร
เป็นข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (8) แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ ให้บริการประชาชนอยู่หน้าประตูทางเข้าส�ำนักงานใหญ่
พร้อมจัดท�ำดัชนีค้นข้อมูลข่าวสารไว้อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว และมีการตรวจสอบข้อมูลให้มี
ความเป็นปัจจุบัน
ธนาคารได้มีการด�ำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
1. จัดให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในธนาคารอาคารสงเคราะห์  ที่ก�ำหนดเกณฑ์ให้ธนาคาร
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และมอบหมายให้หน่วยงาน
ภายในธนาคารที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลมาที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
2. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร (www.ghbank.co.th) ได้แก่ ประกาศแผน
การจัดซือ้ จัดจ้าง ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ราคากลาง (อ้างอิง) เผยแพร่รา่ ง TOR และประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ ให้สาธารณชน
สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารได้ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน
3. จัดให้มีศูนย์บริการการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะของประชาชน เช่น
3.1 ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร  (www.ghbank.co.th) โดยสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ  หรือร้องเรียนโดยตรง
ถึงกรรมการผู้จัดการ หรือ
3.2 ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทรศัพท์ 0-2645-9000
4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลของ
ลูกค้าธนาคารฯ หรือเรียกเอกสารหลักฐาน หรือขอความร่วมมือให้พนักงานธนาคารฯ ไปให้ถ้อยค�ำในฐานะพยานบุคคล
เช่น ส�ำนักงาน  ป.ป.ช. ส�ำนักงาน  ป.ป.ท. ส�ำนักงาน  ปปง.,  DSI,  ศาล,  อัยการ,  สรรพากร  เป็นต้น  โดยในปี 2560
ธนาคารฯ ได้รบั หนังสือร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกทัง้ ทีม่ อี ำ� นาจและไม่มอี ำ� นาจตามกฎหมาย จ�ำนวน
5,845 ฉบับ คิดเป็นจ�ำนวนบุคคลและนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 129,928 ราย ซึง่ ธนาคารฯ ได้ดำ� เนินการตามค�ำร้องขอ
ครบถ้วนภายในเวลาที่ก�ำหนด
5. จัดให้มกี ารอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่
พนักงานทุกคน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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คณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มาตรา 13 วรรคหนึง่ ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการธนาคารคณะหนึง่ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ ผูแ้ ทนกระทรวงการคลังหนึง่ คน กรรมการอืน่ มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าสีค่ นแต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้
ผู้จัดการเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง และมาตรา 15 ก�ำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
มีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละสามปี ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ ซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้
คณะกรรมการธนาคารมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และตามมาตรา  14  แห่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการธนาคารมีจ�ำนวน 9 คน โดยมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 6 คน ซึ่งจ�ำนวน
กรรมการอิสระเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  ปี  2552  ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน เป็นกรรมการในบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการคลัง
จัดท�ำขึ้น
รายชื่อกรรมการธนาคาร

1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

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

5. ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สอาดโฉม
6. นางรัตนา อนุภาสนันท์
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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)

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
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รายชื่อกรรมการธนาคาร

7. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ

8. นางวิไล แวดวงธรรม
9. นายฉัตรชัย ศิริไล

ต�ำแหน่ง

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

ที่มา

ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
กรรมการผู้จัดการ
*ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ  * พระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
มาตรา 13 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน กรรมการอื่นมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้ผู้จัดการเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� กับ ควบคุม และอ�ำนวยกิจการของธนาคาร ตามมาตรา 17 มาตรา 18
และมาตรา 27 และบทบัญญัตอิ นื่ แห่งพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
1. ด�ำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสนับสนุนให้ประชาชนมีอาคาร และหรือที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. วางข้อบังคับการประชุมและการด�ำเนินกิจการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร
3. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
4. วางข้อบังคับเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
5. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานธนาคาร และก�ำหนดอัตราเงินเดือนผู้จัดการและพนักงานธนาคาร ตลอดจน
เรียกประกันจากพนักงานธนาคาร เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
6. ด�ำเนินตามนโยบายทั่วไปซึ่งรัฐมนตรีก�ำหนด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้กำ� หนดแผนการประชุมไว้ลว่ งหน้าในแต่ละปี โดยก�ำหนดให้มกี ารประชุมเดือนละ 1 ครัง้
และแจ้งก�ำหนดวันประชุมทัง้ ปีให้กรรมการธนาคารทราบตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ของปีกอ่ นหน้า ซึง่ อาจมีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวม 15 ครั้ง โดยประธานกรรมการธนาคาร
เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมในแต่ละครั้ง คณะกรรมการธนาคารได้รับระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนการประชุม ทัง้ นี้ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม อยูใ่ นรูปของ Electronic File และในการประชุม
คณะกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคารได้มีข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องนั้นๆ
เป็นไปอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร
อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งธนาคารได้มีการบันทึกสรุปไว้ในรายงานการประชุม
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารเข้าร่วมประชุมในวาระทีเ่ กีย่ วข้องด้วยทุกครัง้
เพือ่ ชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบของคณะกรรมการธนาคาร อีกทัง้ ยังเป็น
โอกาสให้ผบู้ ริหารระดับสูงได้รบั ทราบนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคารโดยตรง สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งนี้ ยกเว้นวาระที่เป็นเรื่องประชุมเฉพาะคณะกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
ธนาคารได้ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยให้หมายถึง “กรรมการจากภายนอก
ซึ่งมิใช่ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง และกรรมการผู้จัดการ”
โดยกรรมการอิ ส ระจะต้ อ งลงนามรั บ รองความเป็ น อิ ส ระในหนั ง สื อ รั บ รองความเป็ น อิ ส ระของกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�ำทุกปี โดยหนังสือรับรองความเป็นอิสระ มีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นกรรมการจากภายนอก ซึ่งมิใช่ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ข้าราชการสังกัด
กระทรวงการคลัง และกรรมการผู้จัดการ
2. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร อันมีผลกระทบในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
4. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการในธนาคาร รวมทัง้ ไม่รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำจากธนาคาร ทัง้ นีเ้ ว้นแต่
อ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายหรือคณะกรรมการธนาคารก�ำหนดมอบหมายไว้ หรืองานในหน้าที่ของกรรมการตามพันธะ
ของการเป็นกรรมการธนาคารตามปกติ
5. ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงานในธนาคาร
6. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
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รายนามกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วย
1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
2. นายธานินทร์ ผะเอม
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
3. ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สอาดโฉม
4. นางรัตนา อนุภาสนันท์
5. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
6. นางวิไล แวดวงธรรม

การเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ระหว่างปี 2560
พ้นจากต�ำแหน่ง
1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
2. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
3. นายสันติ ถิรพัฒน์
4. นายธานินทร์ ผะเอม
5. นายกฤษฎา บุญราช
6. พลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
7. ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สอาดโฉม
8. นางรัตนา อนุภาสนันท์

กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ประธานกรรมการ ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

เข้ารับต�ำแหน่ง
1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
2. นายธานินทร์ ผะเอม
3. นายกฤษฎา บุญราช
4. ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สอาดโฉม
5. นางรัตนา อนุภาสนันท์
6. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
7. นางวิไล แวดวงธรรม

ประธานกรรมการ ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2560
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2560
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2560
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2560
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2560
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2560
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2560

แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการธนาคาร
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารได้จัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับทราบข้อมูลส�ำคัญ
ของธนาคารอย่างเพียงพอส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2560 ธนาคารได้จดั ปฐมนิเทศให้แก่
กรรมการใหม่ จ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ และนางวิไล แวดวงธรรม โดยมีหัวข้อที่น�ำเสนอ ดังนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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1.
2.
3.
4.
5.

การจัดตั้งธนาคาร ธุรกิจของธนาคาร
โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร อ�ำนาจหน้าที่ และคณะกรรมการชุดย่อย
อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ
การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การประกันภัยคุม้ ครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของธนาคาร (Directors & Officers Liability
Insurance : D&O)
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
7. คณะผู้บริหารธนาคาร และโครงสร้างธนาคาร
8. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ธนาคาร
9. ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของธนาคาร
10. กระบวนงานภายในของธนาคาร
พร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมส�ำหรับกรรมการใหม่ตาม Best Practice โดยมีการน�ำกรรมการใหม่เยี่ยมชม/ดูงาน
การปฏิบัติงานของฝ่าย/ส�ำนักต่างๆ ในส�ำนักงานใหญ่ ทั้งหน่วยงานที่เป็น Front Office และ Back Office นอกจากนี้
ยังได้มอบ “คู่มือกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์” ให้กรรมการใหม่ เพื่อได้รับทราบข้อมูลส�ำคัญ อาทิ หลักการ
และแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 และแนวทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมี
ประสิทธิผล (Guidelines on Effective Function of The Board of Directors of State-Owned Enterprise) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประวัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ โครงสร้างธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การให้ความคุ้มครองคณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหาร รวมทั้งข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการก�ำกับ ควบคุม และอ�ำนวยกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์

การส่งเสริมความรู้คณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกรรมการธนาคาร โดยได้จัดส่งข้อมูลการอบรมหลักสูตรต่างๆ
ทีม่ กี ารจัดอบรมอย่างต่อเนือ่ งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ให้แก่คณะกรรมการธนาคารได้พจิ ารณา
จัดสรรเวลาล่วงหน้าในการเข้าอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านหลักการก�ำกับดูแลที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยในปี 2560 กรรมการธนาคารเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ จ�ำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร  Director  Accreditation  Program  (DAP)  ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กรรมการเข้าใจถึงบทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดตามกฎหมาย และรับทราบถึงวิธกี ารปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
บทบาทของกรรมการตามหลักของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 2 ท่าน
2. หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทราบ
ถึงวิธีในการประเมิน และควบคุมความเสี่ยงทางด้านคอร์รัปชัน  การจัดท�ำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสม
การวางระบบการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการวางกระบวนการสื่อสารเพื่อให้คนในองค์กรได้รับทราบนโยบาย
และแนวทางการป้องกันอย่างทั่วถึง มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 1 ท่าน
3. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทักษะ
ตลอดจนเทคนิคที่เหมาะสมและจ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำหน้าที่ทั้งที่เป็นผู้น�ำ และผู้สนับสนุนคณะกรรมการ ทั้งที่อยู่ใน
ห้องประชุม และนอกห้องประชุม เพื่อให้ได้มาซึ่งมติของคณะกรรมการที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร
มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 1 ท่าน
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4. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ระยะเวลาการอบรม 4 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ให้
เข้าใจถึงบทบาทหน้าทีใ่ นการสอบทานและติดตามดูแลเรือ่ งต่างๆ ภายในองค์กร เพือ่ ให้สอดคล้องกับความคาดหวังจาก
หน่วยงานก�ำกับดูแล มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 3 ท่าน
5. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กรรมการเข้าใจงบการเงินอย่างเป็นขัน้ ตอน ช่วยให้อา่ นและแปลความหมาย ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์กร
และสามารถอนุมัติงบการเงินด้วยความมั่นใจ มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 1 ท่าน
6. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงองค์กร ในขณะเดียวกันก็สามารถท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลการบริหารโอกาส (Opportunity) ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้ พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการในช่วง
ที่เกิดวิกฤตการณ์ (Crises) มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 2 ท่าน
7. หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) ระยะเวลาการอบรม 3 วัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น�ำทางด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กร รวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการ
ในการก�ำหนดกลยุทธ์และการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งทราบวิธีในการท�ำให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 1 ท่าน
8. หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปลีย่ นแปลงทาง IT ซึง่ อาจกลายเป็นความเสีย่ ง หากองค์กรไม่เร่งปรับตัวหรือหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการน�ำ IT มาใช้ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ได้ในระยะยาว มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 1 ท่าน
9. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) ระยะเวลาการอบรม 1 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึง
ความส�ำคัญของการเป็นผู้น�ำอย่างมีจริยธรรม โดยหลักสูตรนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ที่ต้องการสะท้อนถึงภาวะผู้น�ำที่ต้องผลักดันให้คนในองค์กรมีการ
ด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใส ไม่เกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันอันจะน�ำมาซึง่ ความยัง่ ยืนในระยะยาวของบริษทั มีกรรมการธนาคาร
เข้ารับการอบรม 1 ท่าน
10. หลักสูตร Boards Matters and Trends (BMT) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ก้าวทัน
กับการเปลีย่ นแปลงในประเด็นต่างๆ ของการก�ำกับดูแลกิจการทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก พร้อมทัง้ รับทราบกฎหมายและกฎเกณฑ์
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อีกทั้งเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ทีจ่ ะได้สามารถรับมือกับความท้าทายทีม่ คี วามซับซ้อนและเพิม่ มากขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ
มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 2 ท่าน
11. หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
ความเป็นมืออาชีพของการเป็นกรรมการในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นความคาดหวังของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ชุมชนและสังคม และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และเพื่อให้กรรมการได้เติมเต็มทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ
และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 1 ท่าน
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ของกรรมการธนาคาร
โดยกรรมการธนาคารได้เข้าร่วมในการสัมมนา Digital Collaboration and Transformation Conference (DCTx2017)
ณ ราชอาณาจักรสเปน และศึกษาดูงานด้านการให้บริการ Mortgage Loan ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้คณะกรรมการได้รบั ทราบข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และข้อมูลด้านการบริการสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของต่างประเทศ
อันจะเป็นประโยชน์ในการก�ำกับดูแล วางแผน และก�ำหนดนโยบายในการบริหารจัดการงานของธนาคาร มีกรรมการธนาคาร
เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน 8 ท่าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ  2  ครั้ง
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) และการประเมินผลตนเองของกรรมการ
(Self Assessment) โดยในปี 2560 มีผลการประเมินเป็นดังนี้
1. การประเมินผลคณะกรรมการ : มีหัวข้อในการประเมินจ�ำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการได้รบั ข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 96.98
2. การประเมินผลตนเองของกรรมการ : มีหวั ข้อในการประเมินจ�ำนวน 6 หัวข้อ ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการประชุม
ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่
ในคณะกรรมการ และการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 96.65
ธนาคารได้สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่  ปัญหา  และอุปสรรค
รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆของกรรมการธนาคาร  เพื่อน�ำไปสู่การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  และปรับปรุงแก้ไข
การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือหน่วยงานอื่น ในระหว่างปีบัญชี 2560
รัฐวิสาหกิจและบริษัท ที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อ

1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

3. นายธัชพล กาญจนกูล

4. นายธานินทร์ ผะเอม

ต�ำแหน่ง

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
(ผู้แทน
กระทรวง
การคลัง)

รายชื่อ

1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.)
2. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ำกัด
4. บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ำกัด
5. บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
6. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
7. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
1. กระทรวงการคลัง
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ 1. การเคหะแห่งชาติ
(โดยต�ำแหน่ง) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด
3. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
6. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
กรรมการ 1. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
สมาชิก
รองปลัดกระทรวง
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ว่าการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอ�ำนวยการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประธานคณะกรรมการติดตามและพิจารณา
ประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางราชการ
ด้านความมั่นคง
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สมาชิก
United Nations Department of Economic and Social Member of Advisory Council
Affairs (UN DESA) and China Energy Fund Committee
(CEFC)

รายงานการด�ำเนินงานตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รัฐวิสาหกิจและบริษัท ที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

5. ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สอาดโฉม กรรมการ

รายชื่อ

1. ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
2.
3.
4.
5.
6.

6. นางรัตนา อนุภาสนันท์

7. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
8. นางวิไล แวดวงธรรม
9. นายฉัตรชัย ศิริไล

10. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย1
11. นายสันติ ถิรพัฒน์

2

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการ

7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.
1.

กรรมการ

2.
3.
4.
5.
1.

กรรมการ

2.
1.
2.
3.

12. พลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ2

กรรมการ

1.
2.
3.

13. นายกฤษฎา บุญราช3

หมายเหตุ

1
2
3

กรรมการ

ต�ำแหน่ง

1.
2.
3.

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ๊ดไวซอรี่ จ�ำกัด
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอนเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เทคโนเมดิคัล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จ�ำกัด
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กระทรวงแรงงาน
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
The International Union for Housing Finance
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
คณะกรรมการด�ำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์
จากเงินรายได้เพิ่มเติม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ำกัด
คณะกรรมการการเงินและการจัดการทรัพย์สิน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
และกิจการต�ำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้านครหลวง
คณะกรรมการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการปฏิรูป
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการด้านการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
ที่ปรึกษา
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการฝ่ายนายจ้าง
รองประธานกรรมการ
Executive Committee
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ

กรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษา
กรรมการการลงทุน
กรรมการ
สมาชิก
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
ปลัดกระทรวง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ (หุน้ ) ในนิตบิ คุ คล/บริษทั ใดๆ เกินร้อยละ 10 ระหว่างปีบญ
ั ชี 2560 : ไม่มรี ายการ
ดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2560

ข้อมูลการเป็นกรรมการ / ที่ปรึกษา / ผู้บริหารจัดการ / ผู้ประกอบการ / หุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น / ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมนโยบาย การจัดการหรือด�ำเนินงานของกิจการอย่างมีนัยส�ำคัญ ในกิจการ / ธุรกิจ / นิติบุคคล /
หน่วยงาน / องค์กรที่มีลักษณะธุรกิจเช่นเดียว หรือมีลักษณะแข่งขันกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
หรือมีความสัมพันธ์กับกิจการของ ธอส. ในปีบัญชี 2560 : ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2560
รายการทีเ่ กีย่ วโยงระหว่างญาติสนิทหรือผูเ้ กีย่ วข้องเป็นกรรมการ / ทีป่ รึกษา / ผูบ้ ริหารจัดการ / ผูป้ ระกอบการ /
หุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น /ผู้มีอ�ำนาจควบคุมนโยบาย การจัดการหรือด�ำเนินงานของกิจการอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในกิจการ / ธุรกิจ / นิติบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร ที่มีลักษณะธุรกิจเช่นเดียว หรือมีลักษณะแข่งขัน
กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หรือมีความสัมพันธ์กับกิจการของ ธอส. ในปีบัญชี 2560 : ไม่มีรายการ
ดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2560

หมายเหตุ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การตกลงเข้าท�ำรายการใดๆ ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรภาครัฐและเอกชน
ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นร้อยละ 10 กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่มี
ความส�ำคัญและงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีคณะกรรมการชุดย่อย 9 คณะ ได้แก่
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
• คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee)
• คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
• คณะกรรมการอุทธรณ์
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การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร
1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล(1)
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นายธัชพล กาญจนกูล
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4. นายธานินทร์ ผะเอม(2)
5. ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม(2)
6. นางรัตนา อนุภาสนันท์(2)
7. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ(3)
8. นางวิไล แวดวงธรรม(3)
9. นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

15

15

100.00

162,500

15

14

93.33

110,000

15

12

80.00

100,000

15
15
15
8
8

15
14
15
8
8

100.00
93.33
100.00
100.00
100.00

130,000
130,000
130,000
60,000
60,000

15

15

100.00

120,000

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

การประชุมของอดีตกรรมการธนาคาร ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร
1.
2.
3.
4.

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย(1)
นายสันติ ถิรพัฒน์(2)
พลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ(3)
นายกฤษฎา บุญราช(4)

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
4
7
7
13

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
4
6
7
3

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100.00
85.71
100.00
23.08

ค่าตอบแทน
(บาท)
40,000
60,000
70,000
20,000

ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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คณะกรรมการบริหาร
1. มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด เพื่อการด�ำเนินกิจการของธนาคาร โดยให้รวมถึงพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องที่เป็นนโยบายก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
2. เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. พิจารณาและด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีก่ ารบริหารงานธนาคาร ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
(ประธานกรรมการบริหาร)
2. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ(2)
3. นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

13

13

100.00

150,000

6

6

100.00

50,000

13

13

100.00

120,000

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

การประชุมของอดีตกรรมการบริหาร ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย(1)
2. นายธานินทร์ ผะเอม(2)
หมายเหตุ
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(1)
(2)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
4
7

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
4
6

ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100.00
85.71

ค่าตอบแทน
(บาท)
40,000
60,000

รายงานการด�ำเนินงานตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. จั ด ท� ำ กฎบั ต รว่ า ด้ ว ยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขอบเขต
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั งิ าน มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
5. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Servoce Account) ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่งและ
ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกีย่ วกับผลการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีธนาคาร และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร
9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้น รายงานผลการด�ำเนินงาน
ในไตรมาสที่ 4 ให้จดั ท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทัง้ ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพือ่ ทราบ
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของธนาคาร
ทั้งนี้ รายงานผลการด�ำเนินงานฯ อย่างน้อยต้องระบุถึงข้อมูลดังนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศและค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย บัญชีการเงินปีละ
1 ครัง้ รวมทัง้ รายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการธนาคาร
ทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีธนาคาร
ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
12. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทัง้ นี้ ต้องอยูใ่ นขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคาร
โดยตรง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นางรัตนา อนุภาสนันท์ (2)
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นายธานินทร์ ผะเอม (3)
หมายเหตุ

(1)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

13

13

100.00

128,145.16

6

6

100.00

49,354.84

คณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทนโดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนกรณีกรรมการตรวจสอบ
ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน จ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
(2)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(3)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

การประชุมของอดีตกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายสันติ ถิรพัฒน์ (1)
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. พลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ (2)
3. นายกฤษฎา บุญราช (3)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

7

7

100.00

83,064.52

7
4

6
2

85.71
50.00

66,451.61
34,688.17

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร เป็นต้น
2. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตาม
และดูแลปริมาณความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความมีประสิทธิผล
ของกระบวนการและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอในสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
5. มีอ�ำนาจตัดสินใจในการด�ำเนินการใดๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ  รวมถึงมีอ�ำนาจ
ในการเข้าถึงข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามค�ำสั่งนี้
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การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม (2)
(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (3)
3. นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

9

8

88.89

67,500

5

5

100.00

-

9

9

100.00

-

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

การประชุมของอดีตกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (1)
(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
2. นายธานินทร์ ผะเอม (2)
หมายเหตุ

(1)
(2)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

4

4

100.00

-

4

3

75.00

10,000

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มีหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองและเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามทีก่ ำ� หนดในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา  เพื่อประกอบการบรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนต�ำแหน่ง
การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น  ตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย / ส�ำนัก  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ถึงรองกรรมการ
ผู้จัดการหรือเทียบเท่า  รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  โดย
ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  ที่ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร
(2) ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ตำ� แหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย / ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึน้ ไป ถึงรองกรรมการผูจ้ ดั การหรือเทียบเท่า
3 ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร ตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย / ส�ำนัก
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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4. เปิ ด เผยนโยบายและรายละเอี ย ดของกระบวนการสรรหาและการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและเปิ ด เผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ จัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับเป้าหมาย
การด�ำเนินงานและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
5. ก�ำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริหาร
ตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปถึงกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำ ปี
โดยจะต้องค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
ของกรรมการผู้จัดการ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบ
6. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ส�ำหรับคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาการก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
1. นายธานินทร์ ผะเอม

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

13

13

100.00

150,000

2. ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม (2)
3. นางวิไล แวดวงธรรม (3)

6
5

6
5

100.00
100.00

30,000
40,000

(ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน)

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

การประชุมของอดีตกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (1)

2. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ (2)
หมายเหตุ
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(1)
(2)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
6

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
6

7
1

7
1

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100.00

100.00
100.00

ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เป็นกรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ค่าตอบแทน
(บาท)
50,000

24,000
10,000
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คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ ำ� หนดในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ดังนี้
1. เสนอแนวนโยบายต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
2. พิจารณาทบทวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และจัดท�ำข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร
3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีสว่ นร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทัว่ ไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ของธนาคาร
4. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ที่มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ
อย่างสม�่ำเสมอทุกไตรมาส
5. ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
6. ให้ขอ้ เสนอแนะในการก�ำกับดูแลการปฏิบตั แิ ละการด�ำเนินการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
และกระบวนการปฏิบตั ทิ ไี่ ด้กำ� หนดไว้ เพือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายตามแผนการด�ำเนินงาน ด้าน CG&CSR ประจ�ำปี
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนแม่บท ซึง่ ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ
และตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ประจ�ำปี
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
8. ปฏิบัติงานด้าน CG&CSR อื่นใด ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
9. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ได้ตามความเหมาะสม
10. รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CG&CSR) ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอและให้ข้อเสนอตามความเหมาะสม

การประชุมของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
1. นายธานินทร์ ผะเอม (2)
2. นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
1

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
1

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100.00

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)
10,000

3

3

100.00

10,000

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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การประชุมของอดีตกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
1. นายกฤษฎา บุญราช (1)
(ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ)
2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2)
หมายเหตุ

(1)
(2)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

3

2

66.67

25,000

2

1

50.00

-

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
(IT Strategy and Policy Committee)
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ 16/2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ดังนี้
1. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร
2. ก�ำหนดแผนกลยุทธ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
3. ก�ำหนดแนวทางและขอบเขตในการพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลส�ำเร็จ
4. ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ทบทวน และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
6. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
(IT Strategy and Policy Committee) ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการก�ำหนด
กลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
1. นางวิไล แวดวงธรรม (2)
(ประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ฯ)
2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (3)
3. ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม (4)
4. พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด (5)
5. นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

5

5

100.00

62,500

5
13
13

5
13
11

100.00
100.00
84.62

50,000
137,500
30,000

13

12

92.31

110,000

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
กรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร

รายงานการด�ำเนินงานตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 19 และตามค�ำสัง่ คณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 26/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริม
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
2. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนัน้
3. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัย
4. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
1. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ(2)
(ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์)
หมายเหตุ

(1)
(2)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

5

5

100.00

62,500

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

การประชุมของอดีตกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
1. พลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ(1)
(ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์)
หมายเหตุ

(1)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

7

7

100.00

87,500

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดังนี้
1. ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ และพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทั้ง
พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่ส�ำคัญแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบหมาย หรือที่กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร้องขอในเรื่องที่เห็นว่ามีความส�ำคัญ
3. ขอข้อมูลและค�ำชี้แจงจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
5. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย
1. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ(2)
(ประธานกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย)
หมายเหตุ

(1)
(2)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

-

-

-

-

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย)

การประชุมของอดีตกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
1. พลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ(1)
(ประธานกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย)
2. นายสันติ ถิรพัฒน์(2)
หมายเหตุ

(1)
(2)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 20 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 20 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย)

คณะกรรมการอุทธรณ์
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 18/2560 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ดังนี้
1. พิจารณาอุทธรณ์การถูกลงโทษทางวินัยเฉพาะกรณีค�ำสั่งลงโทษ
2. ด�ำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 17
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติของพนักงานธนาคาร ว่าด้วยวินัย  การสอบสวน  การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง  การอุทธรณ์
การถูกลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2520 ข้อ 16
3. รายงานและเสนอความเห็นการพิจารณาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาสั่งการต่อไป

การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์
1. นายธัชพล กาญจนกูล (2)
(ประธานกรรมการอุทธรณ์)
หมายเหตุ

(1)

(2)
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จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

5

5

100.00

-

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

รายงานการด�ำเนินงานตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการอุทธรณ์
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 27/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดังนี้
1. พิจารณาอุทธรณ์การถูกลงโทษทางวินัยเฉพาะกรณีค�ำสั่งลงโทษ
2. ด�ำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 17
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติของพนักงานธนาคาร ว่าด้วย วินัย การสอบสวน การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง การอุทธรณ์
การถูกลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2520 ข้อ 16
3. รายงานและเสนอความเห็นการพิจารณาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาสั่งการต่อไป

การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์
1. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ (2)
(ประธานกรรมการอุทธรณ์)
หมายเหตุ

(1)
(2)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

-

-

-

-

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานการด�ำเนินงานตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุปการประชุมของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560
การประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ก�ำกับดูแล
คณะกรรมการ
กิจการที่ดี
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บริหาร
สรรหาและ
ธนาคาร
ก�ำหนดค่า และความรับผิด
บริหาร
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
ตอบแทน ชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

รายชื่อคณะกรรมการ

รวม 15 ครั้ง

1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
(ประธานกรรมการธนาคาร)
(1)

2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นายธัชพล กาญจนกูล
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4. นายธานินทร์ ผะเอม (2)

5. ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม

6.
7.
8.
9.

รวม 13 ครั้ง

รวม 13 ครั้ง

รวม 9 ครั้ง

รวม 13 ครั้ง

รวม 3 ครั้ง

คณะกรรมการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
่นกรอง คณะกรรมการ
และนโยบาย กิจการสัมพันธ์ กลั
อุทธรณ์
กฎหมาย
ทางด้าน IT
รวม 13 ครั้ง

รวม 5 ครั้ง

รวม 0 ครั้ง

รวม 5 ครั้ง

15/15
14/15

13/13

5/5

5/5

12/15
(2)

นางรัตนา อนุภาสนันท์ (2)
นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ (3)
นางวิไล แวดวงธรรม (3)
นายฉัตรชัย ศิริไล
(กรรมการผู้จัดการ)

5/5

15/15
14/15
15/15
8/8
8/8

6/7

15/15

13/13

6/6

6/6

3/4
8/9

13/13

13/13
6/6

1/1

1/1
5/5
9/9

13/13
5/5

3/3

5/5

0/0

12/13

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
(1)
		
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
(2)
		
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
(3)
		
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

สรุปการประชุมของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยที่พ้นจากต�ำแหน่งระหว่างปี 2560
การประชุม
รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (1)
2. นายสันติ ถิรพัฒน์ (2)
3. พลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ (3)
4. นายกฤษฎา บุญราญ(4)

4/4
6/7
7/7
3/13

4/4

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

7/7
6/7
2/4

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

4/4

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ ก�ำกับดูแลกิจการ ก�ำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
ที่ดแี ละความรับผิด
ก�ำหนดค่า ชอบต่อสังคม และ และนโยบายทาง กิจการสัมพันธ์
กฎหมาย
ด้
า
น
IT
ตอบแทน
สิ่งแวดล้อม

6/6

1/2
2/3

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
(1)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
(2)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
(3)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
(4)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
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7/7

คณะกรรมการ
อุทธรณ์

รายงานการด�ำเนินงานตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
คณะกรรมการธนาคารได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,359,849.42 บาท

2. เบี้ยประชุม ประจ�ำปี 2560

การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการธนาคารระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 เป็นไปตามอัตรา
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ได้รบั เบีย้ ประชุม รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 2,886,704.30 บาท *
จ�ำแนกเป็น
• คณะกรรมการธนาคาร
รวม 1,192,500.00 บาท
• คณะกรรมการบริหาร
รวม
420,000.00 บาท
• คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม
361,704.30 บาท
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม
77,500.00 บาท
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รวม
280,000.00 บาท
• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
รวม
45,000.00 บาท
• คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
รวม
360,000.00 บาท
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
รวม
150,000.00 บาท
• คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
รวม
บาท
• คณะกรรมการอุทธรณ์
รวม
บาท
หมายเหตุ : * ไม่รวมเบี้ยประชุมกรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร (54,000 บาท)

3. โบนัสกรรมการ จากผลการด�ำเนินงานปี 2559 (รับปี 2560)
คณะกรรมการธนาคารได้รับเงินโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,663,064.54 บาท

ฐานการค�ำนวณโบนัส
• ร้อยละ 3 ของก�ำไรสุทธิเพื่อการจัดสรรโบนัส แต่ไม่เกินคนละ 60,000 บาทต่อปี
• กรณีธนาคารมีกำ� ไรสุทธิสงู กว่า 100-13,000 ล้านบาท กรรมการจะได้รบั โบนัสเพิม่ อีกคนละ 65,000 - 130,000 บาท
ตามระดับของผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้น
• ประธานกรรมการได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการร้อยละ 25
• กรรมการจะได้รับการจัดสรรโบนัสเพิ่มตามผลการประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของธนาคาร
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในระบบประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สรุปค่าตอบแทนกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคลในปี 2560
หน่วย : บาท
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

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

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน

237,419.36

เบี้ยประชุม

รวมค่าตอบแทน
โบนัส *

162,500.00

225,000.00

624,919.36

120,000.00

310,000.00

180,000.00

610,000.00

120,000.00

100,000.00

16,000.01

236,000.01

118,709.67
118,709.67
118,709.67
42,258.06
42,258.06
120,000.00

409,354.84
365,000.00
258,145.16
182,500.00
162,500.00
360,000.00

180,000.00
22,500.00
30,000.00
134,500.01

708,064.51
506,209.67
406,854.83
224,758.06
204,758.06
614,500.01

1,038,064.49

2,310,000.00

788,000.02

4,136,064.51

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2559 (รับปี 2560)

สรุปค่าตอบแทนของอดีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคลในปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
นายสันติ ถิรพัฒน์
พลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
นายกฤษฎา บุญราช
นายก�ำพล ศรธนะรัตน์
นายเจษฎา ศิวรักษ์
นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม
นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล
รวม

หน่วย : บาท
รวมค่าตอบแทน

54,838.71
76,451.61
76,451.61
114,043.00
321,784.93

เบี้ยประชุม

โบนัส *

130,000.00
143,064.52
223,951.61
79,688.17
576,704.30

180,000.00
180,000.00
30,000.00
22,500.00
103,064.52
150,000.00
45,500.00
164,000.00
875,064.52

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2559 (รับปี 2560)
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364,838.71
399,516.13
330,403.22
216,231.17
103,064.52
150,000.00
45,500.00
164,000.00
1,773,553.75

รายงานการด�ำเนินงานตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การด�ำเนินกิจกรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR) ปี 2560
ธอส. มีการด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
โดยการน�ำความต้องการของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพิจารณา
จัดท�ำโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งสร้างองค์กรให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อมให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ อี ย่างก�ำหนดนโยบายสนับสนุนความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญ โดยน�ำมุมมอง
ด้าน T (Trusted by Stakeholders) มาก�ำหนดกลยุทธ์ “I AM GHB” โดยด�ำเนินการใน 3 มิติ ประกอบด้วย
I คือ CSR in Process การพัฒนาและส่งเสริมให้กระบวนการท�ำงานมีประสิทธิภาพ ไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การด�ำเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ดี โดยมุ่งให้การปฏิบัติถูกฝังลงในกระบวนการท�ำงานขององค์กร
A คือ CSR after  P rocess  ก ารด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น   P roject  B ased
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะท�ำโดยองค์กรเองหรือส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงานอื่นท�ำ
M คือ CSR in Mind การส่งเสริมและสร้างความตระหนัก เกีย่ วกับการด�ำเนินการทีค่ ำ� นึงถึงสังคม และสิง่ แวดล้อม
ของบุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เน้นการท�ำกิจกรรมหรือการรณรงค์
After
Process
ระยะสั้น

การยกระดับการด�ำเนินงาน CSR เพื่อมุ่งพัฒนา
ชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

After
Process
ระยะยาว

การพัฒนาศักยภาพขององค์กร ในการสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

บุคลากร
ภายใน
บุคลากร
ภายนอก

การส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาโครงการ CSR
ที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโครงการ
หรือกิจกรรม CSR

จัดการ
องค์ความรู้

การพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ CSR
เพื่อพัฒนาการสร้างนวัตกรรม CSR

กระบวนการ
In Process

การพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การออกผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงาน
โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การด�ำเนินการในด้าน CSR in Process จะฝังอยู่ในกระบวนการท�ำงานขององค์กร และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการดูแลตามอ�ำนาจหน้าทีท่ งั้ หมดแล้ว การด�ำเนินการพัฒนา ออกแบบ หรือทบทวนแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ ด้าน CSR
จึงเน้นความครอบคลุมใน 2 ด้านคือ ด้าน CSR after Process และ CSR in Mind
ปี 2560 ธนาคารยึดหลักแนวคิด นโยบาย เป้าหมายการก�ำหนดชุมชนส�ำคัญ กรอบการด�ำเนินงานและกลยุทธ์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทีส่ อดคล้องกับแผนแม่บทด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR Master Plan) ระยะเวลา 5 ปี (2558 - 2562) โดยธนาคารได้ก�ำหนดกรอบกิจกรรม
CSR ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์/
ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรมและด้านกีฬาและอื่นๆ ทั้งนี้ ธนาคารได้มุ่งเน้นพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านที่อยู่อาศัย
ด้านการศึกษา และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรม CSR อาทิเช่น

1. ด้านที่อยู่อาศัย
• โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชนผูด้ อ้ ยโอกาสด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ ให้ความช่วยเหลือสร้าง/ซ่อมทีอ่ ยูอ่ าศัย
ให้แก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาส ยกระดับความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกภูมิภาครวม 251 หลัง
• โครงการ  ธอส. สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้/ด้อยโอกาส เพื่อให้ความช่วยเหลือสร้าง/ซ่อม
ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ทั่วภูมิภาคเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจ�ำนวน 240 หลัง

2. ด้านการศึกษา
• โครงการสร้าง/ซ่อมอาคารเรียนในถิน่ ทุรกันดาร เพือ่ ให้ความช่วยเหลือสร้างอาคารเรียนในถิน่ ทุรกันดารให้แก่
เด็กทีย่ ากไร้และด้อยโอกาส จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่โขง อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านปิลอ็ กคี่ อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านโนนผาสุก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียน
ด่านขุนทด อ�ำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
• กิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ กรมกิจการพลเรือทหารอากาศ ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิก์ ลาง
อ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนบ้านหนองศิลา อ�ำเภอส�ำโรง จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนวังมะเดื่อ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
• โครงการสมุด ธอส. รักษ์โลกรักน้อง เพือ่ ปลูกจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า โดยการน�ำ
กระดาษใช้แล้วไป Recycle เป็นสมุดนักเรียนไว้ใช้ในกิจกรรม CSR ของ ธอส. ทั้งนี้ในปี 2560 มีปริมาณกระดาษที่
สามารถน�ำไป Recycle รวมเป็นจ�ำนวน 15,052.60 กิโลกรัม หรือคิดเป็นจ�ำนวนสมุด 150,000 เล่ม
• โครงการธนาคารโรงเรี ย นเพื่ อ ผู ้ พิ ก าร  เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นผู ้ พิ ก ารมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในการออม
สร้างนิสัยในการใช้จ่าย โดยการจัดกิจกรรมรักการออมให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนโสตศึกษากาญจนบุรี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุร,ี โรงเรียนโสตศึกษาสุรนิ ทร์ อ�ำเภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์, และโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
• โครงการ ธอส. ขออาสาช่วยชุมชน เป็นโครงการให้เขตและสาขาของธนาคารมีสว่ นร่วมในการใช้ความคิดริเริม่
และส่งเสริมให้ร่วมท�ำกิจกรรม CSR ตามความต้องการของชุมชน ที่เป็นที่ตั้งของเขตและสาขารวม 21 เขต
• โครงการ CSR ของกลุม่ งานธนาคาร เพือ่ เสริมสร้างจิตอาสาของพนักงานให้รว่ มคิดและจัดกิจกรรม CSR ต่างๆ
เพื่อตอบแทนสู่สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน
• กิจกรรม “ธอส. ร่วมใจช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยภาคใต้” ณ อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อ�ำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• กิจกรรม CSR ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม ณ ต�ำบลนางาม อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, อ�ำเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์
• ธอส. ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในงาน “ประชารัฐร่วมใจใต้รม่ พระบารมี” ณ ตึกสันติไมตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล
• การต่อยอดโครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชนผูด้ อ้ ยโอกาสด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยการแนะน�ำโครงการ ธอส.
โรงเรียนการเงิน ส�ำหรับชาวบ้านทีม่ อี าชีพอิสระ สอนวินยั การออม และการฝากเงินให้กบั ชุมชน ซึง่ ได้รบั การตอบรับด้วยการ
เปิดบัญชีออมทรัพย์ ได้แก่ ชุมชนวัดสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ชุมชนเขตบางพลัด กรุงเทพฯ, ชุมชนพระธรรมสาร
จังหวัดขอนแก่น,  ชุมชนวัดพระแก้ว  จังหวัดเชียงราย,  ชุมชนท่าสะต๋อย  จังหวัดเชียงใหม่,  และชุมชนคูขวางท่าวัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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4. ด้านส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ / ศาสนา / ศิลปวัฒนธรรม
• ธนาคารจัดพิธีหล่อและพุทธาภิเษกพระพุทธภคราวิจิตรจ�ำลอง ปางประทานพรเพชร ศิลปะร่วมสมัย
ล้านนาตอนปลาย ซึ่งเป็นพระประจ�ำธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ได้พระราชทานนามไว้เมือ่ ปี พ.ศ. 2540 โดยมีพระวิสทุ ธิวงศาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน�ำ 
้ เป็นประธานในพิธี เพือ่ ความเป็นสิรสิ วัสดิพ์ พิ ฒ
ั นมงคลและความเจริญรุง่ เรือง
แก่ธนาคารและพนักงานทุกท่านทัว่ ทัง้ องค์กร ณ โรงหล่อพุทธปฏิมาพรเลิศ จังหวัดนครปฐม
• สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานสงฆ์ ในพิธี
เจริญพระพุทธมนต์และพิธสี มโภชพระพุทธภคววิจติ รจ�ำลอง ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่ เพือ่ มอบให้แก่
ลูกค้า ประชาชน ในวันสถาปนาของธนาคาร เดือนกันยายน 2560
• กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “ท�ำความดี บริจาคโลหิต
น้อมจิตร�ำลึก ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ” เพือ่ ให้พนักงานธนาคารได้รว่ มแสดงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี
โดยการร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และเพือ่ รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างสม�ำ่ เสมอรวม 3 ครัง้ ซึง่ ได้รบั โลหิตจ�ำนวน
207,500 ซีซี
• ธนาคารสนับสนุนรถบริจาคโลหิตเคลือ่ นทีใ่ ห้กบั สภากาชาดไทย ชนิดปรับอากาศ 1 ชัน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย
• พิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่
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• กิ จ กรรมสดุ ดี แ ละจุ ด เที ย นแสดงความอาลั ย แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่
• กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์รว่ มกับสถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ จิตอาสา ธอส. ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
พร้อมกันทั่วประเทศ ส�ำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ น ภายใต้โครงการ “หนึง่ ดอกไม้
ร้อยสัญญา ล้านภักดี” จ�ำนวน 99,999 ดอก พร้อมสนับสนุนการผลิตสารคดี “หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี”
ออกอากาศช่อง 9 อสมท. จ�ำนวน 100 ตอน
• ธนาคารร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
• โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่
• พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2560 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• ธนาคารร่วมสนับสนุนบริษทั GMM แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน) ในโครงการ “บทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรนั ดร์”

5. ด้านกีฬา
• โครงการสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ประจ� ำ ปี   2 560  เ พื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาลในการพั ฒ นา
และส่งเสริมกีฬาตามโครงการ  1  กีฬา  1  รัฐวิสาหกิจ  ทั้งนี้  ธนาคาร
ได้ให้การสนับสนุนสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
• การมอบเงินสนับสนุนสมาคมยกน�้ำหนักแห่งประเทศไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มีความจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญในการน�ำพาให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จงึ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งองค์กรโดยรวม
(Enterprise Risk Management: ERM) โดยได้น�ำแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและ
จัดการความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่ส�ำคัญทั้ง 5 ด้านของธนาคาร ได้แก่ 1) ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) 2) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
3) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 4) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และ 5) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และระบบ (Operational Risk) ซึ่งได้รวมถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของธนาคารในปัจจุบัน ได้ก�ำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ
คณะกรรมการแต่ละชุด หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงาน
ตรวจสอบและก�ำกับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยพิจารณาความชัดเจนในการแบ่งแยกบทบาท
ผูด้ ำ� เนินการบริหารความเสีย่ งและผูป้ ฏิบตั กิ ารควบคุมภายในประจ�ำวัน ผูก้ ำ� กับดูแลความเสีย่ ง และผูต้ รวจสอบ ตามหลักการ
“3 Lines of Defense” ดังนี้ 1) บทบาทการบริหารความเสี่ยง (Day-to-Day Risk Management) โดยหน่วยงานเจ้าของ
ความเสีย่ ง (Risk Owner) 2) บทบาทการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง (Risk Oversight) โดยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเสี่ยง และ 3) บทบาทการตรวจสอบและ
การสอบทาน (Independent Assurance) โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และกลุ่มงานตรวจสอบ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์และการบริหาร
ความเสีย่ งด้านต่างๆ ของธนาคาร อาทิ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์หนีส้ นิ และการเงิน (ALCO) คณะกรรมการสินเชือ่
คณะกรรมการการตลาด คณะกรรมการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคารในปี 2560
1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยง

ที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการน�ำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด�ำรงอยู่ของธนาคาร
ธนาคารได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ผ่านกระบวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ โดยน�ำแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีตาม COSO-ERM และธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์ตามมุมมอง SMART Scorecard
ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ โดยธนาคารได้น�ำข้อมูลความเสี่ยง และผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบจ�ำลอง Portfolio View of Risk มาใช้
ในการก�ำหนดกรอบเป้าหมายทางการเงิน ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite/ Risk Tolerance) ของเป้าหมายองค์กร
และความเพียงพอของเงินกองทุน  (BIS  Ratio)  รวมถึงการวิเคราะห์หา  Risk  Drivers  ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร
เพื่อใช้ในการติดตามผลการด�ำเนินงานของ Risk  Drivers   ที่เป็น Leading Indicators ซึ่งใช้เป็นสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า  (Early  Warning)  ของปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์  โดยธนาคารจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานหลัก
ที่ ใ ช้ ใ นการก� ำ หนดเป้ า หมายทางการเงิ น   ร วมถึ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ   น โยบายของรั ฐ บาล
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และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อความส�ำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยน /
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารให้สอดคล้องตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป และ 2) การบริหารความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดขึน้ จากการน�ำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ิ หลังจากธนาคารได้จดั ท�ำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / เป้าหมายตามมุมมอง
SMART Scorecard และก�ำหนดแผนงาน / โครงการเชิงยุทธศาสตร์รองรับแล้ว ธนาคารได้มกี ารถ่ายทอดเป้าหมายตัวชีว้ ดั
ลงสู่ระดับกลุ่มงาน / สายงานที่รับผิดชอบ โดยธนาคารจะติดตามผลความส�ำเร็จของตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ และ
แผนงาน / โครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ท�ำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เป็นประจ�ำทุกเดือน / ทุกไตรมาส พร้อมนี้ ธนาคารได้บริหารความเสีย่ งด้านภาพลักษณ์ โดยติดตามข้อมูลข่าวสารเชิงลบ
ในสือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ Social Network ต่างๆ และก�ำหนดระยะเวลาในการบริหารจัดการข่าวสารเชิงลบ / ข้อร้องเรียน
เพื่อให้ความเสี่ยงของธนาคารอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ ในรอบปี 2560 ธนาคารยังได้น�ำหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่
1) ก�ำหนด Trigger Levels ของเงินกองทุนในระดับความรุนแรงต่างๆ และก�ำหนดทางเลือก (Options) ในการบริหาร
เงินกองทุน 2) จัดท�ำร่างนโยบายการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน และนโยบายการทดสอบ
ภาวะวิกฤต 3) จัดท�ำแผน Transformation to Digital Services ปี 2560 - 2562 เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
4) สนับสนุนให้หน่วยงานทีอ่ อกผลิตภัณฑ์ใหม่ดำ� เนินการประเมินความเสีย่ ง และค�ำนึงถึงความกังวลของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสังคมก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครือ่ งมือการประเมินความเสีย่ ง
(Check list) และ 5) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และคูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้หน่วยงานเจ้าของความเสีย่ ง
ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) : ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง โอกาสหรือ

ความน่าจะเป็นที่คู่สัญญา (Counterparty) ของธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับธนาคาร รวมถึงโอกาส
ที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตผ่านเครื่องมือที่ส�ำคัญ ดังนี้ 1) การทบทวนนโยบายสินเชื่อ
(Credit Policy) นโยบายการจัดชัน้ การกันส�ำรอง และการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้ธนาคาร
สามารถด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดทางการทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร เช่น มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 9 เป็นต้น
2) การน�ำระบบ Credit Scoring Model (A-Score) มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารให้มีมาตรฐาน
การอนุมัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและตรงตามวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อ รวมถึงอยู่ระหว่างการพัฒนา Credit
Scoring Model (B-Score) เพื่อน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร 3) การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารในภาพรวม (NPL NPA และหนีส้ ว่ นขาด) รวมทัง้ การคาดการณ์การเกิด NPL
ล่วงหน้า โดยวิธที างสถิติ เพือ่ ก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการ NPL นอกจากนีธ้ นาคารมีการพัฒนาระบบ
เร่งรัดติดตามหนี้ I-Collection และระบบกฎหมายและหนีส้ ว่ นขาด I-Legal เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ NPL
และหนี้ส่วนขาด 4) การติดตามโครงสร้างและการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร รวมถึงการกระจุกตัวของพอร์ต
สินเชื่อและการวิเคราะห์คุณภาพสินเชื่อในระดับพอร์ต (Portfolio Analysis) 5) การด�ำเนินงานตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เช่น การค�ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต โดยวิธี Standardized Approach (SA) ตามเกณฑ์ Basel II
และการทดสอบภาวะวิกฤติเพือ่ ประมาณการความเพียงพอของเงินกองทุน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคารมีเงินกองทุนเพียงพอ
รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตในอนาคตได้ ทั้งนี้จากการด�ำเนินการที่กล่าวมาส่งผลท�ำให้
การลด NPL ของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดและอยู่ในความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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3. การบริหารความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk) : ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึง ความเสีย่ งทีส่ ถาบันการเงิน

อาจได้รับความเสียหาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และนอกงบ
แสดงฐานะทางการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ โดยการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ และราคาตราสารทุน อาจเกิดจากปัจจัยตลาดทัว่ ไป (General Market Risk)
และ/หรือ ปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสารนั้น (Specific Risk)
ธนาคารบริหารจัดการความเสีย่ งด้านตลาด โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์หนีส้ นิ และการเงินและมีหน่วยงาน
ที่ท�ำหน้าที่ควบคุม ดูแล ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากแนวโน้มปัจจัยเสี่ยง ติดตาม และรายงานความเสี่ยง
ส�ำคัญทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมทัง้ ทบทวนนโยบาย ก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งด้านตลาด
(Market Risk Limit) เช่น Static Re-pricing Gap, Duration-Based Gap (EVE Approach) และการประเมินความเสี่ยงภายใต้
ภาวะวิกฤต (Stress Testing) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ

4. การบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ ง

ที่เกิดจากการที่ไม่สามารถช�ำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้
หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้เงินของธนาคารได้ทนั เวลาหรือสามารถจัดหาเงินทุนได้
แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
ธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินหนี้สิน และการเงินและ
มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ควบคุม ดูแล ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากแนวโน้มปัจจัยเสี่ยง ติดตามและรายงาน
ความเสี่ยงส�ำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมทั้งทบทวนนโยบายและก�ำหนดดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limit) เช่น Liquidity Ratio, ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap Report),
การกระจุกตัวของลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ และประมาณการสภาพคล่องล่วงหน้า 30 วัน และจัดท�ำการทดสอบ
ภาวะวิกฤตความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง แบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่ ภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ กับธนาคาร (Institution-Specific Crisis)
ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร (Market-Wide Crisis) และ
ภาวะวิกฤตทีเ่ กิดจากผลรวมของทัง้ สองปัจจัย (Combination of Both) รวมทัง้ จัดท�ำแบบรายงานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ 1) อัตราส่วน
การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่ไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio : LCR) และ
2) อัตราส่วนที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio : NSFR) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการติดตามฐานะสภาพคล่อง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ

5. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ (Operational Risk) : ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

และระบบ หมายถึง ความเสี่ยงจากการขาดการก�ำกับดูแลที่ดี หรือขาดธรรมมาภิบาลในองค์กร โดยมีสาเหตุมาจาก
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์จากปัจจัยภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้จาก
การด�ำเนินงานและเงินกองทุนของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
ธนาคารบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและระบบภายใต้แนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดผ่านเครือ่ งมือ
ส�ำคัญทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ได้แก่ 1)การบริหารจัดการปัจจัยเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและระบบระดับองค์กร ให้อยู่
ภายใต้ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) 2) การประเมินความเสีย่ และการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self
Assessment : RCSA) 3) ดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ (Key Risk Indicator : KRI) 4) การรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event)
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และมีการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�ำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงาน
เฝ้าระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในปี 2560 ธนาคารมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีความตระหนักในการบริหาร
ความเสีย่ ง ได้แก่ การเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารเพือ่ แบ่งปันความรูแ้ ละให้คำ� ปรึกษาในการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายแก่
พนักงานผ่าน Line Official Account (line@) การมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน / บุคคลทีม่ คี วามตระหนักในการรายงานข้อมูล
เหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event) และ การปรับปรุงแบบประเมิน RCSA ให้งา่ ยและสะดวกต่อผูป้ ระเมินและผูบ้ ริหาร
รวมทั้งธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านปฏิบัติการจากวิธี Basic Indicator Approach (BIA) เป็นวิธี Standardized Approach (SA-OR) ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบตั ิการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีเงินทุนเพียงพอรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ตามแนวปฏิบัติของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล เพือ่ ให้ธนาคารมีความพร้อมรองรับต่อการให้บริการอย่างต่อเนือ่ งกรณีเกิดภัยพิบตั ิ
หรือภาวะฉุกเฉินทัง้ การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และการด�ำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุ แผนฉุกเฉิน
ของธนาคารประกอบด้วย (1) แผนฉุกเฉินด้านการเงิน (2) แผนฉุกเฉินทางธุรกิจเพื่อรองรับภัยพิบัติต่างๆ (3) แผนฉุกเฉิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ธนาคารมีการเตรียมความพร้อมด้านระบบงาน
สถานทีท่ ำ� งาน บุคลากร ดังนี้ (1) จัดให้มรี ะบบงานทีศ่ นู ย์คอมพิวเตอร์สำ� รองเพิม่ เติมส�ำหรับรองรับธุรกรรมงานส�ำคัญและ
ครอบคลุมธุรกรรมด้าน Internet &Mobile Banking และ Digital Services (2) เตรียมความพร้อมด้านสถานทีท่ ำ� งานส�ำรอง
ทั้งในส่วนของหน่วยงานส�ำนักงานใหญ่ (Alternate Site) และสาขา (Buddy Branch) นอกจากนี้ ธนาคารมีการทดสอบ
แผนฉุกเฉินครอบคลุมทุกแผนเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนมีการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอก (Outsource) ที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถจัดการความต่อเนื่องของธุรกรรมงานส�ำคัญและ
การกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

การควบคุมภายใน ประจ�ำปี 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความส�ำคัญต่อการจัดวางระบบงานการควบคุมภายใน มีการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารก�ำหนดนโยบาย
การควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 และตามมาตรฐานสากล COSO 2013 (The Committee Sponsoring Organization of the Tread way Commission 2013)
และให้การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารทุกระดับยึดมั่นการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้พนักงานปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยผูบ้ ริหารระดับสูงก�ำหนดให้การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
การด�ำเนินงานของธนาคารที่ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดเป็นเรื่องที่ธนาคารยอมรับไม่ได้ ผู้บริหาร
ประพฤติและปฏิบตั ติ นเป็นต้นแบบทีด่ ี (Role model) ตามค่านิยมธนาคาร นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการธนาคารยังมี
การก�ำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานถือเป็น
แนวทางปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ธนาคารมีการจัดโครงสร้างองค์กรและก�ำหนดสายงานการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจน เหมาะสม
รวมทั้งมีการกระจายอ�ำนาจเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว
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ผูบ้ ริหารได้กำ� หนดเป้าหมายการด�ำเนินงาน และตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนเป็นแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
มีการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ
และเท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการพิจารณาให้รางวัลยกย่องชมเชยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี
ในทุกโอกาส ทั้งความสามารถในการท�ำยอดสินเชื่อ ความสามารถในการลดยอดหนี้ค้าง มีการปลูกฝังให้ผู้บริหารและ
พนักงานตระหนักถึงการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส่งเสริมให้ความรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง มีกระบวนการตรวจติดตาม
พฤติกรรมจริยธรรมตามโครงสร้างการก�ำกับดูแล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงเป็นไปด้วยความโปร่งใส
มีความซื่อสัตย์สุจริตและค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ธนาคารก�ำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง และก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจ
ของธนาคาร ตลอดจนสนับสนุนและเสริมสร้างการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งกระบวนการประเมินความเสีย่ ง และ
การก�ำหนดแนวทางการควบคุมเพือ่ ป้องกัน หรือลดความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีไ่ ม่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
ซึง่ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชันของธนาคาร เป็นแนวทางหนึง่ ส�ำหรับการจัดการความเสีย่ ง
ด้านการทุจริตทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกธนาคาร
ธนาคารมีการประเมินความเสีย่ ง โดยผูบ้ ริหารและพนักงานพิจารณาระดับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood) และผลกระทบของความเสีย่ ง (Impact) ร่วมกับขอบเขตของระดับความเสีย่ ง
ทีส่ ามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) เพือ่ น�ำมาจัดล�ำดับความเสีย่ ง ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต่อความเสีย่ ง
ที่มีระดับสูง กลาง และต�่ำ และก�ำกับให้มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ รวมถึงหามาตรการจัดการและแนวทางการป้องกันก่อนเกิดความเสียหายกับธนาคาร

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ธนาคารได้มีการก�ำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่ส�ำคัญของธนาคารอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เกณฑ์การก�ำกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นต้น ซึง่ จะช่วยให้ผบู้ ริหารเกิดความมัน่ ใจได้วา่
การปฏิบัติงานของธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ต�ำแหน่งอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเผยแพร่สื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ
ธนาคารมีการก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านทีม่ นี ยั ส�ำคัญตามหลัก 3 lines of defense ซึง่ เป็นการบูรณาการ
การบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในกับการปฏิบัติงานตามปกติโดยมี First line เป็นหน่วยปฏิบัติงานที่น�ำนโยบาย
กระบวนงาน เป้าหมายการด�ำเนินงานไปปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ มีการควบคุมภายในและจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม Second line ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนด ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือหลักเกณฑ์ให้ First line
น�ำไปปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำ ถ่ายทอดความรูแ้ ละสือ่ สารเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ดงั กล่าว และ Third line เป็นผูส้ อบทาน
การปฏิบตั งิ านของ First line และ Second line ให้เป็นไปตามกิจกรรมการควบคุมทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการลดข้อผิดพลาด หรือป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องต่างๆ จากการปฏิบัติงานได้
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
ธนาคารได้มีการจัดการกับข้อมูลสารสนเทศให้มีความแม่นย�ำ ทันกาล ถูกต้องและเชื่อถือได้ ตามมาตรฐาน
ISO / IEC 27001:2005 มีการก�ำหนดนโยบายด้านความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการทบทวนแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ให้มแี นวทางการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับเทคโนโลยี และเป้าหมายของธนาคารรองรับ
การด�ำเนินงานตามนโยบาย Transformation to Digital Service เช่น การเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินกู้ผ่าน Loan Repayment
Machine (LRM), การเรียกดูใบเสร็จช�ำระหนี้เงินกู้ผ่าน Application “Smart Receipt บน Smart Phone เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ เป็นมาตรการขัน้ ต�ำ่ ในการลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามระบบสารสนเทศของธนาคาร มีการสือ่ สารข้อมูลภายในธนาคาร
ผ่านระบบ Intranet เพือ่ เผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ ค�ำสัง่ และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของธนาคาร รวมทัง้ ข่าวสาร ค�ำสัง่ การ
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติได้ทันกาล มีการควบคุมการใช้งานระบบเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ ได้แก่
การก�ำหนดสิทธิการใช้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน และมีการแสดงตนในการเข้าถึงข้อมูลโดยก�ำหนด User name และ Password ส�ำหรับ
ผูใ้ ช้งานเท่านัน้ และจัดให้มศี นู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียนให้บคุ คลภายนอกถึงการด�ำเนินงานของธนาคาร ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
(www.ghbank.co.th) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพัฒนาคุณภาพการท�ำงานของธนาคารต่อไป

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
ธนาคารจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านอย่างสม�ำ่ เสมอ เมือ่ พบข้อบกพร่องของการปฏิบตั งิ านทีม่ ี
นัยส�ำคัญ ผูบ้ ริหารจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่องดังกล่าว เพือ่ แจ้งให้พนักงานผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที พร้อมทั้งรายงานข้อบกพร่องนั้นและความคืบหน้าของการแก้ไขให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการธนาคาร
รับทราบและสั่งการตามความเหมาะสม มีการรายงานเหตุการณ์ทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท�ำผิดปกติ
ซึง่ อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ ชือ่ เสียง และผลประกอบการของธนาคารอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อคณะกรรมการธนาคารโดยทันที
นอกจากนี้ ยังมีการใช้งานระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (Audit Support System: A2S) ของผูต้ รวจสอบภายใน
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ระบบท�ำหน้าที่ในการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อ
รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส ซึ่งผลการตรวจสอบที่รวบรวมได้จะ
เป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ Third line และ Second line ในการน�ำไปประมวลผลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
การบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร และการก�ำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารให้มกี ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ของทางการได้ ท�ำให้กระบวนการปฏิบัติงานภายในธนาคารมีการก�ำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี
ทั้งนี้ ในปี 2560 ธนาคารไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญต่อกระบวนการควบคุมภายใน
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การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานเพื่อให้ความเชื่อมั่น และให้ค�ำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ
เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด�ำเนินงานของธนาคารให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในยังเป็นกลไกหลักในกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ
หน่วยตรวจสอบภายใน มีการจัดท�ำกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบภายในรั ฐ วิ ส าหกิ จ
โดยหน่วยตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตามแผนงานการตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การตรวจสอบภายในของธนาคารการปฏิบตั งิ านตรวจสอบได้ใช้หลัก Risk-Based Audit และมีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างการตรวจสอบด้านต่างๆ กับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้การตรวจสอบมีความชัดเจนมีประสิทธิภาพ
และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยการจัดท�ำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ�ำปีจะพิจารณา
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารและความเสีย่ งขององค์กรในการก�ำหนดแผนการตรวจสอบภายใต้ทรัพยากรของ
หน่วยตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจ
กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจะมีการติดตามผลให้หน่วยรับตรวจด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ และจัดท�ำรายงานสรุปผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ
น�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้จดั ท�ำโครงการประกันคุณภาพการตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ท�ำเป็นประจ�ำทุก 5 ปี ตามมาตรฐานสากล และเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายใน
ธนาคารได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ต รวจสอบภายในได้ รั บ การพั ฒ นาความรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ด้ า นความรู ้ ม าตรฐานวิ ช าชี พ
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2560 หน่วยตรวจสอบภายในมีผู้ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
(Certified Professional Internal Auditor : CPIAT) จ�ำนวน 9 คน และได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบระบบการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน (ISO / IEC 27001:2013) ของสถาบัน International Register of
Certificated Auditors : IRCA จ�ำนวน 3 คน ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (Certified Information
Systems Auditor : CISA) ของสถาบัน Information Systems Audit and Control Association : ISACA จ�ำนวน 1 คน
และประกาศนียบัตรผูบ้ ริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (I-Sec-M และ I-Sec-T) ของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์และสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) จ�ำนวน 2 คน

140

การบริหารจัดการองค์กร

แผนการปฏิบัติการดิจิทัลของธนาคาร ปี 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการวางรากฐาน และการปรับเปลีย่ นการบริการมุง่ สูก่ ารบริการรูปแบบ Smart Digital Services เพือ่ ให้ธนาคารก้าวไปสู่
การเป็น “ธนาคารทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการมีบา้ น” โดยตระหนักถึงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีม่ ี
ความท้าทายและนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ อย่างมาก พร้อมกระแสการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว เป็นการ
เตรียมพร้อมส�ำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการแบบดิจิทัล “Digital Services” และมุ่งสู่ “Smart Digital Services”
ในอนาคตอันใกล้ เพือ่ ให้ธนาคารสามารถแข่งขัน ขับเคลื่อนการให้บริการด้วยเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
ดิจทิ ลั ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ขับเคลือ่ นธนาคารในยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนือ่ ง
มั่นคง และยั่งยืน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสัยทัศน์

“Smart Digital Services”
พันธกิจ

Diliver the BEST for Digital Services
B : Best core banking system
E : Excellent software development
S : Strong security
T : Trusted infrastructure

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความส�ำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร เพือ่ ช่วยขับเคลือ่ นธุรกิจธนาคารอย่างต่อเนือ่ งโดยได้ดำ� เนินการทบทวนและจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ระยะเวลา
5 ปี (ฉบับทบทวนประจ�ำปี 2560 - 2564) โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามภารกิจหน้าที่หลัก
2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : IT Infrastructure
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : IT Services

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : IT Infrastructure

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของธนาคาร ทั้ง Hardware / Software
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสารสนเทศหลัก ระบบสารสนเทศสนับสนุน
ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และก�ำหนดรูปแบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยการก�ำหนด
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สนับสนุนและรองรับการให้บริการลูกค้าของธนาคารในรูปแบบต่างๆ
เพื่อรองรับธุรกิจของธนาคารให้สามารถด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ
1.1 ด้าน Hardware
1.2 ด้าน Software
1.3 ด้าน Network & Communication
1.4 ด้าน Data & Information
1.5 ด้าน IT Governance and Security
1.6 ด้าน IT Human

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : IT Services

วัตถุประสงค์ เพือ่ สร้างช่องทางในการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนและรองรับการบริการในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงน�ำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการลูกค้า
เพื่อมุ่งสู่บริการรูปแบบดิจิทัล โดยมีเป้าหมาย 2 ด้าน คือ
2.1 External Services
2.2 Internal Services
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นอกจากนั้น ตามที่ประเทศไทยจะมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) และเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางด้านการเงิน การด�ำเนินธุรกิจการค้า และการบริการ มีการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ดำ� เนินการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ อีกทั้งในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนมาท�ำธุรกรรมต่างๆ บน Internet ผ่าน Smart Phone
มากขึ้น ท�ำให้มีความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์การให้บริการและการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถให้บริการบน Platform
Internet Banking และ Mobile Banking มากขึ้น นอกจากนั้น ธนาคารยังมีแผน Transformation to Digital Services เพื่อ
เป็นการเตรียมการปรับเปลี่ยนการให้บริการของธนาคารให้เป็น Digital Service อีกด้วย
เพื่อให้การด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2560 - 2564 เป็นไปในกรอบและ
ทิศทางเดียวกัน กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรจึงก�ำหนดเส้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร (IT Roadmap) เพื่อ
ให้ธนาคารมีกรอบและทิศทางที่ชัดเจนในการลงทุนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร ในระยะเวลาอีก 5 ปี ข้างหน้าได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพทันต่อเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด มุง่ สู่ Smart Digital Services
เพื่อให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดส�ำหรับการมีบ้าน” และท�ำหน้าที่ “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” สมดัง
วิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

การจัดท�ำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในทรัพยากรส�ำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธนาคารเติบโตและบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวัง
ดังนั้น ธนาคารจึงได้ก�ำหนดแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2560 - 2564 (ระยะเวลา 5 ปี) เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการดูแลทรัพยากรบุคคล ทัง้ ในด้านการพัฒนา (Human Resource Development) และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management) ซึ่งธนาคารใช้หลักการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับธุรกิจของธนาคารที่ก�ำหนดไว้ใน
แผนวิสาหกิจของธนาคารระยะเวลา 5 ปี และแนวทางของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance
Appraisal: SEPA) เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกโดยเฉพาะ การเปลีย่ นแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลจริง (Fact Base) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายธนาคารและคู่เทียบ (Benchmark) มีการวิเคราะห์ SWOT Analysis และการน�ำความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหารกลุ่มงานต่างๆ มาก�ำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน ซึ่งแต่ละขั้นตอนการด�ำเนินงานจะมี
ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญในการด�ำเนิน
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งในปี 2560 ธนาคาร
ได้ก�ำหนดสมรรถนะใหม่ (Competency) เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านเทคโนโลยีและสามารถผลักดันแผนวิสาหกิจของธนาคารให้บรรลุผลตามทีค่ าดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้น
ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อพร้อมในการปฏิบัติงานด้วยแผนการพัฒนาพนักงานตามหลัก
ความสามารถของบุคคล (Competency-Based) รวมทั้งการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบ
Digital Banking โดยธนาคารได้ก�ำหนดแผนงานที่ส�ำคัญด้านต่างๆ ได้แก่

ด้านโครงสร้างองค์กร
ธนาคารได้ก�ำหนดแผนการ Transformation to Digital Banking เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะกระแส Fintech ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารจึงด�ำเนินการทบทวน
โครงสร้างองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้าน Digital
Service, Digital Marketing รวมทั้ง Data Science

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ด้านการสรรหาและอัตราก�ำลัง
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีรวมทั้งการเพิ่มขึ้นของกลุ่ม  Generation  Y ในตลาดแรงงาน  ธนาคารจึง
ก�ำหนดแผนงานการบริหารอัตราก�ำลังและการสรรหาคัดเลือกเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้  (Corporate  Brand)
ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  การรับสมัครงานบนช่องทาง  Digital  Platform  ใหม่ๆ  หรือการท�ำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพือ่ สรรหาคัดเลือกบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง (A+ Leader and Staff)
เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร

ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ธนาคารได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรของธนาคารโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินเพื่อ
ความยัง่ ยืนของธนาคาร ผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เสริมสร้างความเชีย่ วชาญด้านสินเชือ่ และการเงิน และการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน (Digital Literacy) ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
รองรับ Digital Service เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้าน HR เพื่อยกระดับมาตรฐานงานด้านทรัพยากรบุคคล
(GHB SMART HR) และมุ่งสู่การเป็น HR Strategic Partner

ด้านการบริหารผู้มีศักยภาพสูง
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารจึงได้จัดท�ำโครงการ GHB Intelligent Leader
โดยคัดเลือกบุคลากรค่างาน 6 - 10 (Smart Leader) และค่างาน 11 - 12 (HIP) ที่มีศักยภาพสูง เพื่อวางแผนและพัฒนา
ให้เป็นก�ำลังส�ำคัญและเพื่อรักษาให้อยู่กับธนาคาร รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างผู้น�ำ

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของธนาคารเป็นก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ธนาคารเติบโต ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนากระบวนงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับการจ่าย
ค่าตอบแทน การพัฒนาระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Path) ของกลุ่มงานต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและ
ยกระดับความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ ธนาคาร รวมทัง้ การทบทวนสมรรถนะของบุคลากร (Competency) เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบนั และอนาคต และ
ธนาคารยังด�ำเนินการพัฒนาระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับตามแผน Transformation to Digital Banking
ผ่านโครงการ ERP-HR เพื่อใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของธนาคารให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุดโดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูล และระบบงานต่างๆ ของธนาคารเข้าด้วยกัน รวมทั้งเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากรในการเข้าถึงงานทรัพยากรบุคคลได้ผ่านระบบ ESS (Employee Self Service) และ Application “GH Bank
Smart HR” บน Device ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
นอกจากนี้ ปี 2560 ธนาคารมียุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การเป็น Digital Banking จึงได้ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรที่สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผ่านโครงการส่งเสริมค่านิยมองค์กร (G-I-V-E) อันจะเป็น
การสนับสนุนและผลักดันค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Engagement)
ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย และเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน (Sustainability Organization)
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โครงสร้างอัตราก�ำลัง
จ�ำนวนบุคลากรธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สายงาน

พิเศษ
ขึ้นตรง
ธรรมาภิบาล
บริหารทรัพยากรบุคคล
นครหลวง
สาขาภูมิภาค 1
สาขาภูมิภาค 2
วิเคราะห์สินเชื่อ
กิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ
การเงินและบัญชี
ปฏิบัติการสินเชื่อ
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
บริหารหนี้และบังคับคดี
ปฏิบัติการและกฎหมาย
สนับสนุนส�ำนักงานและสาขา
กลยุทธ์ 1
กลยุทธ์ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก
ตรวจสอบ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ฝ่าย/ส�ำนัก

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

ชื่อย่อ

ธอส.
สก.
สอ.
กส.
กก.
สส.
หส.
บค.
พบร.
สร.
สป.1
สป.2
สภน.
สภอ.
สภก.
สภต.
สย.
สค.
นส.
สช.
บช.
กง.
บง.
ปร.
พธ.
พสช.
ลส.
ธอ.
พฝ.
ตพ.
ธธ.
บป.
บภ.
บข.
กม.
NPA
จพ.
บสส.
วว.
พก.
ปอ.
วก.
ปส.
ศม.
พส.
คส.
ตส.
ตญ.
ตท.
ศขอ.

MD

พนักงาน

0

0

31
19
19
13
26
25
25
46
19
56
250
287
228
273
247
295
61
27
19
44
36
38
11
48
108
15
22
23
13
18
6
69
233
58
43
48
33
58
18
5
10
17
55
6
44
24
28
14
21
2
3,134

พนักงาน
สัญญาจ้าง

2
0
2
0
0
0
1
1
0
14
40
57
35
42
41
51
0
1
1
0
2
2
0
1
12
1
1
2
0
1
1
0
42
0
1
5
1
1
1
0
2
2
5
1
0
0
1
2
1
0
376

ลูกจ้าง
ธนาคาร

3
0
8
5
6
2
0
8
2
4
24
24
16
16
17
19
0
4
3
9
1
6
2
1
26
3
44
5
2
0
0
46
17
5
9
0
10
98
1
0
0
2
3
0
0
6
2
0
0
34
493

ลูกจ้างเหมา
ธุรการ

6
0
3
0
6
4
5
11
2
7
36
42
38
47
47
45
2
1
4
0
8
5
4
11
29
0
12
2
0
0
0
23
38
19
11
10
8
8
2
2
2
2
3
1
1
2
1
1
4
16
531

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560

รวม

42
19
32
18
38
31
31
66
23
81
350
410
317
378
352
410
63
33
27
53
47
51
17
61
175
19
79
32
15
19
7
138
330
82
64
63
52
165
22
7
14
23
66
8
45
32
32
17
26
52
4,534
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จ�ำนวนบุคลากรธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สายงาน

พิเศษขึ้นตรง

ธรรมาภิบาล
บริหารทรัพยากรบุคคล
นครหลวง
สาขาภูมิภาค 1
สาขาภูมิภาค 2
วิเคราะห์สินเชื่อ
กิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ
การเงินและบัญชี
ปฏิบัติการสินเชื่อ
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
บริหารหนี้และบังคับคดี
ปฏิบัติการและกฎหมาย
สนับสนุนส�ำนักงานและสาขา
กลยุทธ์ 1
กลยุทธ์ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก
ตรวจสอบ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ฝ่าย/ส�ำนัก

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

ธอส.
สก.
สอ.
กส.
กก.
สส.
หส.
บค.
พบร.
สร.
สป.1
สป.2
สภน.
สภอ.
สภก.
สภต.
สย.
สค.
นส.
สช.
บช.
กง.
บง.
ปร.
พธ.
พสช.
ลส.
ธอ.
พฝ.
ตพ.
ธธ.
บป.
บภ.
บข.
กม.
NPA
จพ.
บสส.
วว.
พก.
ปอ.
วก.
ปส.
ศม.
พส.
คส.
ตส.
ตญ.
ตท.
ศขอ.

MD

พนักงาน

พนักงาน
สัญญาจ้าง

ลูกจ้าง
ธนาคาร

ลูกจ้างเหมา
ธุรการ

รวม

1

34
19
20
12
28
28
28
53
18
66
252
294
225
271
274
294
64
27
20
46
37
38
13
47
108
20
23
22
12
18
7
68
247
56
39
48
32
58
17
5
12
17
53
6
43
25
29
15
22
2

0
0
3
0
1
1
1
3
0
14
40
59
36
37
40
50
0
1
2
0
3
3
0
1
11
1
1
1
1
1
1
1
58
0
1
4
1
1
1
0
1
2
5
2
0
1
2
2
1
0

4
2
13
5
6
1
0
7
2
5
22
23
16
16
15
23
0
4
9
9
1
7
2
7
26
4
50
5
2
0
0
49
76
5
10
0
10
99
1
0
0
2
3
0
0
6
1
0
4
33

6
1
2
0
6
3
6
15
2
7
41
44
39
51
49
44
2
2
0
0
8
3
4
15
24
0
9
2
0
0
0
20
39
21
10
10
10
7
1
1
2
3
3
1
1
2
2
1
1
16

45
22
38
17
41
33
35
78
22
92
355
420
316
375
378
411
66
34
31
55
49
51
19
70
169
25
83
30
15
19
8
138
420
82
60
62
53
165
20
6
15
24
64
9
44
34
34
18
28
51

1

3,212

395

585

536

4,729

การบริหารจัดการองค์กร

จ�ำนวนบุคลากรธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สายงาน

พิเศษขึ้นตรง

ธรรมาภิบาล

บริหารทรัพยากรบุคคล
นครหลวง
สาขาภูมิภาค 1
สาขาภูมิภาค 2
วิเคราะห์สินเชื่อ
กิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ
การเงินและบัญชี
ปฏิบัติการสินเชื่อ
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
บริหารหนี้และบังคับคดี
ปฏิบัติการและกฎหมาย
สนับสนุนส�ำนักงานและสาขา
กลยุทธ์ 1
กลยุทธ์ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก
ตรวจสอบ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ฝ่าย/ส�ำนัก

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

ชื่อย่อ

ธอส.
สก.
สอ.
กส.
กก.
สส.
หส.
ศปท.
บค.
พบร.
สร.
สป.1
สป.2
สภน.
สภอ.
สภก.
สภต.
สย.
สค.
นส.
สช.
บช.
กง.
บง.
ปร.
พธ.
พสช.
ลส.
ธอ.
พฝ.
ตพ.
ธธ.
บป.
บภ.
บข.
กม.
NPA
จพ.
บสส.
วว.
พก.
ปอ.
วก.
ปส.
ศม.
พส.
คส.
ตส.
ตญ.
ตท.
ศขอ.

MD

1

1

พนักงาน

50
18
22
14
28
29
26
2
47
22
63
317
303
248
282
299
307
62
25
20
48
41
38
13
60
110
20
24
25
12
18
7
64
254
56
43
51
34
56
19
6
16
18
64
7
56
29
32
16
20
2
3,443

พนักงาน
สัญญาจ้าง

0
1
3
0
1
1
1
1
2
0
15
43
41
26
38
39
49
1
1
2
1
3
3
0
1
10
1
1
0
1
1
1
2
66
0
1
5
1
3
1
0
1
2
3
0
0
0
1
1
1
0
376

ลูกจ้าง
ธนาคาร

4
2
18
5
6
1
0
0
14
2
5
33
31
23
24
27
34
0
4
11
8
1
7
4
9
26
4
59
6
2
0
0
50
77
7
11
0
10
99
0
4
2
1
4
0
0
6
1
0
4
34
680

ลูกจ้างเหมา
ธุรการ

6
0
3
0
6
5
6
0
14
2
7
50
45
41
54
51
42
2
2
0
2
8
3
2
12
27
0
10
2
0
0
0
24
39
21
10
10
8
8
1
1
0
3
1
1
1
2
1
1
1
18
553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560

รวม

61
21
46
19
41
36
33
3
77
26
90
443
420
338
398
416
432
65
32
33
59
53
51
19
82
173
25
94
33
15
19
8
140
436
84
65
66
53
166
21
11
19
24
72
8
57
37
35
18
26
54
5,053
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การบริหารจัดการองค์กร

ปี 2560 การด�ำเนินการด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านการบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน  ธนาคารได้มีการจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือนและก�ำหนดอัตราผลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสม มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทตี่ อบสนองต่อความต้องการของพนักงาน เช่น การก�ำหนดค่ารักษาพยาบาล
ที่เหมาะสมและครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
เป็นต้น นอกจากนัน้ ธนาคารยังจัดให้มกี องทุนสวัสดิการ เพือ่ ให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น จัดสรรด้านการกีฬา
และสันทนาการ มีการให้พนักงานกูย้ มื เพือ่ ไปใช้ประโยชน์อนื่ ตามหลักเกณฑ์ของเงินกองทุนฯ มีการจัดตัง้ กองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ มูลนิธิ ธอส.  60  ปี ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีโครงการปรับปรุงสวัสดิการค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้แก่พนักงานขับรถ ด้วยสวัสดิการที่ดีและ
การปรับปรุงสวัสดิการอย่างต่อเนื่องถือเป็นการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันให้พนักงาน  ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจใน
การปฏิบตั งิ าน ทัง้ ยังเป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะสามารถรักษาพนักงานให้ปฏิบตั งิ านอยูก่ บั ธนาคารได้ตลอดไป ซึง่ การปรับปรุง
สวัสดิการที่ดีอย่างต่อเนื่องจะสะท้อนผลงานที่ดีสู่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของธนาคาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2560

การบริหารงานในการขับเคลือ่ นธนาคารให้บรรลุเป้าหมายนัน้ ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง
ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.41 ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนรวมของธนาคาร

ปี 2559

การบริหารงานในการขับเคลือ่ นธนาคารให้บรรลุเป้าหมายนัน้ ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง
ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.10 ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนรวมของธนาคาร ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทน
ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้บริหารเกษียณอายุ

ปี 2558

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.47
ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนรวมของธนาคาร ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนลดลงจากปีท่ีผ่านมาเนื่องจากมีผู้บริหารเกษียณอายุ
จ�ำนวน 3 คน

ปี 2557

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.90
ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนรวมของธนาคาร
หมายเหตุ : ผู้บริหารระดับสูง หมายความถึง ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารล�ำดับถัดลงมาสองล�ำดับ
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
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.) (Government Housing Bank : GHB) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
โดยด�ำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ประวัติความเป็นมา
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ตรา “พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496” และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
20 มกราคม พ.ศ. 2496 ให้จัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง เจตนารมณ์ส�ำคัญในการจัดตั้ง “เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย
ตามควรแก่อตั ภาพ” ในการบริหารงานธนาคารได้รบั ทุนประเดิมจากกระทรวงการคลังเป็นเงิน 20 ล้านบาท โดยเมือ่ วันที่
24 กันยายน พ.ศ. 2496 จอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานประกอบพิธเี ปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์
จึงได้ถือฤกษ์วันนี้เป็นวันเริ่มด�ำเนินการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในยุคเริ่มก่อตั้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์มิได้เพียงท�ำหน้าที่เป็น “สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย”
เท่ า นั้น หากยั ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น “ผู ้ จัด สรรบ้ า นและที่ ดิ น ” โดยมุ ่ ง จั ด สรรที่ ดิ น และสร้ า งบ้ า นในลั ก ษณะโครงการ
อาคารสงเคราะห์เป็นหลัก ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซื้อ
โครงการเคหสถานซึ่งธนาคารได้จัดสร้างขึ้นเป็นบ้านแบบรวมกลุ่ม มีแบบบ้านลักษณะเดียวกัน มีการสร้างถนนและ
สาธารณูปโภคที่ค่อนข้างสมบูรณ์ การออกแบบเป็น “สถาปัตยกรรมแนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์” เป็นเคหะชุมชน
ที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และเป็นต้นแบบของโครงการบ้านจัดสรรในช่วงเวลาต่อมา
การด�ำเนินงานของธนาคารในช่วง 20 ปีแรกด�ำเนินไปอย่างช้าๆ เนื่องจากเงินทุนที่จ�ำกัด บทบาทของธนาคารส่วนใหญ่
จะเป็นการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์เพื่อการเช่าซื้อ รวมทั้งการให้กู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านแก่ประชาชน ส่งผลให้
ประชาชนมีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองกว่า 7,000 ครอบครัว
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2515 ได้มปี ระกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 316 จัดตัง้ “การเคหะแห่งชาติ” เพือ่ จัดระบบงาน
เกีย่ วกับการจัดให้มอี าคารสงเคราะห์ รวมหน่วยงานเกีย่ วกับการเคหะหรืออาคารสงเคราะห์ทกี่ ระจัดกระจายอยูใ่ นรูปต่างๆ
ให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน และได้กำ� หนดให้โอนกิจการทรัพย์สนิ สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบของธนาคารอาคารสงเคราะห์
เฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจตามมาตรา 27 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้แก่
การเคหะแห่งชาติ กับได้มกี ารออกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ปรับปรุงกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สอดคล้องและประสานกับกิจการ
ของการเคหะแห่งชาติ โดยก�ำหนด “ให้จดั ตัง้ ธนาคารขึน้ เรียกว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพือ่ ส่งเสริมการน�ำเงินไปลงทุน
เกี่ยวกับการจัดให้มีอาคารและหรือที่ดิน”

สรุปพัฒนาการที่ส�ำคัญ
พ.ศ. 2516

ธนาคารมุง่ ท�ำหน้าทีด่ า้ นการเงินการธนาคาร โดยการปล่อยสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ สินเชือ่ ระยะสัน้ แก่ผปู้ ระกอบการ
จัดสรรเพื่อพัฒนาโครงการที่ดินและที่อยู่อาศัย (Housing Project Development Loan หรือ Pre-construction Financing)
และสินเชื่อระยะยาวแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อการปลูกสร้าง ซื้อ หรือจัดหาที่อยู่อาศัย (Home Mortgage Loan หรือ
Post-construction Financing)

มกราคม 2517
ธนาคารเปิดด�ำเนินการธุรกิจ “รับฝากเงิน” (Deposit Taking) เป็นครั้งแรก ประกอบด้วยเงินฝาก 3 ประเภท ได้แก่
1) เงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2) เงินฝากออมทรัพย์ 3) เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนขึ้นไป

พ.ศ. 2522 - 2524
หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ธนาคารได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ด้านการเงินการธนาคาร อาทิ
การแยกส่วนเงินกูท้ มี่ กี ารปล่อยสินเชือ่ เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเงินกูท้ วั่ ไป และส่วนเงินกูโ้ ครงการ มีการปรับปรุงกระบวนการ
ให้สินเชื่อให้คล่องตัวและพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ริเริ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (Super Savings Account) ซึ่งได้รับ
ความนิยมและเป็นแหล่งทุนที่ส�ำคัญของธนาคารต่อเนื่องมาหลายปี และมีการจัดตั้งศูนย์สินเชื่อ (ต่อมายกระดับเป็น
ส่วนพัฒนาสินเชือ่ โครงการ) เพือ่ แก้ปญ
ั หาหนีค้ า้ งโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยท�ำหน้าทีว่ เิ คราะห์และพิจารณาปล่อยสินเชือ่ แก่
ผู้ประกอบการโครงการ

สิงหาคม 2529

ธนาคารย้ายส�ำนักงานใหญ่จากถนนราชด�ำเนินในมาให้บริการ ณ ส�ำนักงานเลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2529 โดยอาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งเดิมทีถ่ นนราชด�ำเนินใน
ใช้เป็นที่ท�ำการของสาขาราชด�ำเนิน ซึ่งสาขาราชด�ำเนินนับเป็นสาขาแห่งแรกของธนาคาร และธนาคารได้เริ่มขยาย
การให้บริการด้วยการเปิดสาขา เปิดให้บริการเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ (Banking Counter) ตามห้างสรรพสินค้า
เปิดให้บริการศูนย์บริการธนาคาร (One Stop Service) ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอทัว่ ประเทศ และเปิดให้บริการหน่วยบริการสินเชือ่
อีกหลายแห่งเพิ่มมากขึ้น
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พ.ศ. 2536 - 2539
ในโอกาสครบรอบการด�ำเนินการปีที่ 40 เมื่อปี 2536 ธนาคารได้เปลี่ยนสัญลักษณ์ธนาคาร จาก “รูปวิมานเมฆ”
เป็น “รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน” เพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เป็น “รัฐวิสาหกิจที่ดี”
ธนาคารได้จัดท�ำและเผยแพร่วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์  และจัดท�ำ  website  :  www.ghb.co.th  เพื่อน�ำเสนอ
ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สนใจทั่วไป ส�ำหรับบทบาทด้านที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับ
การยกย่องจากศูนย์กลางสหประชาชาติวา่ ด้วยการตัง้ ถิน่ ฐานมนุษย์ในปี 2539 ให้เป็น “สถาบันการเงินทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ าน
ดีเยี่ยม” นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

พ.ศ. 2540 - 2542
ในช่วงปี 2540 - 2542 ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีบทบาทใน
การช่วยฟื้นฟูธุรกิจที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ ในช่วงที่สถานการณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (Non Performing Loan : NPL) ขยายตัวลุกลามไปทุกสถาบันการเงิน รวมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วย แต่
ธนาคารก็ได้แสดงบทบาทน�ำในเรือ่ งการประนอมหนีแ้ ละการปรับปรุงโครงสร้างหนีก้ บั ลูกค้าผูก้ เู้ งินซือ้ บ้าน โดยมีมาตรการ
ทีช่ ดั เจน 14 มาตรการ ในการประนอมหนี้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าได้อย่างมาก หรือการร่วมมือกับธนาคาร
ออมสิน ให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่ำคงที่ 30 ปี การจัดตั้งส�ำนักงานตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสินเชื่อเคหะ
รวมใจ การจัดท�ำ website : www.ghbhomecenter.com ที่มีข้อมูลบ้านและที่ดินเพื่อใช้เป็นช่องทางอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะซื้อบ้านโดยเฉพาะ

พ.ศ. 2549

มีการตราพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่  17  มกราคม  2549  อันมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารครั้งส�ำคัญ  เนื่องจาก
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้เอื้ออ�ำนวยให้ธนาคารสามารถขยายขอบเขตการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย
ได้อย่างครบวงจร โดยธนาคารได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเพื่อคนรักบ้าน” เพื่ออ�ำนวยสินเชื่อแก่ลูกค้าในการน�ำเงิน
ไปซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อที่อยู่อาศัย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอืน่ ๆ ตามหมวดรายการทีค่ ณะกรรมการธนาคารก�ำหนด เพือ่ ให้ลกู ค้าของธนาคารได้มที อี่ ยูอ่ าศัยทีม่ คี วามสมบูรณ์แบบ
มากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2550

ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “ธนาคารทันสมัย เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยครบวงจร” ใช้ชอื่ ภาษาอังกฤษ
“G H Bank” และได้นำ� เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการด�ำเนินงานโดยเปลีย่ นระบบคอมพิวเตอร์หลัก Core Banking มาใช้
ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิม พร้อมปรับโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบ Hub & Spokes มีการรวมศูนย์การวิเคราะห์
และอนุมัติสินเชื่อไว้ที่ Credit Processing Center (CPC) เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคาร
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ติดต่อกัน 3 ปี (ปี 2548 ปี 2549 และปี 2550) รวมทั้ง
ยังได้รับรางวัล Best Practice Certificate, รางวัล The Best Marketing Campaign และรางวัล Boss of The Year 2007
(มอบให้กับนายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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พ.ศ. 2556

ธนาคารครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยธนาคารก�ำหนดให้ปี 2556 เป็น
“ปีแห่งการบริการ” เพื่อให้ ธอส. เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า และด�ำรงความเป็นผู้น�ำในด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
รวมถึงการริเริม่ นโยบายการบริหารงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจในวัฒนธรรมองค์กร” เพือ่ น�ำพาองค์กร
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุวิสัยทัศน์ “ธนาคารมั่นคง ทันสมัย และเป็นผู้น�ำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร”
นอกจากนั้นธนาคารได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวหลายด้าน ได้แก่
1. ด้านกิจกรรมตอบแทนลูกค้า มีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เงินฝากและโปรโมชั่นพิเศษ
2. ด้ า นกิ จ กรรมโครงการ ธอส. ตอบแทนสู ่ สัง คมด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรม CSR ส่ ง มอบ “ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้
ประตูสู่อาเซียน”
3. โครงการ ธอส. พัฒนาความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน
4. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ สร้าง - ซ่อมบ้าน 600 หลัง
5. โครงการ 60 ปี บ้านหนังสือ ธอส. ทั่วไทย
6. โครงการบ้านน่าอยู่ คูคลองใสสะอาดกับ ธอส. เป็นต้น

พ.ศ. 2558
ธนาคารยังคงด�ำรงบทบาทในการเป็นกลไกส�ำคัญของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง
ภารกิจหลักของธนาคารในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลาง
ได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยในปี 2558 ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ “มาตรการเพื่อส่งเสริม
การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง” และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึง
มาตรการดังกล่าว ธนาคารจึงได้จดั งาน “ธอส. มหกรรมทีอ่ ยูอ่ าศัย - สินเชือ่ เพือ่ ประชาชน” ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดหัวเมืองหลัก ได้แก่
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี โดยการจัดงานดังกล่าวได้รบั การตอบรับจากประชาชน
เป็นจ�ำนวนมาก

พ.ศ. 2559

ธนาคารได้ประกาศพันธกิจใหม่ “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุด
ส�ำหรับการมีบ้าน : The Best Housing Solution Bank” โดยขับเคลื่อนองค์กรผ่านกลไก 3 ด้าน ได้แก่ (1) Social Solution
การดูแลและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในการเข้าถึงระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย (2) Business Solution การเป็น
ผู้น�ำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีส�ำหรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง (3) Management Solution การบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนต�่ำ 
การด�ำเนินงานในปี 2559 ธนาคารเริม่ ด�ำเนินโครงการทีส่ ำ� คัญ ทัง้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานภายในธนาคาร
และการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ (1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อนครหลวง (Premier
Service Center : PSC) เพื่อให้บริการสินเชื่อครบวงจรแบบ One Stop Service แก่ลูกค้าผ่านโครงการของผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ (Developer) (2) จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ (Data Entry Center : DE) เพื่อลดกระบวนการท�ำงาน
ด้านสินเชื่อของ Front Office ให้มีบทบาทหน้าที่ด้าน Sale & Service มากขึ้น (3) บริการใบเสร็จรับช�ำระเงินกู้
แบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ น Mobile Application “GH Bank Smart Receipt” (4) เปิดสาขาสมาร์ท (GH Bank Smart Branch) สาขา
รูปแบบใหม่ที่ให้บริการทางการเงินและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อม
สูก่ ารเป็น Smart Organization และ (5) จัดตัง้ “ธอส. โรงเรียนการเงิน” เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินยั ทางการเงิน
และเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในระบบสถาบันการเงิน
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นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่างๆ ได้แก่รางวัล “กนกนาคราช” ในฐานะ “องค์กร
ศรี แ ผ่ น ดิ น ด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมยั่ ง ยื น ” จากสมาคมผู ้ ผ ลิ ต รายการภาพและเสี ย ง
รางวัลส�ำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ
จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2560
ปี 2560 ธนาคารยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินงานตามพันธกิจ “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” ด้วยแผนการขับเคลือ่ นองค์กรภายใต้
3 ภารกิจหลัก (1) นวัตกรรมน�ำองค์กร พัฒนาคน พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้วยแผน Transformation to Digital Services
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน (2) สินเชื่อคงค้างล้านล้านบาท ผ่าน Business Solution และ Social Solution
(3) บริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ โดยลดปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL
การด�ำเนินงานตามแผน Transformation to Digital Services สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทาง
การให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยธนาคารได้นำ 
� Digital Technology มาปรับใช้ทกุ ส่วนของธุรกิจเริม่ จากการสร้าง
Digital Culture / Digital Literacy ให้คนในองค์กรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ยกระดับการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เป็นตัวขับเคลื่อน ดังนี้
(1) จัดท�ำโครงการ Payment Gateway เฟสแรก ด้วยการน�ำเครื่องรับช�ำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ หรือ LRM
(Loan Repayment Machine) จ�ำนวนกว่า 90 เครือ่ ง กระจายให้บริการตามสาขาของธนาคาร เพือ่ เพิม่ ความสะดวกแก่ลกู ค้า
ในการช�ำระหนี้เงินกู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
(2) จัดท�ำ  Application : GHB Smart Booth ให้บริการลูกค้าสามารถดูโปรโมชั่นพิเศษ และจองสิทธิ์ภายใน
งานมหกรรมต่างๆ
(3) จัดท�ำ Application : GHB Smart Queue บริการจองคิวใช้บริการทีส่ าขาของธนาคารทีล่ กู ค้าต้องการได้ลว่ งหน้า
สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการได้
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ
(กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดท�ำ  Application : Homeforall By GH Bank เพื่อส�ำรวจ
ความต้องการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชาชนทัว่ ประเทศ และน�ำผลส�ำรวจไปจัดท�ำฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
และออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
ในปี 2560 ธนาคารยังได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
(1) โล่เกียรติยศและรางวัลจากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)
ประจ�ำปี 2560 ดังนี้
• โล่เกียรติยศในฐานะหน่วยงานที่มีผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 โดยได้คะแนน 97.97
• รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
• รางวัลชมเชยรัฐวิสาหกิจทีม่ กี ารพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศด้านการขับเคลือ่ นแผนงานยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน (ด้านความพร้อมรับผิด : Accountability)
(2) รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจ�ำปี 2560 : รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชย จัดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ธนาคารให้บริการรับฝากเงินประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ และใบรับเงินฝากประจ�ำ 
จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ผ่านสาขาของ
ธนาคารทั่วประเทศ โดยในปี 2560 ธนาคารได้น�ำผลส�ำรวจความต้องการ ความพึงพอใจ ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของลูกค้ามาพิจารณาจัดท�ำผลิตภัณฑ์เงินฝากอัตราดอกเบีย้ พิเศษส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าเงินฝาก (Segment) ของธนาคารทีเ่ ปิด
ให้บริการในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า
เงินฝากรายย่อย อาทิ เงินฝากส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าทัว่ ไป ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์รบั สุข รับทรัพย์ พูนทรัพย์ Members Get
Members และเงินฝากเฉพาะกลุม่ ลูกค้า ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์ New Gen ส�ำหรับลูกค้ากลุม่ วัยก่อนท�ำงาน (อายุตำ�่ กว่า
20 ปี )เงินฝากออมทรัพย์ Flexi ส�ำหรับลูกค้ากลุม่ วัยท�ำงาน (อายุ 20 ปีบริบรู ณ์ ถึงอายุ 55 ปี) และเงินฝากประจ�ำอาเสีย่
ส�ำหรับลูกค้ากลุ่มวัยก่อนเกษียณ (อายุตั้งแต่ 55 ถึง 60 ปี) และเงินฝากประจ�ำเถ้าแก่ และเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว
ส�ำหรับลูกค้ากลุม่ วัยหลังเกษียณ (อายุมากกว่า 60 ปี) ซึง่ สังคมไทยมีแนวโน้มโครงสร้างประชากรไทยเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
มากขึ้น (Aging Society) รวมถึงโปรโมชั่นเงินฝากส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมงานมหกรรมต่างๆ ที่ธนาคารเข้าร่วมและ
ในโอกาสฉลองครบรอบธนาคาร อาทิเช่น เงินฝากออมทรัพย์ “ธอส.เงินเต็มบ้าน” นอกจากนี้ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์
เงินฝากที่เปิดให้บริการทั่วไปส�ำหรับลูกค้ารายย่อย ได้แก่ เงินฝากประจ�ำสะสมทรัพย์ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการฝากเงิน
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกเดือนและได้รับสิทธิการยกเว้นภาษี, เงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
ทีไ่ ด้รบั อัตราดอกเบีย้ สูงกว่าออมทรัพย์ปกติของธนาคาร, เงินฝาก ธอส.-รักการออมฯ ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าเด็กตัง้ แต่แรกเกิด
จนถึงอายุ 24 ปีบริบูรณ์, เงินฝาก Campus Savings ส�ำหรับกลุ่มลูกค้านักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป,
เงินฝากออมทรัพย์หักช�ำระหนี้เงินกู้ ธอส. และเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อ
กับธนาคาร และเงินฝาก GH BANK PAY-ROLL เพื่อใช้เป็นบัญชีโอนเงินเดือนของพนักงานบริษัท / หน่วยงานภายนอก
ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร และเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันให้สามารถระดมเงินฝากให้ได้ตามเป้าหมายที่ธนาคารก�ำหนด

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศัยสมควรแก่อัตภาพ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำ  ซึ่งในปี 2560 ธนาคารได้
ด�ำเนินงานตามพันธกิจ โดยออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ครอบคลุมทุกกลุ่มรายได้ และมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยถึง
ปานกลาง ผลการด�ำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมาธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง 196,817 ล้านบาท จากเป้าหมาย
สินเชื่อที่ 178,224 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 18,593 ล้านบาท โดยมีหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ประสบความส�ำเร็จ
และได้รับความสนใจจากลูกค้า อาทิ

1. โครงการสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ เงินกูส้ ำ� หรับกลุม่ ลูกค้าสวัสดิการไม่มเี งินฝาก (หน่วยงานของรัฐ)
ปี 2560 และโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก (ธุรกิจเอกชน)
ปี 2560
เป็นผลิตภัณฑ์หลักของธนาคาร จัดท�ำขึ้นเพื่อส่งเสริมก�ำลังซื้อให้ลูกค้าสามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น โดยก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
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1.1 หน่วยงานของรัฐ
ปีที่ 1 = 3.00% ต่อปี ปีที่ 2 = 4.50% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 1.00% ต่อปี
กรณีกู้ช�ำระหนี้ / ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

1.2 ธุรกิจเอกชน
ปีที่ 1 = 3.25% ต่อปี ปีที่ 2 = 4.50% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 1.00% ต่อปี
กรณีกู้ช�ำระหนี้ / ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

2. โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป ปี 2560
เป็นโครงการอัตราดอกเบี้ยพิเศษส�ำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่ขอสินเชื่อกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 = 3.50% ต่อปี ปีที่ 2 = 4.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 0.50% ต่อปี
กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

3. โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13
เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่จัดท�ำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) ส�ำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อตอบสนองนโยบาย
ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยของภาครัฐ และเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ช่วยส่งเสริมก�ำลังซือ้
ของข้าราชการให้สามารถจัดซื้อ / จัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ดังนี้
เดือนที่ 1 - 8 = 0.00% ต่อปีเดือนที่ 9 - 24 = MRR - 2.00% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 1.00% ต่อปี

4. โครงการสินเชื่อบ้าน “FOR HOME”

เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่จัดท�ำขึ้นเพื่อขยายฐานและกระตุ้นยอดสินเชื่อของทางธนาคาร ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการท�ำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น โดยมีการจัดท�ำโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ 1.  ค่าจดทะเบียน
จ�ำนองร้อยละ 0.5 ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน และ 2. ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินท�ำนิติกรรม
และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1 - 2 = 2.90% ต่อปี ปีที่ 3 = 4.50% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีสวัสดิการ
= MRR - 1.00% ต่อปี กรณีรายย่อย = MRR - 0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

5. โครงการสินเชื่อบ้าน “HOME FOR ALL”
เพื่อเป็นการมอบของขวัญให้กับประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงมีการจัดท�ำผลิตภัณฑ์
สินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ พิเศษในวันสถาปนาครบรอบ 64 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโครงการสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ต�ำ่ พิเศษ จึงได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากลูกค้า ท�ำให้ธนาคารสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคูแ่ ข่งขันและเพือ่ เพิม่
ยอดสินเชือ่ จนสามารถบรรลุเป้าหมายของธนาคารด้วยอัตราดอกเบีย้ พิเศษ ปีที่ 1 - 3 = MRR - 3.85% (2.90%) ต่อปี ปีที่ 4
จนถึงตลอดอายุสญ
ั ญา กรณีสวัสดิการ = MRR - 1.00% ต่อปี กรณีรายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี กรณีซอื้ อุปกรณ์ฯ = MRR
พร้อมโปรโมชัน่ 4 ฟรี ดังนี้ 1. ค่าจดทะเบียนจ�ำนองร้อยละ 1 ของวงเงินกูต้ ามสัญญากูเ้ งิน 2. ค่าธรรมเนียมการยืน่ กูร้ อ้ ยละ 0.1
ของวงเงินท�ำนิตกิ รรม 3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม (1,000 บาท) 4.ค่าประเมินราคาหลักประกัน 1,900 - 2,300 บาท
และค่าตรวจรับรองผลที่ดินอาคารหรือห้องชุด 800 บาท
นอกจากนี้ธนาคารยังมีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อสนับสนุนพันธกิจของธนาคารและตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลทีต่ อ้ งการช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ยและปานกลางให้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองหลายโครงการ ซึง่ ได้รบั ความสนใจ
จากลูกค้า อาทิ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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6. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560
เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่จัดท�ำขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีโอกาสเข้าถึงระบบสถาบันการเงินในการขอ
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และสามารถมีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองได้ตามความเหมาะสมกับรายได้และอายุของผูก้ ู้ โดยลดภาระ
ในการผ่อนช�ำระเงินงวด ซึง่ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสินเชือ่ ส�ำหรับข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ บุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1 - 2 = MRR - 3.75% ต่อปี ปีที่ 3 = MRR - 2.75% ต่อปี
ปีที่ 4 = MRR - 1.75% ต่อปี ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 1.00% ต่อปี กรณีกู้ช�ำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

7. โครงการบ้าน ธอส. เพิ่มสุข ปี 2560
เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นส�ำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารที่มีประวัติการผ่อนช�ำระหนี้ดีย้อนหลัง 36 เดือน
ให้กเู้ พิม่ เพือ่ ซือ้ หรือจัดให้มอี ปุ กรณ์หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวก เพือ่ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ ด้วยอัตราดอกเบีย้
ปีที่ 1 - 3 = MRR - 2.76% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR

8. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2560
เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ให้โอกาสส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง วงเงินให้กู้สูงสุด
3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 2 = MRR - 3.76% ต่อปี ปีที่ 3 = MRR - 2.75% ต่อปี ปีที่ 4 = MRR - 2.00% ต่อปี
ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสญ
ั ญา กรณีสวัสดิการ = MRR - 1.00% ต่อปี กรณีรายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี กรณีซอื้ อุปกรณ์ฯ
= MRR

9. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อลูกจ้างเอกชน
เป็นโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อยที่มีอาชีพประจ�ำ  แต่มีรายได้เป็น
รายวันหรือรายสัปดาห์ โดยก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ำพิเศษ และมีเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อเป็นการสานฝันให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึน้ ด้วยอัตราดอกเบีย้ ปีที่ 1 - 2 = MRR - 2.50% ต่อปี
ปีที่ 3 - 4 = MRR - 2.00% ต่อปี ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 0.75% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

10. โครงการ ธอส.โรงเรียนการเงิน
เป็นโครงการทีส่ นับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการเงินทีเ่ หมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ มี ร ายได้ แ ต่ ข าดหลั ก ฐานทางการเงิ น สามารถเข้ า สู ่ ร ะบบการขอสิ น เชื่ อ กั บ ทางธนาคาร
ด้วยอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 3 = MRR - 2.50% ต่อปี ปีที่ 4 = MRR - 1.50% ต่อปี ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา
= MRR - 0.75% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้าใจในทุกความต้องการของลูกค้า จึงพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงลูกค้า
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท�ำให้ทุกคนได้มีบ้านเป็นของตนเองตามพันธกิจของธนาคาร ท�ำให้คนไทยมี “บ้าน”
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ท�ำเนียบผู้บริหาร
ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

1

นายฉัตรชัย ศิริไล

กรรมการผู้จัดการ

0-2202-1780

chatchai.s@ghb.co.th

2

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม

0-2202-1912

laiwan@ghb.co.th

3

นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสินเชื่อ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบข้อมูล

0-2202-1567

vikit@ghb.co.th

4

นายกมลภพ วีระพละ

0-2202-1965

kamonpop@ghb.co.th

5

นายวิทยา แสนภักดี

0-2202-2526

witthaya@ghb.co.th

6

นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ

0-2202-1212

pissanuporn@ghb.co.th

7

นายคนึง ครุธาโรจน์
นายเลอพงษ์ ชูประยูร

0-2202-2313
0-2202-2317
0-2202-2050

kanung@ghb.co.th

8
9

นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

0-2202-2053

orada@ghb.co.th

10

นายลือชัย จิรวินิจนันท์

0-2202-2097

luechai@ghb.co.th

11

นายสมบัติ ทวีผลจรูญ

0-2202-2249

sombat@ghb.co.th

12

นายทวนทอง ตรีนุภาพ

0-2202-1778

tuantong@ghb.co.th

13

นายภพกร เจริญลาภ

0-2202-1619

popkorn@ghb.co.th

14

นายทรงเดช ดารามาศ

0-2202-1147

songdet@ghb.co.th

15

นางศรินทิพย์ ชนะภัย

0-2202-1480

srintip@ghb.co.th

16

นายวิชัย วิรัตกพันธ์

0-2202-1898

vichai.v@ghb.co.th

17

นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์

0-2202-1092

chatravee@ghb.co.th

18

นายพงษ์ศักดิ์ ค�ำนวนศิริ

0-2202-1179

pongsak.k@ghb.co.th

19

นางสมจิตต์ รถทอง

0-2202-1656

somjit@ghb.co.th

20

นายพนัส สุขะปิณฑะ

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการตลาด
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานบริหารหนี้และปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสาขานครหลวง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์ 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์ 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขานครหลวง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก
ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

0-2202-1940

panus@ghb.co.th

21

นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2202-1514

apirat@ghb.co.th

lerpong@ghb.co.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

22

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

23

นายชัยพร จุฬามณี

24

นายดนัย แสงศรีจันทร์

25

นางจันทิมา เบ็ญจศิริวรรณ

26

นางขวัญใจ ศักดามินทร์

27

นางสุดจิตตรา ค�ำดี

28

ต�ำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

0-2202-2448

thidaporn@ghb.co.th

0-2202-2024

chaiyaporn@ghb.co.th

0-2202-1618

danai@ghb.co.th

0-2202-1390

jantima.b@ghb.co.th

0-2202-1309

khwanjai@ghb.co.th

0-2202-2181-2

sudjittra.k@ghb.co.th

นางกรุณา เหมือนเตย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนส�ำนักงานและสาขา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารหนี้และบังคับคดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
เลขานุการช่วยบริหาร และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน

0-2202-1911

karuna@ghb.co.th

29

นายคณินรัส ทัพพะรังสี

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

0-2202-2038

kninruch@ghb.co.th

30

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

0-2202-1967

narongpol@ghb.co.th

31

นายสมภพ เตชเสนสกุล

0-2202-1798

sompop@ghb.co.th

32

นายวรณัฐ สุโฆษสมิต

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบสาขา

0-2202-2061

woranat@ghb.co.th

33

นายนิสิต อุ่นวิจิตร

02-202-2146

nisit@ghb.co.th

34

นายชิตพล ศรีธีระวิโรจน์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้

0-2202-1262

chitpol@ghb.co.th

35

นางสาวหทัยทิพย์ เหลืองธนพลกุล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

0-2202-1301

hathaitip.l@ghb.co.th

36

นายสุรจิต สุวรรณมณี

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนากระบวนงาน

0-2202-2525

surachit@ghb.co.th

37

นางสุวัฒนา ทิมมาศย์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร

0-2202-1898

suwatana@ghb.co.th

38

นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและเผยแพร่

0-2202-2373

chokchai@ghb.co.th

39

นายศรพงศ์ ดุรงคเวโรจน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ

02-202-1747

sonpong@ghb.co.th

40

นายสมหมาย ศรีวารีรัตน์

sommai@ghb.co.th

42

นายชนะ จิระรัตนรังษี

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และ 0-2202-1687
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพระราม 9
0-2202-1535

42

นายวันชัย พงศ์บุญชู

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1

0-2202-2212

wanchai.p@ghb.co.th

43

นางปัณญพัชญ์ ตั้งศิริวัลลภ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2

0-2202-2214

panyaphat.t@ghb.co.th

44

นายศิรพงศ์ สุวรรณศรี

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขาภาคเหนือ

0-2202-1624

sirapong@ghb.co.th

45

นายอิสระ เนาวศิริ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0-2202-1627

Isara.n@ghb.co.th

46

นางปนัดดา ธรรมสุนทรา

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง

0-2202-2779

panadda.t@ghb.co.th
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ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

47

นายธิติ ธนาสารพูนผล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก

0-2202-6736

thiti.t@ghb.co.th

48

นางสาวเสาวคนธ์ ชูศรี

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

saowakon@ghb.co.th

49

นายอ�ำนาจ ผลศิริ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

0-2645-9000
ต่อ 2510
0-2202-2220

50

นายวิษณุ ศิริโวหาร

0-2202-1073

wissanu@ghb.co.th

51

นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก

0-2202-1123

kanjanika@ghb.co.th

52

นางจินตนา ส่งศิริ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตร

0-2202-1756

jintana.s@ghb.co.th

53

นายนิธิชัย สูงตรง

02-202-2110

nitichai@ghb.co.th

54

นางสาวอัจฉรา หมั่นอุตส่าห์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายธนบดีธนกิจ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายธนบดีธนกิจ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย

0-2202-1614

atchara@ghb.co.th

55

นางสาวอุษณี บุษยโกมุท

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ

0-2202-1842

usanee@ghb.co.th

56

นางภานิณี มโนสันติ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ

0-2202-2343

paninee@ghb.co.th

57

นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษา

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ

0-2202-1479

chainarong.s@ghb.co.th

58

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล

0-2202-6381

saksit@ghb.co.th

59

นายสัญญา ศรีรัตน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค

sanya.r@ghb.co.th

60

นายอัครพล หริ่งรอด

61

นายนันทวุฒิ สุขสว่าง

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบังคับคดี
และหนี้ส่วนขาด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

0-2645-9000
กด 6740
0-2202-1299
0-2202-1235

nuntawut@ghb.co.th

62

นายพิศัลย์ กองทรัพย์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร NPA

0-2202-1434

pisan.k@ghb.co.th

63

นายชาญชัย บุญญาวรกุล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

0-2202-1730

chanchai@ghb.co.th

64

นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร

0-2202-1558

oranuch.p@ghb.co.th

65

นางราณี เพชรสงค์

ที่ปรึกษาทั่วไป และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารส�ำนักงานและกิจการสาขา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการบัญชี

0-2202-1713

ranee@ghb.co.th

66

นางสาวปัญจาภรณ์ พรหมายน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกรรมการเงิน

0-2202-6273

punjap@ghb.co.th

67

นายทองปลิว กิจแจ่มเลิศ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน

0-2202-1423

thongpliw@ghb.co.th

68

นายมนต์ชัย ธีระวรกุล

monchai@ghb.co.th

69

นางพอตา ยิ้มไตรพร

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ และ 0-2202-1148
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
0-2202-1446

70

นายนิกร อาชานกุล

ที่ปรึกษาทั่วไป

nigorn@ghb.co.th

0-2202-1520

amnat@ghb.co.th

akarapol.r@ghb.co.th

porta@ghb.co.th
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เครื
อ
ข่
า
ยบริ
ก
าร
ส�ำนักงานใหญ่
63 ถนนพระรามที่ 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001
website : www.ghbank.co.th

ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
ล�ำดับ
สาขา
1 ดอนเมือง
2

สุขาภิบาล 1

3

แฟชั่นไอส์แลนด์

4

บางเขน

สาขาย่อย

เพลินนารี่มอลล์
5

รังสิต

6

ปทุมธานี

7

ล�ำลูกกา

โทรศัพท์
0-2533-5055

0-2510-3617-8
0-2519-5000
0-2947-8005-7
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ห้อง 587-589/7-9 0-2947-5554
0-2508-7133
ชั้น B ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
0-2508-7158
เขตคันนายาว กทม. 10230
0-2508-7160
0-2508-7172
251/20-23 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
0-2551-0522-4
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
0-2551-2384
0-2552-7702
0-2972-8579
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มออล์ ชั้น 2
0-2136-8026-9
244 ห้อง บี 211 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม.10230
821 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์
0-2996-1353-9
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
0-2996-1353-8

34/1,34/3 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี ต.บางปรอก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
บิก๊ ซีรังสิต คลอง 6 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี 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
บิก๊ ซีนวนคร

160

สถานที่ท�ำการ
174/9-11 หมู่ 9 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
30/435 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ศูนย์การค้าบิก๊ ซี สาขานวนคร
ห้อง GCR119 ชั้น 1 98/196 หมู่ 13
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

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

0-2792-8580

0-2136-8026-9 กด 105

สินเชื่อ 0-2996-1356
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 สินเชื่อ 0-2531-5114
0-2531-4843 การเงิน 0-2531-9563
0-2531-5792
0-2531-6405
0-2520-4117-19 0-2520-4120

ข้อมูลทั่วไป

ล�ำดับ
สาขา
8 ลาดพร้าว
9

สาขาย่อย

พหลโยธิน

อาคารชินวัตร 3

อาคารเพิร์ล
แบงก์ค็อก
10

ฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต

11

วงศ์สว่าง
ทาวน์ เซ็นเตอร์

12

พระราม 6

13

คอนแวนต์

14

เทสโก้ โลตัส
พระราม 4

15

บางใหญ่

ศูนย์การค้าวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์
(บิก๊ ซีวงศ์สว่าง) ห้อง D204-205 ชั้น 2
อาคาร D (บริเวณแยกวงศ์สว่าง)
888 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม.10800
1557 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

บางบัวทอง
เซ็นทรัล เวสต์เกต
16

สถานที่ท�ำการ
2326 ถ.ลาดพร้าว ซอย 114
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
1291/1 อาคาร เอไอเอส ทาวเวอร์ ชั้น G
Shop 4 ถ.พหลโยธิน ซอย 9
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
อาคารชินวัตร 3 ห้อง L004 ชั้น Lobby
(ติดกับบริษัท อีซูซุ ตรีเพชร ใกล้อาคาร
ฐานเศรษฐกิจและเซ็นทรัลลาดพร้าว)
1010 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กทม. 10900
เลขที่ 1177 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
PLZ.2 SHP026B ฝั่งเซ็นทรัล 94 ถ.พหลโยธิน
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ห้าแยก
ปากเกร็ด
เพียวเพลส
ราชพฤกษ์

โทรศัพท์
โทรสาร
0-2934-1070-6 0-2934-3344
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 กด 110
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
38 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ชั้น 1
0-2237-8997-9
ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 0-2632-0592-3
10500
ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส พระราม 4
02-249-3852-3
ห้อง 2003 ชั้น 2 3300 ถ.พระราม 4
02-249-3852-3
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
02-249-3940
52/63-64 ศูนย์การค้าบางใหญ่ซิตี้ ซอย 7
0-2595-0330-3
ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
0-2903-2022-4
จ.นนทบุรี 11140
88/11-12 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
0-2571-7807
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0-2571-7826-7
(ตรงข้าม สนง.เทศบาลเมืองบางบัวทอง)
เลขที่ 199, 199/1, 199/2 หมู่ 6
0-2264-5064-9
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
99/169 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 0-2584-0322-3
จ.นนทบุรี 11120
ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส
0-2194-8490-3
62/32 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สินเชื่อ 0-2913-2260
กด 106
การเงิน 0-2913-2264
0-2235-0659
0-2632-1137
0-2249-3941
สินเชื่อ 0-2595-0333
การเงิน 0-2595-0330 กด 20
0-2570-7808
0-2264-5064-9
สินเชื่อ 0-2584-0321
0-2194-8490-3 กด 107
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ข้อมูลทั่วไป

ล�ำดับ
สาขา
17 แจ้งวัฒนะ

สาขาย่อย

ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ
18

พุทธมณฑล
สุพรีมคอมเพล็กซ์

19

เซ็นต์หลุยส์ 3
เสนา เฟสท์

สถานที่ท�ำการ
431 ถ.เมืองทองธานี (บอนด์สตรีท)
ต.บางพูด (บางพัง) อ.ปากเกร็ด
(ตลาดขวัญ) จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์
โทรสาร
0-2961-0023-4 สินเชื่อ 0-2961-0023 กด 40
0-2961-0026 การเงิน 0-2961-0023 กด 41
0-2961-0045
0-2961-0059
0-2961-0063
0-2961-0064
0-2961-0075
0-2961-0079
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคาร B 0-2143-8971-3 0-2143-8974
ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทฯ 10210
9 หมู่ 6 ซอยพงษ์ศิริชัย ถ.บรมราชชนนี
0-2889-7070-6 0-2889-7077
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
10170
ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์
0-2241-9261-4 0-2241-9261-4 กด 301
ชั้น 2 1024 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
26 ถ.สาทรใต้ ซอย 11 (ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3) 0-2212-6127 สินเชื่อ 0-2212-6126
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2212-6678-9
0-2211-9646
ศูนย์การค้าเสนา เฟสท์ ห้อง 106 ชั้น 1
0-2108-9120- 2 0-2108-9123
542,542/1-2 ถ.เจริญนคร ซอย 16 แขวงคลอง
ต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
ล�ำดับ สาขา
1 ราชด�ำเนิน

สาขาย่อย

แม็คโคร
จรัญสนิทวงศ์
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2

หนองแขม

3

เดอะมอลล์
บางแค

4

ส�ำโรง

5

สยามสแควร์

6

สุขุมวิท

สถานที่ท�ำการ
97 อาคารเทเวศประกันภัย อาคาร 2 ชั้น 1
ถ.ราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กทม. 10200
ศูนย์การค้าแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ชั้น 2
521/27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 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 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์
อ.เมือง (สามแยกปู่เจ้าสมิงพราย)
จ.สมุทรปราการ 10270
388 อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 6
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
1 อาคารกลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง ถ.สุขุมวิท
ซอย 25 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

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
0-2420-7311
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

ข้อมูลทั่วไป

ล�ำดับ สาขา
สาขาย่อย
7 เซ็นทรัลพลาซา
พระราม 9
8

เพชรบุรีตัดใหม่

9

หัวหมาก ทาวน์
เซ็นเตอร์

10

ศรีนครินทร์

11

สุขาภิบาล 3

อาคารหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ ห้อง G04
ชั้น G 177 ถ.รามค�ำแหง
ซอย 29 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ห้อง F02C012
ชั้น 2 61 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ธัญญะ ช็อปปิ้งพาร์ค ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ห้องเลขที่ 35-36
อาคาร B ชั้น 2 735/2 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
58/75 หมู่ 4 รามค�ำแหง ซอย 146
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
10240
มีนบุรี

12

13
14
15

16
17

สถานที่ท�ำการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9
ห้อง 507/1 ชั้น 5 9/9 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
2445/2 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ 10/1
ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
เพียวเพลส
ศูนย์การค้าสัมมากรเพลส ห้อง C201
รามค�ำแหง 110
ชั้น 2 (ปากทางเข้าหมู่บ้านสัมมากร
ติด รพ.การุณเวช) 86/2 ถ.รามค�ำแหง
ซอย 110 (รามค�ำแหง) แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ลาดกระบัง
125 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
พระราม 2
96/10-12 โครงการชัยกูลทาวเวอร์
ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
เทพารักษ์
44/4 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์
(หน้าหมู่บ้านสวนเก้าแสน) ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บิก๊ ซีสมุทรปราการ ศูนย์การค้าบิก๊ ซี สมุทรปราการ
ห้อง 3CR306/1 ชั้น 3 498/1 ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
สี่แยกบ้านแขก
121 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ซีคอนบางแค
ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้อง 331A
ชั้น 3 607 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

โทรศัพท์
โทรสาร
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
0-2318-3051-2
02-780-2271-6 0-2780-2271-6
0-2108-6108-10 0-2108-6108-10 กด 106
0-2108-6112
0-2372-0551-2 0-2728-0796
0-2373-0518-9
0-2373-3348
0-2728-0794-5
0-2517-9001-3 0-2517-9004
0-2372-3522 0-2372-3515
0-2372-3531-2

0-2915-2631-5 0-2915-2653
0-2915-2651-2
0-2867-1350-4 0-2867-1355
0-2706-6112-21 0-2706-6119
0-2389-1602-4 0-2389-1605
0-2861-4911-4 0-2861-4917-8
0-2458-2960-2 0-2458-2963
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ข้อมูลทั่วไป

ล�ำดับ สาขา
18 บุญศิริ

สาขาย่อย

เซ็นทรัลพลาซา
ปิ่นเกล้า
19

ไมตรีจิต
ถนนทรงวาด
บิก๊ ซีราชด�ำริ

20

สุขสวัสดิ์

เซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3
21

กิ่งแก้ว

22

เมกาบางนา

สถานที่ท�ำการ
10/1-3 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
(ส�ำราญราษฎร์) เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 4
ห้อง 425/1 7/1 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
60,62,64 ซอยพระแก้ว ถ.มิตรพันธ์
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
1008-1016 ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ศูนย์การค้าบิก๊ ซี ราชด�ำริ ห้อง 4CR415/2
ชั้น 4 97/11 ถ.ราชด�ำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ห้อง 2CR206 ชั้น 2 94 ม.18 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงบางพึ่ง เขตพระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ชั้น 4 79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
12/18 ถ.กิ่งแก้ว ซอย 44 ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ศูนย์การค้าเมกาบางนา ห้อง 1744 ชั้น 1
39 ถ.บางนา-ตราด กม.9 ตัด ถ.วงแหวน
ฝั่งตะวันออก ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์
โทรสาร
0-2622-1241-6 สินเชื่อ 0-2622-1840
การเงิน 0-622-1247
0-2433-7834-7 0-2433-7834-7 กด 105
0-2623-3034-8 0-2623-3039
0-2623-3043-6
0-2622-9631-4 0-2622-9631-4 กด 106
0-2250-4790-3 0-2250-4790-3 กด 108
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 กด 4
0-2738-8706 การเงิน 0-2175-2029-33 กด 5
0-2105-1167-70 0-2105-1167-70 กด 301

ฝ่ายสาขาภาคเหนือ
ล�ำดับ
สาขา
1 นครสวรรค์

สาขาย่อย

อุทัยธานี
ชัยนาท
พิจิตร
2

เชียงใหม่
สันก�ำแพง

164

สถานที่ท�ำการ
โทรศัพท์
867/125 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก 0-5637-2183
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
0-5622-8040
0-5622-9501
0-5622-6182
90/19 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
0-5652-4445-8
จ.อุทัยธานี 61000
302 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
0-5641-1370-1
จ.ชัยนาท 17000
1/77-78 ต.ในเมือง อ.เมือง
0-5665-0181-4
จ.พิจิตร 66000
260 ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต
0-5324-5276-78
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
0-5324-6469-71
72/2 ม.7 ต.สันก�ำแพง
0-5333-0102-5
อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

โทรสาร
0-5622-6182 กด 128
0-5622-1415
0-5622-4637
0-5652-4445-8 กด 102
0-5641-3038
0-5665-0181-4 กด 106
0-5330-4927
0-5333-0102-5 กด 106

ข้อมูลทั่วไป

ล�ำดับ

สาขา

สาขาย่อย
แม่ฮ่องสอน
เซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่แอร์พอร์ต

3

พิษณุโลก
อุตรดิตถ์

4

สุโขทัย

5

เชียงราย
แม่สาย
เซ็นทรัลพลาซ่า
เชียงราย

6
7

ถนนนิมมาน
เหมินทร์
สันทราย

8

พะเยา

9

ล�ำปาง

10

แพร่

11

น่าน

12

ล�ำพูน

13

ก�ำแพงเพชร
ตาก
แม่สอด

14

เพชรบูรณ์
บึงสามพัน

สถานที่ท�ำการ
2 ซอย 5 ถ.ขุนลุมประพาส
ต.จองค�ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
380-381 ถ.มหิดล ต.หายยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
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.มหาราช ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
881/1-3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
130 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�ำ 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
ห้องเลขที่ 229/1 ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย เลขที่ 99/9
ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
6/1-2 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
192/32-33 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290
963, 963/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
435 ถ.ไฮเวย์ ล�ำปาง-งาว ต.หัวเวียง
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
164/3-5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
179-180 หมู่ที่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้
อ.เมือง จ.น่าน 55000
23/9 ถ.ล�ำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ล�ำพูน 51000
610,612 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก�ำแพงเพชร 62000
4/9 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง
จ.ตาก 63000
31/38-39 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก 63110
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

โทรศัพท์
โทรสาร
0-5361-1843-6 0-536-11845
0-5390-3767 0-5390-3768
0-5327-1388-89
0-5537-8100-5 0-5537-8100-5
0-5544-0435-8 0-5544-0435-8 กด 107
0-5562-2008-11 0-5562-2008-11 กด 107
0-5374-0741-7 0-5374-0741-7 กด 109
0-5373-4357-60 0-5373-4357-60 กด 107
0-5317-9730-5

-

0-5340-0661-69 0-0534-0067-0
0-5335-4264-66 0-5335-4264-66 กด 102
0-5441-0261-9 0-5441-0272
0-5423-0035-42 0-5422-5150
0-5462-1490-5 0-5462-1490 กด 105
0-5477-1362-3 0-5477-1362-3 กด 108
0-5477-2804-7
0-5353-5178-82 0-5353-5178 กด 103
0-5577-3151-8 0-5577-3151-8 กด 105
0-5552-1029 0-5554-0058 กด 102
0-5552-1046
0-5553-5612-5 0-5553-5612-5 กด 104
0-5671-1655-60 0-5671-1655-60 กด 117
0-5673-1844-7 0-5673-1844-7 กด 109
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ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ล�ำดับ
สาขา
1 อุดรธานี

สาขาย่อย

เลย
เซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี
หนองบัวล�ำภู
2

หนองคาย
บึงกาฬ

3

สกลนคร
นครพนม
สว่างแดนดิน

4

ขอนแก่น
ชุมแพ
พล

5

ชัยภูมิ
ภูเขียว

6

กาฬสินธุ์

7

มหาสารคาม

8

ถนนมิตรภาพ
เซ็นทรัลพลาซา
ขอนแก่น

9

นครราชสีมา
บัวใหญ่

166

สถานที่ท�ำการ
596/7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
18/10-11 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย 42000
321/3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
อุดรธานี ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
264/4-5 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู 39000
644 หมู่ 4 ถ.เสด็จ ต.มีชัย
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
405/4 หมู่ที่ 1 ถ.บึงกาฬ-พรเจริญ
ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
389 ถ. สี่แยกคูเมือง-ไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
14/9 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
903/5-6 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
632 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
2/8-9 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ไชยสอ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
121/14, 121/15 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล
อ.พล จ.ขอนแก่น 40130
171/8-12 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
83,83/1 ม.2 ถ.สายชัยภูมิ-ภูเขียว
ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
20/10-11 ถ.ประดิษฐ์ ต.กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
51, 51/1, 53/1 ถ.ริมคลองสมถวิล
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
433/20-21 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
351 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ขอนแก่น เลขที่ 99 /1 ถ.ศรีจันทร์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
517/143-145 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย
ต.ในเมือง  อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000
154 ถ.นิเวศรัจตน์ ต.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์
0-4212-2331-9

โทรสาร
0-4212-2331-9 กด 208

0-4283-3573-5

0-4283-3573-5 กด 204

0-4292-1371-2
0-4292-1496-7

-

0-4236-0561-3

0-4236-0561-3 กด 102

0-42421-670-7

0-4246-4306-9 กด 105

0-4249-1563-66

0-4249-1563-66 กด 107

0-4271-4766-73

-

0-4251-2591-4

0-4251-2591-4 กด 105

0-4272-2461-2
0-4272-1837-8
0-4327-0400-10

0-4272-1837-8 กด 105
0-4327-0401-10 กด 123

0-4331-3461-4

-

0-4341-8702-5

0-4341-8702-5 กด 105

0-4483-0959-64

0-4483-0959-64 กด 105

0-4486-1845-6

0-4486-1756-7 กด 105

0-4381-2729-34

0-4381-2729-34 กด 106

0-4371-1396-8
0-4371-1206-9
0-4346-5020-28

0-4371-1396-8 กด 105

0-4328-8236
0-4328-8378
0-4328-8424
0-4328-8393
0-4424-8201-8

0-4328-8236
0-4328-8378
0-4328-8424
0-4328-8393 กด 105
0-4424-8208

0-4491-3921-2
0-4491-3933-4

0-44913-921-2 กด 107
0-44913-933-4 กด 107

0-4346-5029

ข้อมูลทั่วไป

ล�ำดับ
สาขา
10 ถนนจอมพล

สาขาย่อย

ปากช่อง
11

บุรีรัมย์
นางรอง

12

สุรินทร์

13

อุบลราชธานี
อ�ำนาจเจริญ
เซ็นทรัลพลาซา
อุบลราชธานี

14

ศรีสะเกษ

15

ร้อยเอ็ด

16

ยโสธร

สถานที่ท�ำการ
704/14-17 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
199 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
18/20 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
601,603 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
233/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
263 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
219-219/1 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชั้น 3 เลขที่ 333 ถ.วงแหวนรอบเมือง
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
983/48-49 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้
อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 33000
389, 391 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
55/3 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000

มุกดาหาร

44/32 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์
0-4426-9205-7

โทรสาร
0-44258-151 กด 105

0-4431-6395-8

0-4431-6395-8 กด 103

0-4461-6972-5

0-4461-6972-5 กด 107

0-4462-4205-8

0-4462-4205-8 กด 104

0-4453-8154
0-4453-8164
0-4526-5801-10

0-4453-8154 กด 108
0-4453-8164 กด 108
0-4526-5801-8 กด 114

0-4527-0922-5

0-4527-0922-5 กด 104

0-4542-2381-4

0-4542-2381-4 กด 104

0-4563-1375-6
0-4563-1621-2
0-4561-7742,744,
745,747,748
0-4351-2715-9
0-4351-5361-5
0-4571-3091
0-4571-3094-5
0-4571-4866-7

0-4563-1375-6 กด 111
0-4563-1621-2 กด 111

0-4263-0191-4

0-4571-1740 กด 212
0-4571-3091 กด 212
0-4571-3094-5 กด 212
0-4571-4866-7 กด 212
0-4263-0191-4 กด 104

ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
ล�ำดับ

สาขา

สาขาย่อย

ภาคตะวันออก
1 ฉะเชิงเทรา
พนมสารคาม
2

พัทยา
เซ็นทรัลเฟสติวัลฯ
พัทยา

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

153 ถ. ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
1319/1-2 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
8/51 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

0-3881-2682-7

0-3881-2682-7 กด 666

0-3855-2973-6

0-3855-2976

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พัทยาบีช
เลขที่ 333/99 ชั้น 4 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรสาร

0-3837-0501-2 0-3837-0521
0-3842-7671-3
0-3837-0518-21
0-3804-3580-82 0-3804-3583

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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167

ข้อมูลทั่วไป

ล�ำดับ
สาขา
3 บุญสัมพันธ์
4

สัตหีบ

5

ระยอง

สาขาย่อย

นิคมพัฒนา
เซ็นทรัลพลาซา
ระยอง
6

ปลวกแดง

7

ปราจีนบุรี
สระแก้ว
นิคมอุตสาหกรรม
304

8

ชลบุรี
อมตะนคร
บ้านบึง
พนัสนิคม

9

จันทบุรี
ตราด

10

ศรีราชา

11
12

สวนอุตสาหกรรม
สหพัฒน์
แหลมฉบัง
บ่อวิน

13

บ้านฉาง

168

สถานที่ท�ำการ
78/164-5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
507/30 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180
141/7-10 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
239/23 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
99,99/1 ห้อง 262 ชั้น 2 ถ.บางนา-ตราด
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
296/22 ถ.ปลวกแดง-โรงน�้ำตาล
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
147/1 ถ.ราษฎรด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
97/133-134 ซอยสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว
ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
525/18-19 ต.ท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
39/3 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
700/17 หมู่ที่ 1 ต.คลองต�ำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
88/25-26 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170
156/1-2 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
1/71 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
308/4-5 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
126/1-3 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
399/63-64 หมู่ 11 ถ.ทุ่งสุขลา
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
128/415 หมู่ 3 ถ.ปากร่วม-ห้วยปราบ
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
67/40-41 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.พลา
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์
0-3837-7015-8

โทรสาร
0-3818-6077-78

0-3843-7586-7
0-3843-7590
0-3861-2603
0-3880-0464-8
0-3863-7086-9

0-3843-7590

0-3894-2984-7

0-3894-2984 กด 105

0-3802-5916-8
0-3802-5907

0-3802-5907

0-3720-0343-5
0-3721-4841-4
0-3724-7215-8

0-3720-0343

0-3721-8883-6

0-3721-8886

0-3838-1824-7

0-3838-1824-7 กด 118

0-3845-7569
0-3845-7570-2
0-3844-5681-2
0-3844-5685
0-3846-2963-4
0-3846-3189-90
0-3935-1272-8

0-3845-7569 กด 106

0-3953-2712-5

0-3953-2715

0-3880-0464 กด 109
0-3863-7089

0-3724-7215-8 กด 120

0-3844-5685
0-3846-2963-4 กด 333
0-3931-3343 กด 5

0-3877-2032-42 0-3877-2038
0-3848-0585-7 0-3848-0588
0-3848-0858-63
0-3817-3048-54 0-3837-0048-54
0-3860-5550-4
0-3860-5565-7

0-3860-5567

ข้อมูลทั่วไป

ล�ำดับ

สาขา

สาขาย่อย

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคกลาง
14

พระนครศรีอยุธยา

15

ถนนโรจนะ

16

สระบุรี
นครนายก

17

ลพบุรี

18

อ่างทอง
สิงห์บุรี

19

สุพรรณบุรี

6/6-9 ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
481-481/2 หมู่ 2 ถ.วังน้อย-โรจนะ
ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
158/10 ถ. พิชัยรณรงค์สงคราม
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
74/143-144 หมู่ 7 ถ.สุวรรณศร
ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
99/5 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
21/9-10 ม.2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง
ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
612-613 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว
ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
38/10-12 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

0-3524-5167-72 0-3524-5167
0-3522-7471-4

0-3522-7471-4 กด 105

0-3631-5159-60 0-3635-1159 กด 105
0-3631-5524-7
0-3732-0915-7 0-3732-0915-7 กด 106
0-3678-4455-7 0-3678-4455-7
0-3678-4475-78 กด 108 (การเงิน)
0-3678-4479 (สินเชื่อ)
0-3678-4480 (งานบริหารหนี้)
0-3561-1845
0-3561-1845
0-3561-3507-9 0-3561-3507-9 กด 105, 302
0-3651-2740-1 0-3651-2762
0-3552-2512-5

0-3550-1340

ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
ล�ำดับ
สาขา
ภาคตะวันตก
1 สมุทรสาคร

สาขาย่อย

สมุทรสงคราม
2

3

4

นครปฐม

ราชบุรี

กาญจนบุรี

สถานที่ท�ำการ
48 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
13/94 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
364/7 ถ.เทศา ต.พระประโทน
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ศาลายา
236-237 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ�ำเภอสามพราน
จ.นครปฐม 73220
เซ็นทรัลพลาซา
321 ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย
ศาลายา
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
7 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
บ้านโป่ง
37/127-128 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
20/26-29 ซอยโรงพยาบาลธนกาญจน์
ถ.แสงชูโต ต. บ้านใต้ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3481-5773-82

0-3481-5775 กด 107

0-3471-1308-10

0-3471-1313

0-3425-7292
0-3425-7655
0-3425-7920
0-2441-5201-4

0-3425-7971

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

0-2441-5201-4 กด 107

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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ล�ำดับ

สาขา

สาขาย่อย

ภาคใต้
5
ประจวบคีรีขันธ์
6

เพชรบุรี

7

หัวหิน

8

ชุมพร
ระนอง

9

สุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เซ็นทรัลพลาซา
สุราษฎร์

10

ภูเก็ต
พังงา
ถลาง
ฉลอง

11

กระบี่

12

นครศรีธรรมราช
เซ็นทรัลพลาซ่า
นครศรีธรรมราช

13

ทุ่งสง

14

ตรัง
สตูล

15

170

พัทลุง

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

49 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
2/85-87 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
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
4/51 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
31/10 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
11 หมู่ 1 ถ.สายรอบเกาะ ต.แม่น�้ำ 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
333 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ถ.เลียงเมืองท่ากูบ-สนามบิน ต.วัดประดู่
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
59/45-47 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0-3255-1115-20

0-3255-1118

0-3242-4255-8

0-3242-4225-8 กด 130,106

0-3253-2122
0-3253-2075-6
0-7757-6566-69

0-3253-3348 กด 111

0-77821-756-7
0-77821-718
0-7720-0350
0-7720-0917-8
0-7743-0470-1
0-7743-0511
0-7760-2793-6

0-7782-1719

0-7621-8191-3
0-7621-4532
0-7622-3601-2
0-7641-4434-6

0-7621-8191-3

0-7661-7018-21

0-7661-7019 กด 107

0-7638-4632-5

0-7638-4632-5 กด 105

0-7563-0483-9
0-7563-0491-3
0-7539-2862-5

0-7563-0483-9 กด 118

0-7539-2862-5

0-7539-2862-5 กด 111

0-7541-1363
0-7541-2424
0-7541-2334
0-7522-2868-9
0-7521-3079
0-7472-3894-5

0-7541-2424

0-7461-2803-7

0-7461-2803-7 กด 6

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 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก
ต.ฉลอง 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
59/16-18 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
24,26 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000
4-6 ถ.เพียรยินดี ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

โทรสาร

0-7757-6566-69 กด 100

0-7720-0412 กด 207
0-77430-512
0-77602-793

0-7641-4437

0-7539-28265-5 กด 11

0-452-2868-9 กด 9
0-7472-3894-5 กด 5

ข้อมูลทั่วไป

ล�ำดับ
สาขา
16
หาดใหญ่

สาขาย่อย

ถนนราษฎร์อุทิศ
เซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่
สะเดา-ด่านนอก
17

สงขลา

18

ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี

สถานที่ท�ำการ
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
999/13, 999/15 ม.7 ถ.กาญจนวนิช
ต.ส�ำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
9/71-72 ม.2 ถ.กาญจนวนิช
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
215/3-4 ถ.สิโรรส ต.สะเตง
อ.เมือง 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

โทรศัพท์
0-7424-5161
0-7424-5674
0-7434-5526-30
0-7425-5937-40

โทรสาร
0-7434-5526-30
กด 119 (การเงิน)
กด 126 (สินเชื่อ)
0-7425-5940

0-7433-9690-3

0-7433-9690-3

0-7455-7015-6
0-7455-7020
0-7433-3836-9

0-7455-7021

0-7322-3551-5

0-7322-3551-5 กด 108

0-7351-6101-4

0-7351-6104 กด 200

0-7333-4095-6
0-7333-4531

0-7333-4532 กด 105

0-7433-3836-9 กด 110

ศูนย์บริการธนาคาร
ล�ำดับ
ศูนย์บริการธนาคาร
1 บางละมุง

สถานที่ตั้ง
ที่ว่าการอ�ำเภอบางละมุง ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
2 สัตหีบ
ที่ว่าการอ�ำเภอสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180
3 กบินทร์บุรี
ที่ว่าการอ�ำเภอกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
4 ฝาง
ที่ว่าการอ�ำเภอฝาง หมู่ 5 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ 50110
5 วารินช�ำราบ
ที่ว่าการอ�ำเภอวารินช�ำราบ ถ.ทหาร อ.วารินช�ำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
หมายเหตุ : เปิดท�ำการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

โทรศัพท์
0-3822-3556-7

โทรสาร
0-3822-3557

0-3843-7216-7

-

0-3720-2691-2
0-5338-2832-3

-

0-4526-6700

0-4526-6511

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานประจำ�ปี 2560
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เคาน์เตอร์การเงิน
ล�ำดับ

172

เคาน์เตอร์การเงิน

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

1

เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้าน Sony

0-2375-8365

0-2375-8365

2

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ติดกับ KFC
ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย

0-2550-0683

0-2951-9183

3

เดอะมอลล์ ท่าพระ

ชั้น 2 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้าน First Choice

0-2477-7238

0-2477-7238

4

บิก๊ ซี บางนา

ชั้น B ตรงข้ามร้านเทเลวิช

0-2744-3493

0-2744-3493

5

บิก๊ ซี แจ้งวัฒนะ

ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้านเทเลวิช

0-2575-2259

0-2982-5894

6

บิก๊ ซี อ่อนนุช

ชั้น 2 ติดกับร้านกรุงไทยการแว่น

0-2311-3960

0-2311-3961

7

บิก๊ ซี บางปะกอก

ชั้น 3 ใกล้ธนาคารกรุงเทพ

0-2428-1424-5

0-2428-1425

8

อิมพีเรียล ส�ำโรง

ชั้น G ตรงข้าม Super Market

0-2394-0374-5

0-2394-0374

9

ไอทีสแควร์

ชั้น 1 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ แยกหลักสี่-แจ้งวัฒนะ

0-2576-0590-1

0-2576-0592

10

ไอเพลส ไลฟสเคป
เซ็นเตอร์ ลาดกระบัง

ชั้น 2 ห้อง B5 โซนธนาคาร
ศูนย์บริการผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

0-2360-5255-6

0-2360-5257

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำ�นักงานใหญ่

63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2645 9000
โทรสาร : 0 2645 9001

