สารบัญ
สารประธานกรรมการธนาคาร																
สารกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการจัดการ
ทีมผู้บริหาร
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2550
ประวัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
วิสัยทัศน์
ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2550 และแนวโน้มปี 2551					
กิจกรรมเพื่อสังคมปี 2550
การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี
การบริหารทรัพยากรบุคคล															
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการสารสนเทศ
บทบาทของคณะกรรมการธนาคาร
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2550
รายงานของผู้สอบบัญชี
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โครงสร้างองค์กร
การกำกับดูแล การบริหารงาน
ประวัติคณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทำเนียบสาขา

12
14
16
21
22
24
25
27
40					
50
52						
54
56
60
62
67
69
70
72
77
104
106
107
113
117
118

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุน
ส่วนของทุน

2550

2549

636,187 
608,416 
17,320 
27,771 

604,712 
579,813 
17,320 
24,888 

2550
ผลการดำเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
รายได้อื่น
รายได้รวม
กำไรสุทธิ

2549

33,719 
1,412 
35,131 
3,683 

2550
อัตราส่วนทางการเงิน
กำไรสุทธิต่อรายได้รวม
ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

27,560 
1,446 
29,006 
2,319 

2549

10.48 
13.26 
0.58 
11.79 

7.99 
9.32 
0.38 
10.89 

หน่วย : ล้านบาท
2548
531,155 
505,967 
17,320 
25,188 
หน่วย : ล้านบาท
2548
18,717 
1,564 
20,281 
4,336 
หน่วย : ร้อยละ
2548
21.38 
17.21 
0.82 
10.12
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วันใหม่ กับอีกบทบาทสำคัญ
สู่เส้นทางแห่งความก้าวหน้าที่ท้าทาย
การได้มีบ้านหรือที่พักอาศัย
ใกล้ที่ทำงาน ในสไตล์และดีไซน์ที่
ตอบรับรสนิยมของคุณ วันที่เร่งร้อน
อาจดูผ่อนคลาย เป็นความสุขง่ายๆ
ที่เริ่มต้นได้ทุกวัน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พร้อมสร้างสรรค์และมอบโอกาสที่ดี
เรื่องบ้านและที่อยู่อาศัย
ให้คุณได้ค้นพบความสุข
และมุ่งไปสู่ความสำเร็จ นับตั้งแต่
ก้าวแรกของชีวิตวัยทำงาน
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‘ครอบครัว’
บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
ต่อเติมเต็มความสุขเพื่อการเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ของคุณและคนพิเศษ
อาจเป็นห้องฟงเพลง มินิเธียเตอร์
มุมอ่านหนังสือเล็กๆ โรงรถ
หรือห้องของสมาชิกตัวน้อยๆ
ในวันข้างหน้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
มุ่งตอบรับทุกรสนิยม และความ
ต้องการด้านที่อยู่อาศัย ให้คุณสัมผัส
ได้ถึงความสุขของชีวิตที่โดดเด่น
แตกต่างในสไตล์ของคุณเอง

6
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โยงใยสายสัมพันธ์แห่งความรัก
ความอบอุ่นของครอบครัวใหญ่
คือ รั้วบ้านหลังใหม่ที่พร้อมตอบสนอง
ทุกความสุขและทุกความต้องการ
ของสมาชิกทุกคน อาจขยายต่อเติม
เพิ่มเป็นห้องเก็บของ จัดสวนดอกไม้
ไว้ริมระเบียง หรือทำสระว่ายน้ำเล็กๆ
หลังบ้าน
ทุกสีสันแห่งความสุขและทุกความ
ต้องการเรื่องบ้านหรือที่อยู่อาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมก้าว
เคียงข้างไปกับคุณ ไม่ว่าวันเริ่มต้น
หรือบนเส้นทางแห่งความท้าทาย
เพื่อมุ่งสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จ
ในวิถีทางของคุณเอง
8
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ด้วยเจตนารมณ์สำคัญในการมุ่งสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ พร้อมการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนไทยให้ได้รับโอกาส
ที่ดี ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง บนวิถีแห่งความพอเพียงตามอัตภาพ

วันนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ธนาคารทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร’
พร้อมตอบรับทุกรสนิยมและทุกความต้องการเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัย ด้วยศักยภาพใหม่ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานบริการและเทคโนโลยีอันล้ำหน้า โดดเด่นด้วยนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากและสินเชื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อคนไทยทุกคนได้มีโอกาสเริ่มต้น
และค้นพบความสุขอันน่าภาคภูมิใจในร่มเงาของ ‘บ้าน’ ในสไตล์ของตัวเอง
10
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โครงการบ้านมั่นคง
โครงการ
บ้านเอื้ออาทร

โครงการสินเชื่อ
บ้านอารมณ์ดี

โครงการ
ประกันสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย

โครงการ
บ้าน ธอส.-กบข.
รุ่นที่ 5

รางวัล
‘รัฐวิสาหกิจดีเด่น’
ปี 2548-2550
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สารประธานกรรมการธนาคาร

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
ประธานกรรมการธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 เพื่อช่วยเหลือทางการเงิน
ให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่ากึ่งศตวรรษ ธนาคารได้มีบทบาทและเป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยสนับสนุนสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อาทิ โครงการบ้าน ธอส.-กบข. โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน รวมทั้งได้
รังสรรค์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรด้วยเงื่อนไขพิเศษต่างๆ อาทิ สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3 ปี
สำหรับบ้านหลังแรก เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสที่
ครบรอบการดำเนินการปีที่ 54 เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2550 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ เป็นธนาคารทีท่ นั สมัย
เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร พร้อมให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มความสะดวกและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการบนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ธนาคารสามารถแข่งขันในธุรกิจการเงินอสังหาริมทรัพย์
ในรอบปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชนในการซื้อ
ที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม ด้วยเงื่อนไขการให้กู้ที่ผ่อนปรนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ระดับฐานราก
ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 94,083 ล้านบาท 171,282 บัญชี และ ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม
636,187 ล้านบาท เงินฝาก 487,700 ล้านบาท สินเชื่อคงค้าง 577,257 ล้านบาท ธนาคารได้มีการสำรองหนี้สูญตามมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ (IAS 39) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และปรากฏกำไรสุทธิ จำนวน 3,683 ล้านบาท
พร้อมกับการที่ธนาคารได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” (ติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2550) ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น และความ
น่าเชื่อถือในการดำเนินงานและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ
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ในปี 2551 ธนาคารยังคงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยธนาคารได้
ดำเนินการโครงการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Insurance) เพื่อช่วยให้ผู้กู้ที่มีความสามารถในการผ่อนชำระแต่มี          
เงินดาวน์ไม่เพียงพอสามารถกูซ้ อื้ บ้านได้ โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) เพือ่ ให้สามารถระดมเงินเพือ่
รองรับการปล่อยสินเชื่อในอัตราต้นทุนต่ำ การดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมการออมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง  
ปัจจุบนั ธนาคารได้จดั ทำโครงการ ธอส.-รักการออม เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถออมเงินตัง้ แต่อายุยงั น้อย เพือ่ การกูซ้ ื้อ
ที่อยู่อาศัยได้ในอนาคต และจะนำหลักการ Bauspar Finance System หรือการออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยมาปรับใช้ เพื่อช่วย
เสริ ม สร้ า งและกระตุ้ นวิ นั ย ในการออมเงิ น ทั้ ง นี้ เมื่ อ มี เ งิ น ออมตามเงื่ อ นไขระดั บ หนึ่ ง ก็ ส ามารถกู้ ซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ได้              
และผลพลอยได้จากการมีวินัยด้านการออมเงินจะช่วยลดการเป็นหนี้อีกด้วย รวมถึงการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ         
เพือ่ แก้ไขปัญหาหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ และการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง เพือ่ ให้ผทู้ ตี่ อ้ งการมีทอี่ ยูอ่ าศัย สามารถมีทอี่ ยูอ่ าศัย
ได้ง่ายขึ้นตามความสามารถในการผ่อนชำระ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานใดๆ ธนาคารได้ยึดหลักจริยธรรมและความโปร่งใส          
ในการดำเนินธุรกิจเสมอมา และจะดำเนินการตามพันธกิจในการให้บริการการเงินด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร เพื่อให้
ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพ และสามารถตอบสนองความหวังของลูกค้า รัฐบาล พนักงาน และสังคมภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
นับถึงวันนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงพร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  
อย่างครบวงจร ผ่านช่องทาง เครือข่ายสาขาหลัก สาขาย่อย เคาน์เตอร์การเงิน (Banking Counter) ที่เปิดให้บริการตาม
ศูนย์การค้าในเขต กทม. และภูมิภาค ศูนย์บริการธนาคาร (One Stop Service) ที่ให้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อให้ลูกค้า
ได้รบั ความสะดวกในการใช้บริการ และจะมุง่ มัน่ พัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ธนาคารเป็นสถาบันการเงินหลัก
ที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการธนาคาร ทีมผู้บริหาร และพนักงาน
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง   
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สารกรรมการผู้จัดการ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
กรรมการผู้จัดการ

ปี 2550 นับเป็นวาระสำคัญของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้แนวคิด
เปลี่ยน...เพื่อสิ่งที่ดีขึ้น (Change for the Better) ในวันครบรอบการดำเนินงานปีที่ 54 ของธนาคาร (24 กันยายน 2550) และ
เป็นปีที่ธนาคารได้นำระบบ Core Banking ใหม่มาใช้ ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีใหม่ที่ครอบคลุมการให้บริการเงินกู้
เงินฝาก และระบบบัญชี อีกทั้งยังได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารธนาคารในรูปแบบ Hub & Spokes การรวมศูนย์
การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อไว้ที่ Credit Processing Center (CPC) เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งธนาคาร สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารที่เน้นการบริการที่ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใต้สโลแกน “ธนาคารทันสมัย
เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยครบวงจร” ตลอดจนได้ปรับปรุงอัตลักษณ์ใหม่ของธนาคาร (Corporate Identity) โดยใช้สสี ม้ และสีเขียวเป็นสีหลัก
สำหรับสัญลักษณ์ยังคงเป็นสองมือโอบอุ้มบ้านซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งธนาคารตามพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในการเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินหลักที่ให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
และตระหนักเสมอว่า “บ้าน” เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่เสริมสร้างความมั่นคงและอบอุ่นให้ครอบครัวและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น การดำเนินงานของธนาคารมิได้หวังกำไรสูงสุดเพียงประการเดียว หากแต่ยังมุ่งดูแลให้ประชาชน
มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพด้วย ธนาคารยังคงนโยบายในการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ในระดับที่ต่ำเสมอมา
ผลการดำเนินงานในภาพรวมธนาคารยังคงมีความเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงต่อเนือ่ ง โดยในปี 2550 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชือ่
ได้ 94,083 ล้านบาท สนับสนุนและช่วยเหลือให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากกว่า
170,000 ราย ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 3,683 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 636,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.20
และสามารถลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลงเหลือร้อยละ 5.51 ของสินเชื่อรวม
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ธนาคารยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อและเงินฝากให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา แนะนำในการมีบ้านแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป จากการที่พระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2549
เป็นต้นมา ทำให้ธนาคารสามารถขยายขอบเขตการให้บริการสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยได้ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อ
เพื่อคนรักบ้าน” เพื่อจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ภายในบ้าน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำและมีระยะการ
ผ่อนชำระคืนที่นานกว่าสถาบันการเงินทั่วไป “โครงการสินเชื่อบ้านอารมณ์ดี” เป็นสินเชื่อที่ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้า
โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นวงเงินหมุนเวียน เบิกเงินได้ตามจำนวนที่ต้องการใช้ภายในวงเงินที่อนุมัติ และเมื่อชำระคืนก็นำ
กลับมาเป็นวงเงินที่สามารถใช้ได้อีก หรือจะเลือกรับเงินกู้ทั้งจำนวนในครั้งเดียวก็ได้ นอกจากนี้ธนาคารยังได้สนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลในการพัฒนาตลาดบ้านมือสอง เพื่อให้ประชาชนได้มีกรรมสิทธิ์ในการมีบ้านได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ธนาคารได้จัดให้มีการ
ประมูลขายทรัพย์ของธนาคาร (NPA) โดยคัดเลือกทรัพย์คุณภาพดีออกประมูลในราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 20% พร้อมเสนอ
เงื่อนไขพิเศษในการขอสินเชื่อ ซึ่งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีและช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตได้ในระดับ
หนึ่งด้วย
ธนาคารได้พฒ
ั นาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งด้วยการอบรม/สัมมนา ทัง้ ในและต่างประเทศ การให้ทนุ เพือ่ ศึกษาต่อในระดับทีส่ งู
ขึน้ ตามสาขาวิชาทีธ่ นาคารต้องการ รวมถึงการมุง่ เน้นให้พนักงานปฏิบตั งิ านด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักจรรยาบรรณ
ของธนาคารที่กำหนดไว้ สำหรับกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่ โรงเรียนสหกรณ์นิคม       
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียน ตชด. รางวัลอินทิราคานที อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในชนบท และโครงการจักรยานยืมเรียนแด่น้องผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด โดยมอบจักรยาน
จำนวน 500 คัน แก่โรงเรียนในชนบทจำนวน 27 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ใช้จักรยาน
ในการเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับโรงเรียน และการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาแก่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นต้น
สำหรับนโยบายการบริหารงานปี 2551 ธนาคารยังคงดำเนินการโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล อาทิ โครงการบ้าน
ธอส.-กบข. รุ่นที่ 5 โครงการบ้านมั่นคง โครงการบ้านเอื้ออาทร สำหรับโครงการใหม่ที่จะช่วยสนันสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ได้แก่ โครงการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Insurance) ซึ่งจะช่วยให้
ผู้กู้ที่มีความสามารถในการผ่อนชำระแต่มีเงินดาวน์ไม่เพียงพอสามารถกู้ซื้อบ้านได้ เป็นต้น
ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ       
ความสามารถของทีมบริหารและพนักงานทุกคนที่ได้เสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี  
ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2550 จากกระทรวงการคลัง ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 (ปี 2548-2550)       
โดยธนาคารได้รับรางวัล “คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น” ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของธนาคาร และ
ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา ทำให้
ธนาคารเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และหากคนไทยคิดถึงการมี “บ้าน” ขอให้นึกถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นแห่งแรก      
โดยธนาคารขออาสาสานฝันคนไทยให้ได้มี “บ้าน” เป็นของตนเอง เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้อบอุ่นแข็งแรงตลอดไป
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คณะกรรมการธนาคาร

1. นายปิยพันธุ์		
2. นายชัยเกษม		
3. นายนริศ			
4. นายสุชาติ			
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6. นายรังสิน			
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8. นายช.นันท์		

วีระเมธีกุล			
สืบแสง				
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กรรมการ (กรรมการอิสระ)
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9. นายชัยยุทธ		 สุทธิธนากร				 กรรมการ
10. นายสุคนธ์		 กาญจนหัตถกิจ			 กรรมการ (กรรมการอิสระ)
11. นายขรรค์		 ประจวบเหมาะ			 กรรมการ
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คณะกรรมการบริหาร

1. นายชัยเกษม			
2. นายฉัตรชัย			
3. นายรังสิน				
4. นายช.นันท์			
5. นายขรรค์				
นายฉัตรชัย			

นิติสิริ				
วีระเมธีกุล			
สืบแสง				
เพ็ชญไพศิษฏ์		
ประจวบเหมาะ		
ศิริไล				

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายฉัตรชัย			
2. นายสุชาติ				
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4. นายช.นันท์			
5. นางชวนพิศ			
6. นายขรรค์				
นายฉัตรชัย			

วีระเมธีกุล			
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สืบแสง				
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2. พล.ต.อ.ปทีป			
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นางสาววารีย์			
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ชัยสูตร				
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วีระพละ				
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ตันประเสริฐ			
ศิริโยธิพันธุ์			
โตวัน				

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
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คณะกรรมการจัดการ
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8

4

3
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1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายขรรค์			
นายสมศักดิ์		
นายขวัญชัย		
นางอังคณา		
นายคนิสร์			
นายวัฒนา			
นางสาวอภิรัตน์
นายธาดา			
นางไลวรรณ		
นางจามรี			

ประจวบเหมาะ
อัศวโภคี			
คณะรัตน์		
ไชยมนัส			
สุคนธมาน		
มโนเจริญ		
ตันติเวชกุล		
ไชยคุปต์			
ปองเสงี่ยม		
เศวตจินดา		

กรรมการผู้จัดการ												
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานสินเชื่อ					
รองกรรมการผู้จัดการ 		 สายงานบริหารทั่วไป				
รองกรรมการผู้จัดการ 		 สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ 		 สายงานการเงินและบัญชี			
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 		 สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ			
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 		 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 		 สายงานกิจการสาขา				
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 		 สายงานสนับสนุนองค์กร			
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 		 สายงานสินเชื่อ 				

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ทีมผู้บริหาร

2

1

1. นางทัศพร				
2. นางเริงจัย				
3. นางสาวรัมภา 		
4. นางเพ็ญศรี 			
5. นางรัตนา				
6. นายวิชัย				
7. นางปฤษฐา			

อุ่นโกมล									
คลายนสูตร								
มหาศรานนท์								
โปร่งเมฆ									
เรืองรอง									
พรหมสิทธิกุล							
ติราศัย										

22

เจริญศิลป์									
ตรีนุภาพ									
โอภาสวรกิจ								
วีระพละ										
ภิรมย์										
อิศรางกูร ณ อยุธยา					
สุขถาวร									

5

6

7

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2
ผู้อำนวยการสำนักพระราม 9
ผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขากทม. และปริมณฑล
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1

1

1. นางสาวอรฑา		
2. นายทวนทอง			
3. นางสาวศรีนวล		
4. นายกมลภพ			
5. นายโชติช่วง			
6. นายจุฑา				
7. นางสาวนิรมล		

4

3

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร
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2

3

4

5

6

7

2

1

1. นายธนกิจ				
2. นายลือชัย				
3. นางสาววารีย์			
4. นางบุษกร				
5. นางไลวรรณ			
6. นางนวลลออ			
7. นายพัลลภ				
8. นางสุดจิตตรา		
9. นายฉัตรชัย			

ธีระกาญจน์								
จิรวินิจนันท์							
โตวัน										
ปภัสสรศิริ 								
ปองเสงี่ยม									
วัจนะพุกกะ								
กฤตยานวัช								
คำดี											
ศิริไล											

ขาวประเสริฐ							
เกตุพันธุ์									
ขวัญบุรี										
ศรีพูนสุข									
โรจนโสภณดิษฐ์							
ครุธาโรจน์									
ทองสำราญ								
ไกรสวัสดิ์									

3

6

5

7

8

9

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการสารสนเทศ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนองค์กรและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายภาครัฐและสังคม
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ

1

1. นายพิษณุพร			
2. นายโอฬาร			
3. นายไพบูลย์			
4. นายอำนวย			
5. นางจินดา 				
6. นายคนึง				
7. นายอนุสรณ์			
8. นายอมรศักดิ์			

4

2

3

4

5

6

7

8

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคาร
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550
ด้วยคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ คุณธรรม
และโปร่งใส ตามหลักนิยมของการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามคำสั่งคณะกรรมการธนาคารฯ ที่ 7/2550 และในคู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่ ในปี 2550
ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจำนวน 3 ท่าน มี นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพรศักดิ์
บุณโยดม และ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ เป็นกรรมการตรวจสอบ และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเป็นเลขานุการ ต่อมา
นายพรศักดิ์ บุณโยดม ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผลให้หมดสภาพการเป็นกรรมการธนาคาร
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 13/2550 จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ประกอบด้วย นายสุคนธ์
กาญจนหัตถกิจ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐและนายสุชาติ ศิรโิ ยธิพนั ธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเป็นเลขานุการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป
ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยได้ทำหน้าaที่ตามที่กำหนดในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และได้รายงานผลการประชุมและ
รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร สอบทานงบการเงินประจำปีของ
ธนาคาร ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่
ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีอิสระ รวมทั้งการสอบทานการบริหารงานและการดำเนินงานของธนาคาร ซึ่งได้มีการ
ประชุมหารือในประเด็นต่างๆ กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารแล้ว
สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและ
การตรวจสอบภายในของธนาคาร
สอบทานและรายงานผลของรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สอบทานการปฏิบัติการของธนาคารตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการ
ธนาคารกำหนด
สอบทานคู่มือการตรวจสอบ กฎบัตร และแผนงานการตรวจสอบและแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
สอบทานโครงการพัฒนาระบบงานหลักของธนาคาร (Core Banking System) และระบบงานสารสนเทศของธนาคาร
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้ข้อมูลของธนาคารเป็นไปอย่างเหมาะสม รัดกุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งจากการสอบทานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการมาตลอดปี 2550
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน รายงานการควบคุม
ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการตรวจสอบภายใน เหมาะสมเพี ย งพอตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงการคลัง

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ประวัติธนาคารอาคารสงเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496” ขึ้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2496 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2496 นับแต่
นั้นมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เริ่มเปิดดำเนินการในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2496 ด้วยเจตนารมณ์ที่สำคัญ คือ เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ   
ในช่วง 20 ปีแรกของการก่อตั้ง ธนาคารดำเนินงานทั้งในฐานะเป็นสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และเป็นผู้จัดสรรบ้าน
และที่ดินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2516 รัฐบาลได้จัดตั้งการเคหะแห่งชาติขึ้นเพื่อทำ
หน้าที่จัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน และได้โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน และสิทธิต่างๆ ของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ
ที่ดินหรืออาคารให้แก่การเคหะแห่งชาติ และกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งทำหน้าที่ด้านการเงินการธนาคาร โดยการปล่อย
สินเชื่อทั้งระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการจัดสรรเพื่อพัฒนาโครงการ และสินเชื่อระยะยาวแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อการปลูกสร้าง ซื้อ หรือจัดหา
ที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
ธนาคารได้ให้บริการรับฝากเงินเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517 ซึ่งประกอบด้วยเงินฝากประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับ
ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย จึงนับได้ว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นธนาคาร
ที่สมบูรณ์แบบที่ให้บริการทั้งเงินฝากและเงินกู้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2522-2524 ธนาคารได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ดา้ นการเงินการธนาคาร อาทิ การแยกส่วนเงินกูท้ มี่ กี ารปล่อยสินเชือ่ เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเงินกูท้ วั่ ไป
และส่วนเงินกู้โครงการ มีการปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อให้คล่องตัว พัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ริเริ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ        

ซึง่ ได้รบั ความนิยมและเป็นแหล่งทุนทีส่ ำคัญของธนาคารต่อเนือ่ งมาหลายปี และมีการจัดตัง้ ศูนย์สนิ เชือ่ เพือ่ แก้ปญั หาหนีค้ า้ งโครงการทีอ่ ยู่
อาศัย โดยทำหน้าทีว่ เิ คราะห์และพิจารณาปล่อยสินเชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการโครงการ
ในปี 2529 ธนาคารได้เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่ถนนพระราม 9 และใช้สำนักงานเดิมที่ถนนราชดำเนินในเป็นสำนักงาน
สาขา ซึ่งนับเป็นสาขาแห่งแรกของธนาคาร ปัจจุบันธนาคารมีสาขาดังนี้
- สาขาหลัก จำนวน 74 สาขาหลัก 
- สาขาย่อย จำนวน 5 สาขาย่อย
อีกทั้งยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ทันสมัยเข้ากับวิถีชีวิตของสังคมเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยเปิดให้
บริการเคาน์เตอร์การเงิน (Banking Counter) ตามห้างสรรพสินค้า รวม 15 แห่ง เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ศูนย์บริการ
ธนาคาร (One Stop Service) ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศอีก 20 แห่ง และหน่วยบริการสินเชื่อ 20 แห่ง
ในช่วงปี 2531-2539 ผลการดำเนินงานของธนาคารมีการขยายตัวอย่างมาก ทั้งในด้านปริมาณการให้เงินกู้ที่อยู่อาศัย และ
ส่วนแบ่งตลาด ตลอดจนกำไรสุทธิ และในโอกาสครบรอบการดำเนินการปีที่ 40 ธนาคารได้เปลีย่ นสัญลักษณ์ธนาคารจาก “รูปวิมานเมฆ”
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เป็น “รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน” เพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี ให้เป็น “รัฐวิสาหกิจที่ดี” ธนาคารได้จัดทำและเผยแพร่
วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจัดทำ WebSite อินเตอร์เน็ต
www.ghb.co.th เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สนใจทั่วไป
บทบาทด้านที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับ
การยกย่องจากศูนย์กลางสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ในปี
2539 ให้เป็น “สถาบันการเงินที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม” นับเป็น
ความภาคภูมิใจของธนาคารอีกวาระหนึ่ง
หลังจากประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ในปี
2540-2542 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูธุรกิจ
ที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ การร่วมมือกับธนาคารออมสินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 30 ปี  
การจัดตั้งสำนักงานตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ
ปี 2544 ธนาคารได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์
ของตนเอง รวมทั้งการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยได้จัดทำโครงการบ้าน ธอส.-กบข. สำหรับ
ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยได้ในวงเงินร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักประกัน และมีการผ่อนชำระในอัตรา
ก้าวหน้าเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ข้าราชการ และได้มีการขยายผลไปยังกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างประจำ ส่งผลให้ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในระยะต่อมา   
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารครั้งสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้เอื้ออำนวยให้
ธนาคารสามารถขยายขอบเขตการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร และมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน ธนาคาร
ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเพื่อคนรักบ้าน” เพื่ออำนวยสินเชื่อแก่ลูกค้าในการนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ
ที่อยู่อาศัย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ตามหมวดรายการที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด
เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  
ปี 2550 ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “ธนาคารทันสมัย เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยครบวงจร” ใช้ชอื่ ภาษาอังกฤษว่า
“G H BANK” และนำสีที่มีความโดดเด่นมาใช้เป็นสีหลักของธนาคารจำนวน 3 สี ได้แก่ “สีส้ม” หมายถึง สีของพระอาทิตย์ยามเช้า
เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ เป็นสีหลัก “สีเขียวอ่อน” หมายถึง ความเจริญงอกงาม “สีเขียวเข้ม” หมายถึง ความมั่นคง ที่สำคัญธนาคารได้
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงานโดยเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์หลัก Core Banking มาใช้ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิม
พร้อมปรับโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบ Hub & Spokes มีการรวมศูนย์การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อไว้ที่ Credit Processing
Center (CPC) เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคาร สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
สิ่งที่เป็นเกียรติประวัตินำมาซึ่งความภาคภูมิใจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือ การที่ธนาคารได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น”
ติดต่อกัน 3 ปี  (จัดโดยกระทรวงการคลัง และบริษัทไทย เรตติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด หรือ TRIS) โดยตั้งแต่ปี 2548
ธนาคารได้รับ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้รับรางวัลติดต่อกัน 3 ปี รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลด้านการ
บริหารจัดการองค์กรดีเด่น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐพร้อมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้ประชาชนชาวไทย
ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามสมควรแก่อัตภาพต่อไป และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นสถาบันการเงินหลักของประเทศในด้าน
สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
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วิสัยทัศน์
เป็นธนาคารที่ทันสมัยเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร 

ภารกิจ
ให้บริการทางการเงินด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร โดยการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกค้า รัฐบาล พนักงาน และสังคม
เศรษฐกิจไทยโดยรวมปี 2550 ยังคงมีเสถียรภาพ แม้ว่าภาวะโดยรวมในช่วงครึ่งปีแรกจะมีอัตราการขยายตัวชะลอลง
จากปี 2549 ที่มีการขยายตัวประมาณร้อยละ 5.0 ลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.3-4.5 ทั้งนี้ เป็นผลจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันผวนอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง
โดยมีปัจจัยภายนอกประเทศจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน อัตราเงินเฟ้อที่ยังในอยู่ในเกณฑ์สูง
และปัจจัยจากภายในประเทศทีเ่ กิดสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับลดลง ส่งผลกระทบต่อการปรับลดความเชื่อมั่นของภาค
เอกชนและผู้บริโภคในการลงทุน สำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนั้น ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น
จากความชัดเจนทางการเมือง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคเอกชนฟื้นตัวขึ้นจากเดิม ซึ่งจะเป็นแรงหนุนสำคัญ
ต่อการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งภาครัฐมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณรัฐบาลและ
งบลงทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจช่วงครึ่งหลังของปีจะมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ด้วยยังคงมีีปัจจัยลบต่างๆ ตลอดปีที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้เศรษฐกิจรวมของประเทศทั้งปี 2550
ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้   
ด้วยความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้ภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ธนาคารต้อง
ดำเนินธุรกิจด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้น โดยต้องพยายามบริหารจัดการการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายรัฐบาล
และการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณสินเชื่อที่ปล่อยให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
ให้มีความสมดุล สามารถรับประโยชน์จากสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยสามารถ
แข่งขันกับสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์อื่น ทั้งนี้ ธนาคารจึงได้สร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การให้บริการด้าน
สินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่หลายโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับและสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ดำเนิน
การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในปี 2550 โดยการเปิดตัวโครงการนวัตกรรมใหม่ๆ ได้แก่ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธอส.-อปท.
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โครงการเร่งรัดสินเชื่อรายย่อยไม่เกินรายละ 300,000 บาท โครงการปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 3 ปีที่ร้อยละ 4.99 เพื่อเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้านและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยของตนเอง 

รายงานผลการดำเนินงานปี 2550
จากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมือง ทำให้ธนาคารได้รับผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน
โดยรวมของธนาคาร จะเห็นได้จากส่วนแบ่งตลาดของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลงจากร้อยละ 46 ในปี 2549 เหลือ
เพียงร้อยละ 39.6 ในปี 2550 ซึ่งทำให้ผลประกอบการของธนาคารลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงรักษาความเป็นผู้นำ
ส่วนแบ่งตลาดของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อที่
อยู่อาศัย ซึ่งถือว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ ธนาคารจึงให้ความสำคัญในการตอบสนองการดำเนิน
งานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัย โดยให้ธนาคารช่วยเหลือการปล่อยสินเชื่อที่เน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อย
ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนบนพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของธนาคารนั้นจะ
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ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบที่เน้นด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้
รวมทั้งธนาคารให้ความช่วยเหลือความยากจน และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาหนี้ค้างชำระ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะ
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ ภาระค่าครองชีพเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยสูง โดยธนาคารร่วมมือกับศูนย์
อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (ศอก.นส.) กระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ตามนโยบายของรัฐบาล  
ในปี 2550 ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจการให้
บริการและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับธนาคาร โดยสามารถนำระบบ Core Banking System มาใช้ในงานการดำเนินการให้
บริการพื้นฐานของธนาคาร ทำให้มีระบบงานหลักที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่างๆ เช่น ระบบเงินฝาก ระบบสินเชื่อ
ระบบงานบัญชี และระบบข้อมูลลูกค้า ทำให้สามารถนำเสนอบริการต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การให้บริการที่รวดเร็วสะดวก ซึ่งจะสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดในด้านการบริการ และธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและเปลี่ยนแปลงขอบเขตความรับผิดชอบ
ของงานให้สอดคล้องกับระบบ Hub & Spokes เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และให้มีความสะดวกและ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และ
เพื่อเกิดการสร้างสรรค์ ในงานที่ปฏิบัติ รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจให้กับพนักงานเพื่อนำมาใช้พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
ผลการดำเนินงานที่สำคัญของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปี 2550 สรุปได้ดังนี้ 

1. การให้สินเชื่อ

ผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2550 จากภาวะเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน ทำให้มูลค่า
ของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2550 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2549 ผลการดำเนินงานการให้สินเชื่อปล่อยใหม่ในปี 2550      

ของธนาคารลดลงจากเป้าหมายที่ประมาณการไว้ที่จำนวน 95,500 ล้านบาท โดยธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อได้ทั้งสิ้น
เป็นจำนวน 94,083 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นปีที่ประมาณการไว้เป็นเงิน 1,417 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.49 และ
ลดลงจากปี 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเป็นเงินจำนวน 19,112 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.88 สินเชื่อ
ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าประเภทสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว 
ณ สิ้นปี 2550 ธนาคารมีจำนวนลูกหนี้เงินกู้รายย่อยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,235,894 บัญชี คิดเป็นจำนวนเงินต้นคงค้าง
ทั้งสิ้น 575,770 ล้านบาท 
ในปี 2550 ธนาคารได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ ประกอบด้วยโครงการที่ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา และโครงการ
ที่เริ่มดำเนินการในปี 2550 เป็นปีแรก โครงการเหล่านี้มีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อโดยตรงและส่วนที่เป็นการ
สนับสนุนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างถูกต้อง สรุปได้ดังนี้
1.1 โครงการที่ ธอส. จัดทำร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
• โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการสมาชิก กบข. (รุ่นที่ 3) :
เป็นความร่วมมือระหว่าง ธอส. และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในการจัดทำโครงการเงินกู้เพื่อ
ที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ (กบข. รุ่นที่ 3) เพื่อช่วยเหลือให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิก กบข. และข้าราชการที่ไม่
เป็นสมาชิก กบข. แต่อยู่ภายในสังกัดเดียวกันกับสมาชิก กบข. ที่มีความต้องการซื้อ/ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
สามารถกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น โดยมีเงื่อนไขเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการ ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย
ข้าราชการสมาชิก กบข. ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และโครงการบ้าน ธอส. เพื่อลดภาระหนี้สมาชิก กบข. ครั้งที่ 1 และครัง้ ที่ 2
ธนาคารเปิดให้ยนื่ กูต้ งั้ แต่วนั ที่ 24 ธันวาคม 2547 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2549 ทำนิตกิ รรมกับธนาคารให้เสร็จสิน้ ภายในวันที 
่
28 กุมภาพันธ์ 2550 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ธนาคารสามารถให้สนิ เชือ่ ตามโครงการแก่ลกู ค้าเป็นเงินทัง้ สิน้ 45,134 ล้านบาท
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• โครงการบ้าน ธอส.-กบข. ครั้งที่ 4 :
โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ (กบข. รุ่นที่ 4) เป็นความร่วมมือระหว่าง ธอส. และกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในการจัดทำโครงการเงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสำหรับข้าราชการ (กบข. รุน่ ที่ 4) เพือ่ ขยายโอกาส
สนับสนุนให้ขา้ ราชการสมาชิก กบข. ทัว่ ประเทศได้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองง่ายยิง่ ขึน้ กำหนดให้ใช้อตั ราดอกเบีย้ ดังนี้
ปีที่ 1 เท่ากับ MRR- 2.25%
ปีที่ 2 เท่ากับ MRR- 1.50%
ตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุของสัญญา  เท่ากับ MRR- 1.25%
ทัง้ นีใ้ ห้สนิ้ สุดระยะเวลายืน่ คำขอกูใ้ นวันที่ 28 ธันวาคม 2550 และทำนิตกิ รรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551
ณ สิ้นปี 2550 ธนาคารให้สินเชื่อตามโครงการแก่ลูกค้าเป็นเงินทั้งสิ้น 10,822 ล้านบาท  
	
1.2 โครงการเพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่ออื่นๆ
• โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. :
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างทั่วถึง
อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็น
สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2550 ธนาคารสามารถ
ให้สินเชื่อตามโครงการแก่ลูกค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 1,553 ล้านบาท
• โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” :
ตามที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้มีราย
ได้นอ้ ย ซึง่ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จึงได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติ และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยดูแลด้านการจัดหาทีด่ นิ
และจัดสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย และมอบหมายให้ธนาคารของรัฐเป็นผูส้ นับสนุนทางด้านการเงินแก่การเคหะแห่งชาติ และผูซ้ อื้ บ้านรายย่อย
ทีม่ รี ายได้ครัวเรือนไม่เกิน 10,000 บาทและ 15,000 บาท สามารถมีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองได้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้
ปล่อยสินเชือ่ รายย่อยให้กบั ผูม้ รี ายได้นอ้ ยและผูด้ อ้ ยโอกาสตามทีก่ ารเคหะแห่งชาติได้จดั ส่งให้ ณ สิน้ ปี 2550 ธนาคารสามารถให้
สินเชือ่ ตามโครงการแก่ลกู ค้าเป็นเงินทัง้ สิน้ 12,526 ล้านบาท
• โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน :
ธนาคารในฐานะเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมธนารักษ์ และการเคหะแห่งชาติ และสำนักงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (สปท.) ได้ร่วม
ลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดยให้การสนับสนุนผู้ที่จดทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ และมีหนังสือยินยอมจากกรมธนารักษ์ให้นำสิทธิการเช่ามาขอสินเชื่อและ
ให้กเู้ พือ่ ปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร ชำระหนีค้ า่ ปลูกสร้างอาคารทีเ่ ป็นกรรมสิทธิข์ องตนเองบนทีร่ าชพัสดุ
รวมทั้งไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2550 ธนาคาร
สามารถให้สินเชื่อตามโครงการแก่ลูกค้าเป็นเงินทั้งสิ้น 245 ล้านบาท
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• โครงการบ้าน ธอส.-สำนักงานประกันสังคม :
สำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของความต้องการที่อยู่อาศัยประกันตน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประกันตน อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด้วย จึงได้มีแนวคิดที่จะนำเงิน
สมทบของผู้ประกันตนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสำนักงานประกันสังคมจึงได้ร่วมกันจัดทำ
โครงการบ้าน ธอส.-สปส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตนที่ทำงานในสถานประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกจาก
สำนักงานประกันสังคม ด้วยเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนถึง ณ สิน้ ปี 2550 ธนาคารสามารถให้สินเชื่อตามโครงการแก่ลูกค้าเป็นเงินทั้งสิ้น 2,294 ล้านบาท
• โครงการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อ :
เป็นโครงการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่มีราคาตาม
สัญญาจะซื้อจะขายไม่เกิน 2 ล้านบาทที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การให้กู้ปกติของธนาคารแต่มีความสามารถในการ
ผ่อนชำระ การให้เช่าซื้อเพื่อดูประวัติการผ่อนชำระกับธนาคารก่อนจะเข้าระบบการกู้ปกติ ในระยะแรกธนาคารเปิดให้เช่าซื้อ
เฉพาะทีด่ นิ พร้อมอาคารหรือห้องชุด ในโครงการจัดสรรทีธ่ นาคารรับเป็นแหล่งเงินกูร้ ะยะยาว ระยะเวลาการให้เช่าซือ้ ไม่เกิน 5 ปี
หลังจากนั้นเข้าระบบการกู้ยืมปกติตามระเบียบสินเชื่อของ ธอส. โดยมีเงินงวดผ่อนชำระระหว่างเช่าซื้อที่กำหนดเป็นจำนวนที่
ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ ณ สิ้นปี 2550 ธนาคารสามารถอนุมัติให้สินเชื่อตามโครงการแก่ลูกค้าเป็น
เงินทั้งสิ้น 320 ล้านบาท
• สินเชื่อเพื่อคนรักบ้าน :
ตามที่พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 123
ตอนที่ 4 ก วันที่ 17 มกราคม 2549 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2549 เป็นต้นไป โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม
คำว่า “อาคาร” ในมาตรา 3 “อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยหรือเพื่อ
ประโยชน์ในการอยู่อาศัย และให้หมายความรวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
มีการจัดเป็นหมวดตามลักษณะการใช้งานรวม 15 หมวด โดยธนาคารหวังว่าจะช่วยเหลือลูกค้าเติมเต็มและได้รับมาซึ่งบ้าน
สมบูรณ์แบบ และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นธนาคารมีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้กู้
โดยการเพิ่มวงเงินตามเกณฑ์หลักประกันจากปกติอีก 10% ของราคาประเมินหรือ LTV คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ทั้งนี้
ธนาคารได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ณ สิ้นปี 2550 ธนาคารสามารถให้สินเชื่อตามโครงการแก่ลูกค้าเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 6,251 ล้านบาท
• โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธอส.-อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) :
เป็นโครงการที่ช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น ช่วยให้เกิดความ
มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยใน
ราคาที่เหมาะสมกับกำลังเงิน ความสมดุลพอดี และความพอประมาณ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้โดยการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยในราคาถูก โดยการสนับสนุนขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  
โดยไม่ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ณ สิ้นปี 2550 (ยังไม่มีการปล่อยสินเชื่อ)
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1.3 โครงการสนับสนุนการให้สินเชื่อ
• โครงการข้อมูลข่าวสาร :
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตระหนักดีว่าการที่ธนาคารจะให้บริการได้อย่างครบวงจรนั้น จะต้องรวมถึงการให้
บริการในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วย นอกจากการมี Website เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลไม่แต่เฉพาะผลิตภัณฑ์
ด้านสินเชื่อ เงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยแล้ว ธนาคารยังมี Website ที่เป็นศูนย์ที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย
(1) www.ghbank.co.th: เป็น Website หลักของธนาคารซึ่งให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของ
ธนาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ เงินฝาก และอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งข่าวสารล่าสุดของธนาคาร
(2) www.ghbhomecenter.com: ศูนย์ข้อมูลซื้อ-ขายที่อยู่อาศัยครบวงจร ธอส. (GHB-Home Buying
Information Center) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางที่มุ่งให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ใช้บริการ และ
ผู้ลงทะเบียนที่เป็นสมาชิกสามารถหาข้อมูลเพื่อการซื้อ-ขายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้ซื้อบ้าน ทั้งก่อนการตัดสินใจซื้อบ้านและหลังจากที่มีบ้านเป็นของตน ซึ่งเนื้อหาหลัก
ประกอบด้วย ความรู้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้าน การเช่า การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย การออกแบบ
ตกแต่ง การบำรุงรักษาและต่อเติมอาคาร การขายที่อยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดดำเนินงานให้เป็นศูนย์ข้อมูล
ซื้อขายที่อยู่อาศัยครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็น Website ศูนย์กลางการซื้อขายบ้านมือสองของประเทศไทย
ที่สมาชิกจะได้รับความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อหรือต้องการฝากขายที่อยู่อาศัยให้สามารถฝาก
ซื้อขายบ้านทุกประเภททุกระดับราคาทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง ทุกทำเลในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ให้บริการแก่
ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาฝากขายอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยตนเอง 
(3) วารสาร ธอส. ประกอบด้วย บทความ สถิติที่อยู่อาศัย บทวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่อยู่อาศัย
รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องในแวดวงที่อยู่อาศัย ความเคลื่อนไหวของ ธอส. จัดพิมพ์รายไตรมาส เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการ
และผู้ที่สนใจทั่วไป
(4) ห้อง Cyberspace สำหรับพนักงานของธนาคารและผู้ที่สนใจ สามารถใช้บริการ Internet ได้อย่างสะดวก
สบายที่สำนักงานใหญ่
(5) ห้องสมุดอัตโนมัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูล
รวมถึงการยืม-คืนหนังสือและสื่อต่างๆ ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(6) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลของธนาคาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ซึ่งอยู่ภายในห้องสมุดธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่
• โครงการ ธอส. เพื่อบ้านเพื่อคุณ :
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
มากขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยฟื้นฟูตลาดที่อยู่อาศัยและภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันเป็นผลให้เกิดการขยายตัวต่อภาคเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ธนาคารจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยการให้ความรู้และคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการมีที่อยู่อาศัยเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง (Homeownership Education and Counseling-HEC) แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชนทั่วไป ทั้งในช่วงก่อนและหลังการซื้อบ้าน (Pre and Purchase) นับเป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างการมี
ที่อยู่อาศัย และการยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีของที่อยู่อาศัย และการสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนของรัฐบาล 
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2. การช่วยเหลือลูกหนี้จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
ธนาคารได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย และลูกหนี้ที่เป็นผู้ประกอบการที่มีปัญหาในการชำระหนี้ที่ได้รับผล
กระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ทบทวนปรับปรุงและแก้ไข/
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงื่อนไขในมาตรการประนอมหนี้ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมแก่การดำเนินการและเอื้ออำนวยให้สามารถให้
ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ได้มากที่สุดภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อลูกหนี้ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นการถาวร มาตรการที่สำคัญ คือ
2.1 มาตรการประนอมหนี้โครงการ ธอส. เพื่อคุณ (GHB 2 U) :
เป็นมาตรการประนอมหนี้ของธนาคารที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระที่ไม่สามารถมาติดต่อ
ประนอมหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามโครงการ ธอส. เพื่อคุณ (GHB 4 U) ได้ ธนาคารจึงได้ออกมาตรการประนอมหนี้
โครงการ ธอส. เพื่อคุณ (GHB 2 U) โดยพิจารณาส่วนลดในการประนอมหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีส่วนลดส่วนสูญเสีย
จากหลักเกณฑ์การประนอมหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ปิดบัญชีไถ่ถอน
จำนอง และกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ชำระหนี้บางส่วน พร้อมทั้งขอส่วนลดและผ่อนชำระหนี้ต่อไป  
2.2 โครงการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน (หนี้ในระบบ) :
เป็นโครงการให้สินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ (ในระบบ) ตามนโยบายปลดหนี้ของรัฐบาลโดย ธอส. ในฐานะเป็น
องค์กรสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เป็นโครงการที่ธนาคารร่วม
มือกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบ โดยการทำงานร่วมกันกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นของรัฐในการเป็นสื่อกลาง
ให้เกิดมีการแปลงหนี้จากเจ้าหนี้นอกระบบมาเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินโดยที่ ธอส. เป็นหนึ่งในธนาคารที่เข้าร่วมโครงการโดย
อาศัยเครือข่ายและบุคลากรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นที่มีศักยภาพในด้านเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทย โดย
ต้องเป็นลูกหนี้ของธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อการเจรจาทำความเข้าใจหรือเพื่อ
ช่วยเหลือลูกหนี้ โดยการพิจารณาสินเชือ่ หรือปรับโครงสร้างหนีท้ เี่ กีย่ วพันกับทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ลูกหนีเ้ พือ่ นำไปชำระหนีห้ รือลดภาระ
หนี้ที่เกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผ่อนปรนของ ธอส. ภายใต้ พรบ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึง
การโอนลูกหนี้ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารที่จะผ่อนปรนได้ไปสู่กระบวนการหรือธนาคารอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ธนาคารสามารถให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามเงื่อนไขได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 101,719 ราย

3. โครงการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เพื่อเป็นความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ให้มีความโปร่งใส
ในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีจริยธรรมในการส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน ธนาคารจึงได้เริ่มดำเนินการโครงการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดแผนงานการกำกับดูแลที่ดี และคณะ
อนุกรรมการการจัดวางระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดูแล
ตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร เพื่อให้สามารถคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งภาวะทางการเงินและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง สร้างวิสัยทัศน์โดยการมองการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในระยะยาวภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งกระทำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ธนาคารและประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อผลการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งมีการวางแผนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อความมั่นคงและก้าวหน้าในระยะยาว สามารถแข่งขันได้ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
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4. โครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปได้ดังนี้
4.1 เงินฝากจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคาร
มีปริมาณเงินฝากจำนวนทั้งสิ้น 487,762.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.34 ของปริมาณเงินทุนทั้งหมดของธนาคาร 
4.2 พันธบัตรในประเทศ : ประกอบด้วย
(1) พันธบัตรเงินกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ จำนวน 84,300 ล้านบาท อายุพันธบัตร 3-8 ปี กำหนดชำระดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน
(2) พั น ธบั ต รสิ น เชื่ อ เคหะรวมใจ ตามมาตรการฟื้ น ฟู ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จำนวน 5,000 ล้ า นบาท
อายุพันธบัตร 3-5 ปี โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน
แหล่งเงินทุนที่สำคัญ ณ สิ้นปี
รายการ

จำนวนเงิน : ล้านบาท

2547

2548

จำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ

1. เงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
2. เงินกู้ภายในประเทศ
3. เงินกู้ต่างประเทศ
4. พันธบัตร
5. เงินทุนในตลาดเงิน

349,778.45
14,405.68
8,329.42
34,000.00
14,582.33

83.60
3.42
1.98
8.08
3.46

รวมทั้งสิ้น

421,095.88

100.00

2549

จำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ

380,289.35
13,917.25
8,333.17
73,000.00
24,334.52

76.08
2.78
1.67
14.60
4.87

499,874.29 100.00

2550

จำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ จำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ

447,526.86
7,992.27
8,336.91
85,500.00
23,120.48

78.17
1.40
1.46
14.94
4.04

487,762.16
89,300.00
22,603.77

81.34
14.89
3.77

572,476.52 100.00

599,665.93

100.00

จะเห็นได้ว่าในปี 2550 ธนาคารมีแหล่งเงินทุนจากเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักในการดำเนินกิจการของ
ธนาคาร เป็นแหล่งเงินที่มีสัดส่วนมากที่สุดประมาณ 81.34% ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของธนาคาร ทั้งนี้สะท้อนถึงนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะลดหนี้สาธารณะ โดยการลดจำนวนเงินกู้ของธนาคารที่ทางกระทรวงการคลังค้ำประกัน ทำให้ธนาคารจำเป็น
ต้องเพิ่มเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ธนาคารมีความ
เสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น ซึ่งธนาคารเองได้วางแผนที่จะทำการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยระยะ
สั้นให้เป็นระยะยาว (Interest Rate Swap) เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านนี้
ในปี 2550 ต้นทุนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อยู่ที่ร้อยละ 3.81 สาเหตุที่มีนัยสำคัญ คือ ธนาคารมีการ
บริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
อยู่ที่ร้อยละ 4.68 ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มรายได้ของธนาคาร 
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5. กิจการสาขา
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากการให้บริการได้ทั่วถึง ในปี 2550 ธนาคารได้เปิดจุดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
ทั้งสิ้นรวม 130 แห่ง ซึ่งแยกเป็นสาขาหลักใน กทม. และปริมณฑล จำนวน 30 สาขา และสาขาหลักในส่วนภูมิภาคจำนวน  
44 สาขา สาขาย่อยจำนวน 5 สาขา บริการเคาน์เตอร์การเงินจำนวน 14 แห่ง เพื่อให้บริการรับฝาก-ถอนเงิน และชำระหนี้
เงินกู้ และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนให้ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงได้เพิ่มศูนย์
บริการธนาคาร (One Stop Service : OSS) ขึ้น โดยในปี 2550 ได้เปิดบริการ 16 แห่ง โดยแบ่งออกได้ดังนี้
ด้านช่องทางหลักการให้บริการ
รายการ

1. สาขาในกทม.และปริมณฑล
สาขาหลัก
สาขาย่อย
เคาน์เตอร์การเงิน
ศูนย์บริการธนาคาร (OSS)
2. สาขาในฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค  
สาขาหลัก
สาขาย่อย 
เคาน์เตอร์การเงิน
ศูนย์บริการธนาคาร (OSS)
หน่วยบริการสินเชื่อ
			

รวมจำนวนจุดให้บริการทั้งสิ้น

2546

2547

2548

2549

2550

29
0
0
0
0
42
0
0
3
37

29
0
10
0
0
42
0
0
6
36

30
0
10
1
0
43
0
0
7
33

30
0
11
1
0
44
3
2
9
29

30
1
12
1
0
44
4
2
15
21

111

123

125

129

130

2546

2547

2548

2549

2550

68

63

67

67

68

ด้านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รายการ

จำนวนตู้ ATM
	

จะเห็นได้ว่า ธนาคารมีการขยายช่องทางการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีการปรับปรุงลักษณะของจุดให้บริการเพื่อ
อำนวยความสะดวกรวดเร็วและตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  
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สถานะทางการเงิน
จากผลการดำเนินงานของธนาคารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในปี 2550 แนวโน้มของสถานะทางการเงินของ
ธนาคารอยู่ในระดับที่มีความมั่นคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่
ของธนาคารจากปี 2546 
• สินทรัพย์ :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีปริมาณสินทรัพย์สุทธิจำนวนทั้งสิ้น 636,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2549 เป็นจำนวนเงิน 31,487 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.21 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของธนาคารกว่าร้อยละ 90.50
เป็นสินเชื่อรายย่อยระยะยาว 
	
• สินเชื่อที่ก่อให้เกิดรายได้ (PL) :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมี PL รวมทั้งสิ้น 597,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2549 เป็น
จำนวนเงิน 41,229 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.40   
• การตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3,352 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน
สำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด 30,205 ล้านบาท
• ผลการดำเนินงาน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 3,683 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่ประมาณการ ณ สิ้นปี 2550 ที่ 3,070 ล้านบาท อยู่ที่ร้อยละ 119.96 โดยเป็นกำไรก่อนรายการกำไรจากการปริวรรตเงินตรา
3,684 ล้านบาท ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 3,428 ล้านบาท
• เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เท่ากับร้อยละ 11.89 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี
2549 ที่ร้อยละ 10.63 
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เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจธนาคารในปี 2551
ธนาคารได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการในปี 2551 ภายใต้การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ธนาคาร เพื่อแสวงหาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน (SWOT) ในการนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดกลยุทธ์และ
นโยบาย เป็นกรอบกำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบยั่งยืนที่มุ่งเน้นความหลากหลายของสินค้า
บริการ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า และเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
เชิงธุรกิจของธนาคารให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และเป็นไปตามกรอบและ
รูปแบบแผนการดำเนินงานมาตรฐานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยธนาคารได้ตั้งเป้าหมาย
การดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
1. ด้านสินเชื่อ-สินเชื่ออนุมัติใหม่เพิ่มระหว่างปี
95,000 ล้านบาท
2. ด้านกำไรสุทธิ
2,664 ล้านบาท
3. ด้านเงินฝากและเงินกู้ยืมเพิ่มสุทธิระหว่างปี
37,968 ล้านบาท
4. ด้านสินทรัพย์รวม
679,235 ล้านบาท
5. ด้านสินเชื่อคงค้าง
635,032 ล้านบาท
6. ด้าน NPLs ณ สิ้นปี 2551
56,356 ล้านบาท
(อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อคงค้าง เท่ากับ 8.87%)
7. ด้าน NPAs ณ สิ้นปี 2551
     
9,446 ล้านบาท
8. เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
11.40%
9. ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
9.1 สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และสร้างความแตกต่างในด้านการให้บริการลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อรักษาฐาน
ลูกค้าเดิม เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 
9.2 การขายต่อเนื่อง (Cross-selling) และการขายต่อยอด (Up-selling)
9.3 สร้างสำนึกทางการตลาดให้กับพนักงานทุกคน ด้วยกิจกรรมการตลาดภายใน (Internal Marketing)
9.4 จัดทำบัญชีการให้บริการเชิงสังคม (Public Service Obligation: PSO) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการ
ดำเนินธุรกิจของธนาคาร
9.5 ดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
10. ด้านการจัดการ
10.1 นำระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อเสนอบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานหรือ
ออกแบบกระบวนการทำงาน
10.2 พัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กรให้ทั่วถึงทุกระดับอย่างถูกต้องและทันเวลา โดยมีการสื่อสารด้านเทคโนโลยี
สนับสนุน เช่น ระบบ Intranet
10.3 พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของ
โครงสร้างองค์กร
10.4 สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง และการแข่งขันเชิงธุรกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง
10.5 สร้างภาพลักษณ์ของธนาคารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบ Hub & Spokes และ CBS
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ธนาคารมีการกำหนดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานโดยใช้หลักการของ Balanced Scorecard เพื่อให้มีการแปลง
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีสมดุล โดยการกำหนดกลยุทธ์ภายใต้มุมมองต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการเงิน : การเพิ่มรายได้
ธนาคารจัดทำแผนการตลาดเชิงรุก โดยมีการวิเคราะห์ตลาดและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถสร้างความพึงพอใจและรู้จักความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อมุ่งขยายฐานการให้บริการสินเชื่อและเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากค่าธรรมเนียมต่างๆ
นอกจากนั้น ยังมีการขยายสินเชื่อให้แก่ลูกค้าสวัสดิการ โดยเฉพาะสินเชื่อโครงการภาครัฐ 
2. ด้านลูกค้า : พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการลูกค้า
ธนาคารมีการปรับปรุงการให้บริการทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและหลากหลาย มีคุณภาพ ในราคาที่มีความเหมาะสม พร้อมทั้ง
บริหารช่องทางการจำหน่ายให้ลูกค้าเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของ
ธนาคารให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือและศรัทธาให้ความร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
3. ด้านกระบวนการภายใน : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
ธนาคารมีการนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน โดยดำเนินการนำระบบ Core Banking
System มาใช้งานของธนาคาร เพื่อมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ ว โดยลดขั้ น ตอนการทำงานและเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
Economic Value Management (EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งธนาคารได้จัดทำนโยบายและ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือตามแนวทางปฏิบัติของเงินกองทุนสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) โดยการ
ปรับปรุงเครื่องมือและกระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบ Credit Scoring สำหรับการบริหารด้านเครดิต และระบบบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ORM) 
4. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต : เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ธนาคารตระหนักดีว่าความได้เปรียบที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงคือ ทักษะและความรู้
ความสามารถของบุคลากร ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานของธนาคารและส่งไปอบรมหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะให้ มี ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของพนั ก งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงการแข่งขันเชิงธุรกิจ
โครงการที่สำคัญของธนาคารในปี 2551
ในปี 2551 ธนาคารมีโครงการทีส่ นับสนุนกลยุทธ์ของธนาคารทีส่ อดคล้องกับการนำระบบ Balanced Scorecard มาใช้

• การเพิ่มรายได้
โครงการสร้างรายได้จากการขาย NPA โดยเร่งการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายผ่านบุคคลภายนอก และ
การจัดมหกรรมการขายทรัพย์สินรอการขาย
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• การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
1. โครงการทางสังคม เป็นโครงการทีธ่ นาคารให้ความร่วมมือในการแสดงความผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความช่วย
เหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เช่น โครงการบ้าน       
เอื้ออาทร โครงการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน 
2. โครงการจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อจัดทำรายงานและแผนการตลาด เป็นโครงการที่ธนาคารจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทำกิจกรรมการตลาด การขาย การ
บริการลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ตามที่ธนาคารได้จัดตามวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานและแผนการตลาด 
• การสร้างภาพลักษณ์และขยายช่องทางการบริการ
1. โครงการขยายจุดบริการ โดยการเปิดสาขา ศูนย์บริการธนาคาร และเคาน์เตอร์การเงิน และเพิ่มช่องทางการ
บริการ โดยการขยายตู้เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้
บริการในอันที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่น 
2. โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบสำนักงาน ในรูปแบบสาขาโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “ธนาคารทันสมัย
เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร” เพื่อเป็นการขยายการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งทางด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และบริการทางการ
เงิน  และเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของธนาคารที่ดีด้านการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
• การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน	
1. โครงการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ซึ่งธนาคารพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องมาตั้งแต่ปี 2549-2551 ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กำหนดให้ธนาคาร
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร มีการเชื่อมโยงแนวคิดระบบ EVM เข้ากับกระบวนการบริหารหลักของธนาคาร
โดยทุกกิจกรรมจะเน้นในเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
2. โครงการเตรียมการสูแ่ นวทางปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ Basel เป็นการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ ง วิธกี ารประเมิน
ความเสีย่ ง สร้างระบบฐานข้อมูลของลูกค้า และพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงานธนาคาร เพื่อประกอบมาใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และระบบการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาดและสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ
โดยใช้ระดับของการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการ
กำกับดูแล ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร
3. โครงการ Credit Scoring เป็นโครงการทีธ่ นาคารพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต โดยการนำระบบ
การให้คะแนนในขั้นตอนของการพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถแข่งขันได้ ใน             
เชิงธุรกิจและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อธนาคาร และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
4. โครงการระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) เป็นโครงการที่ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ       
การดำเนินงานธนาคาร เพื่อให้ธนาคารมีความมั่นคงและป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบของความผันผวนทางการเงิน          
ทั้งด้านปฏิบัติการและบริหารความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่ทางการได้
กำหนดไว้
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• การเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
1. โครงการพัฒนาบุคลากร เป็นการพัฒนาศักยภาพด้วยการปรับปรุงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีความ
ชำนาญ มีทักษะ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของพนักงาน เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ธนาคารได้
ให้ความสำคัญในตัวพนักงานเป็นอันดับแรก ดังนั้นธนาคารจึงมีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้กับพนักงานธนาคาร
อย่างต่อเนื่อง
2. โครงการเรียนรู้ด้วยตนเอง (GHB e-Learning) พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้แก่พนักงานธนาคาร  
โดยเป็นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับพนักงานที่ต้องการพัฒนาความรู้นอกเหนือจาก
การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนดภายใต้แนวคิด “GHB [e-Learning] เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่”
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ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2550
และแนวโน้มปี 2551
ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ ปี 2550 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอตัวลงจากปี 2549 ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยและตลาดสินเชือ่
ที่อยู่อาศัยยังคงเติบโตในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้สามารถสรุปภาวะตลาดที่อยู่อาศัย และตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ที่สำคัญของปี 2550 และแนวโน้มปี 2551 ได้ดังนี้

1. ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2550
ปี 2550 ตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า มีที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า
ปี 2549 เล็กน้อย แต่ที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จกลับมีจำนวนที่น้อยกว่าในปี 2549 ทั้งนี้ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พอสรุปได้ดังนี้
1.1 ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ทีอ่ ยูอ่ าศัยเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2550 มีปริมาณเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจาก 66,118 หน่วย ในปี
2549 เป็น 67,630 หน่วย คิดเป็นอัตราการขยายตัว 2.3% ซึง่ เป็นอัตราการขยายตัวในสัดส่วนทีล่ ดลงจากปี 2549 (แผนภูมทิ ี่ 1)
แผนภูมิที่ 1 : ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2539-2550

ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2551)

ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดจะมีสัดส่วนการเปิดตัวสูงสุด 62.5% รองลงมาคือ ทาวน์เฮาส์ 20.4% ส่วนประเภท
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย (แผนภูมิที่ 2)
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แผนภูมิที่ 2 : จำนวนที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ (ม.ค.-ก.ย. 2550)

ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2551)

1.2 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปริมาณที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2550 คาดว่ามีปริมาณลดลงจากปี 2549
ทั้งที่อยู่อาศัยซึ่งประชาชนสร้างเองและที่อยู่อาศัยซึ่งสร้างโดยผู้ประกอบการ โดยที่อยู่อาศัยที่สร้างโดยผู้ประกอบการจะมี
ปริมาณมากกว่าที่อยู่อาศัยที่สร้างโดยประชาชน (แผนภูมิที่ 3)
แผนภูมิที่ 3 : ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แยกตามประเภทการขออนุญาตปลูกสร้าง

หมายเหตุ
1. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน หมายถึง จำนวนที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างเสร็จไม่ต่ำกว่า 70% และนำมาขอเลขหมายประจำบ้านที่สำนักงานเขตจาก 			
		 กทม. เทศบาล และสำนักงานจังหวัดในปริมณฑล ทั้งที่อยู่ที่สร้างโดยผู้ประกอบการและประชาชนสร้างเอง
2. ข้อมูลจริง 3 ไตรมาสแรกของปี 2550 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550) ที่อยู่อาศัยที่ประชาชนสร้างเองมี 19,158 หน่วยและสร้างโดย
		 ผู้ประกอบการ 32,977 หน่วย
3. e หมายถึง ตัวเลขประมาณการ โดยใช้สัดส่วนของปริมาณที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในปี 2549 เป็นปีฐาน (โดยส่วนวิจัยฯ ฝ่ายวิชาการ)
		 ที่มา : สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เทศบาล และสำนักงานจังหวัดในปริมณฑล กรมที่ดิน
		 รวบรวมโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
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หากจำแนกที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามประเภทที่อยู่อาศัยพบว่า ที่อยู่อาศัยประเภท
บ้านเดี่ยว มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ 54.4% รองลงมาคือ ห้องชุด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ และบ้านแฝด ซึ่งมีสัดส่วน
25.2% 18.7% และ 1.7% ตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ข้างต้น น่าจะส่งผลให้สัดส่วนที่อยู่อาศัย
สร้างเสร็จประเภทบ้านเดี่ยวมีแนวโน้มลดลง โดยห้องชุดกลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปีต่อไป (แผนภูมิที่ 4)
แผนภูมิที่ 4 : ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย (ม.ค.-ก.ย. 2550)

ที่มา : สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เทศบาล และสำนักงานจังหวัดในปริมณฑล กรมที่ดิน
รวบรวมโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

1.3 ราคาขายที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ราคาที่อยู่อาศัยที่เปิดขายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉลี่ยต่อหน่วยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2547 โดย ณ สิน้ ปี 2550 ราคาทีอ่ ยูอ่ าศัยเฉลีย่ อยูท่ ปี่ ระมาณ 2,152,000 บาท/หน่วย ลดลงจากประมาณ 2,830,000 บาท/หน่วย
ในสิ้นปี 2549 คิดเป็นระดับราคาขายที่ลดลงถึง 23.9% ซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่อยู่อาศัยจากบ้านเดี่ยว
มาเป็นอาคารชุดเพิ่มมากขึ้น และยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการในการสร้างที่อยู่อาศัยที่รองรับความต้องการ
ที่อยู่อาศัยในเมืองและแนวโน้มการพัฒนาอาคารชุดตามเส้นทางรถไฟฟ้ามากขึ้น (แผนภูมิที่ 5)
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แผนภูมิที่ 5 : ราคาขายที่อยู่อาศัยในเขตกทม. และปริมณฑล เฉลี่ยต่อหน่วย

ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2551)

2. ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2550 
ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่โดยรวมของประเทศในปี 2550 ขยายตัวขึ้นจากปี 2549 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
สถาบันการเงินต่างๆ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง ดังจะสรุปต่อไปนี้
2.1 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือของสถาบันการเงินทั้งระบบ (Outstanding Loan)  
ปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือของระบบสถาบันการเงิน ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 มีมูลค่า
1,424,967 ล้านบาท ทั้งนี้ ธอส. คาดการณ์ว่า ณ สิ้นปี 2550 จะมีประมาณสูงถึง 1,450,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549
ที่มีมูลค่า 1,343,686 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวประมาณ 8.0% (แผนภูมิที่ 6)
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แผนภูมิที่ 6 : สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือ ปี 2539-2550 (Q3)

หมายเหตุ :
1. ยอดที่ปรากฏเป็นสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ-สร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง ไม่รวมผู้ประกอบการ
2. อื่นๆ ประกอบด้วย การเคหะแห่งชาติ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทประกันชีวิต
3. * ปี 2550 เป็นข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 3/ข้อมูลการเคหะแห่งชาติและบริษัทประกันชีวิต เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา : ธปท. ธอส. ธนาคารออมสิน การเคหะแห่งชาติ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ (2539-2546)
และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (2547-2550) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือของ ธอส. ณ ไตรมาสที่ 3 ในปี 2550 อยู่ที่ 39.6% ลดลง
เล็กน้อยจาก 39.8% ในปี 2549 ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทุกสถาบันรวมกัน มีส่วนแบ่งตลาด 51.9% โดยเพิ่มขึ้นจาก 50.9%
ในปี 2549 (แผนภูมิที่ 7)
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แผนภูมิที่ 7 : ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือปี 2539-2550 (Q3)

หมายเหตุ :
1. ข้อมูลไตรมาส 3 ปี 2550/ข้อมูลการเคหะแห่งชาติ และบริษัทประกันชีวิต เป็นข้อมูลเบื้องต้น
2. อื่นๆ ประกอบด้วย การเคหะแห่งชาติ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทประกันชีวิต
3. * ปี 2550 เป็นข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 3/ข้อมูลการเคหะแห่งชาติและบริษัทประกันชีวิต เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา : ธปท. ธอส. ธนาคารออมสิน การเคหะแห่งชาติ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ (2531-2546) และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (2547-2550) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

2.2 สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไป (New Loan Origination) ของสถาบันการเงินทั้งระบบ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไปของสถาบันการเงินทั้งระบบในปี 2550 (รวม 3 ไตรมาส) มีจำนวน
195,741 ล้านบาท (แผนภูมทิ ี่ 8) โดยคาดว่า ทัง้ ปี 2550 จะมีปริมาณสินเชือ่ ปล่อยใหม่ประมาณ 236,000 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2549 ที่ปล่อยได้ทั้งสิ้น 262,993 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงประมาณ 10.3%
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แผนภูมิที่ 8 : สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ปี 2539- 2550 (Q3)

หมายเหตุ :
1. ยอดที่ปรากฏเป็นสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัยของตน ไม่รวมสินเชื่อที่ให้แก่ผู้ประกอบการ
2. ปี 2546-2547 ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สินเชื่อเกือบทั้งหมดได้โอนขายให้แก่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3. * เป็นข้อมูล 3 ไตรมาสแรกของปี 2550/ไตรมาส 3 ปี 2550 ยังขาดข้อมูล บ.ประกันชีวิต และการเคหะแห่งชาติ
ที่มา : ธปท. ธอส. การเคหะแห่งชาติ บริษัทประกันชีวิต และธนาคารออมสิน
รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ (2539-2546) และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (2547-2550) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

โดยส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ในปี 2550 (รวม 3 ไตรมาส) พบว่า ส่วนแบ่งตลาดของ
ธอส. อยู่ที่ 35.6% ลดลงจาก 43.1% ในปี 2549 และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 58.6% เพิ่มขึ้นจาก
43.9% ในปี 2549 (แผนภูมิที่ 9) เนื่องมาจากการที่ธนาคารพาณิชย์พยายามขยายตลาดสินเชื่อสู่สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้มี
สัดส่วนต่อสินเชื่อโดยรวมของธนาคารมากขึ้น เพื่อรองรับการปฏิบัติตามเกณฑ์ Basel ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังจะใช้
บังคับอย่างจริงจังในช่วงปลายปี 2551 นี้
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แผนภูมิที่ 9 : ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ระหว่างปี 2531-2550 (Q3)

หมายเหตุ :
1. ยอดที่ปรากฏเป็นสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัยของตน ไม่รวมสินเชื่อที่ให้แก่ผู้ประกอบการ
2. ปี 2546-2547 ข้อมูลอื่นๆ ของ บ.เครดิตฟองซิเอร์ สินเชื่อที่ปล่อยเกือบทั้งหมดได้โอนขายให้กับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3. * เป็นข้อมูล 3 ไตรมาสแรกของปี 2550/ไตรมาส 3 ปี 2550 ยังขาดข้อมูล บ.ประกันชีวิต และการเคหะแห่งชาติ
ที่มา : ธปท. ธอส. การเคหะแห่งชาติ บริษัทประกันชีวิต และธนาคารออมสิน
รวบรวมโดยฝ่ายวิชาการ (2539-2546) และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (2547-2550) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

2.3 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2550
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในตลาดในปี 2550 มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยและทรงตัวในช่วงปลายปี โดยใน
ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2550 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ (เฉลี่ย 5 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่) ได้ปรับตัวลง 3-4 ครั้ง (เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และกรกฎาคม) แต่เป็นการปรับลดลงในอัตราที่ไม่
มากนัก โดยปรับ ลดรวมทุกครั้งในรอบปี 2550 เพียง 0.625 - 0.90% โดย ณ สิ้นปี 2550 อยู่ที่ 6.875 - 7.125% ในขณะที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวของ ธอส. (MRR) ปรับลงอยู่ที่ 7.50% (แผนภูมิที่ 10) ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP 1 วัน) ปรับลดลง
5 ครั้ง (เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม และกรกฎาคม) รวมถึง 1.75% มาอยู่ที่ 3.25% ณ สิ้นปี 2550 ทั้งนี้
ใน 5 เดือนหลังของปี 2550 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของทั้งธนาคารพาณิชย์และ ธอส. เริ่มทรงตัวตามการคงที่ของ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP 1 วัน)
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อนึ่ง เป็นที่คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP 1 วัน) จะทรงตัวอยู่ที่ 3.25% ต่อเนื่องจากปี 2550 จนถึงช่วง
ครึ่งแรกของ ปี 2551 ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยในตลาดจะมีแนวโน้มที่จะทรงตัวจนถึงครึ่งแรกของปี 2551 เช่นเดียวกัน
โดยคาดว่าจะ ปรับตัวขึ้นในครึ่งปีหลังจากทิศทางค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
แผนภูมิที่ 10 : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยลอยตัวของ ธอส. (MRR) กับ อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดี (MLR)
  ของธนาคารพาณิชย์ ปี 2539-2550

หมายเหตุ :
ธอส. : ปี 2539-2544 ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวของวงเงินกู้ 200,000-3,000,000 บาท/ปี 2545 เป็นต้นมา ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR
ธพ. : อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ่ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์
			 (เฉพาะปี 2550 ไม่ได้เฉลี่ย MLR ของ 5 ธนาคารใหญ่/MLR 4 ธนาคารใหญ่ คือ 6.875% ยกเว้น ธ.กรุงศรีอยุธยา คือ 8.125%)
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์	
รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
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3. แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2551
แม้ว่าสำนักเศรษฐกิจหลายสำนัก รวมทั้งการประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยของ ธอส. จะมีความเห็นในทิศทาง
เดียวกันว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2551 จะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าในปี 2550 ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและ
ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย คาดว่าการลงทุนและเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จาก ปี 2550 และที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่จะมีการขยายตัวไปสู่ตลาดกลางและล่าง (บ้านระดับราคา 1-3 ล้านบาท) ที่สอดคล้อง
กับกำลังซื้อในตลาดมากขึ้น ส่วนจำนวนที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปี 2550 โดยห้องชุด
และทาวน์เฮาส์มีแนวโน้มสัดส่วนที่สูงขึ้น
สำหรับปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไปของสถาบันการเงินทั้งระบบในปี 2551* ประมาณการว่าจะมี
ปริมาณสินเชือ่ อยูท่ ี่ 254,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปี 2550 ทีป่ ระมาณการไว้วา่ มีปริมาณสินเชือ่ อยูท่ ี่ 236,000 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 7.6% ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ อาทิ การขยายตัวของเศรษฐกิจ ภาวะการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนภาวะ
การจ้างงานและรายได้ของประชาชน ราคาน้ำมันและภาวะเงินเฟ้อ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย เสถียรภาพทางการเมือง รวมทั้ง
ผลที่อาจเกิดตามมาจากวิกฤตการณ์ซัพไพรม์ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลทำให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุน
โครงการที่อยู่อาศัย และประชาชนมีกำลังซื้อลดลง หรือไม่มีแรงกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ได้ ทำให้มี
แนวโน้มว่าตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2551 จะมีการแข่งขันจากสถาบันการเงินต่างๆ สูงมากขึ้น กลยุทธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ น่าจะมีการนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยในปี 2551 คาดว่าส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์จะอยู่ที่ 60.6% และ ธอส. อยู่ที่ 39.4%

* ธอส. ประมาณการสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในปี 2551 ตามสมมุติฐานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยเฉลี่ยทั้งปี ดังต่อไปนี้ เศรษฐกิจโลก
เติบโตในอัตราเฉลี่ย 4.8% น้ำมันดิบดูไบราคาเฉลี่ย 83.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 33.8 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
(RP 1 วัน) 3.25% ค่าจ้างขั้นต่ำ 195 บาทต่อวัน
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กิจกรรมเพื่อสังคมปี 2550
จากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคม ตลอดปี 2550 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจมีนโยบายหลักคือ การให้บริการ
ด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และอีกนโยบายหนึ่งที่ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจการ
ควบคู่เสมอมา คือให้การสนับสนุนและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ การบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนกิจกรรมและ
ส่งเสริมการศึกษาเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง พร้อมกับเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้า
ทัดเทียมกับนานาประเทศอันจะส่งผลให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้รับประโยชน์สูงสุด

การศึกษา

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารธนาคาร มอบ
อาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน ให้แก่ โรงเรียนสหกรณ์นิคม อำเภอวิภาวดี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ใน “โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” ประจำปี 2549 วันที่ 4
ตุลาคม 2550 เพือ่ ให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพของประเทศ ซึง่ สอดคล้อง
กับนโยบายการช่วยเหลือสังคมของธนาคาร

การศึกษา

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารธนาคาร มอบ
อาคารเรียนให้แก่โรงเรียน ตชด. รางวัลอินทิราคานธี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ใน “โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียน โรงเรียน ตชด. รางวัลอินทิราคานธี” ประจำปี
2550 วันที่ 12 ธันวาคม 2550 เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนชาวเขาได้
ศึกษาเล่าเรียน และปลูกจิตสำนึกให้รักการเรียน เพื่อเติบโตเป็นอนาคตของชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร พนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์และครอบครัว ร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550”
ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
“บ้านนนทภูมิ” จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบเป็นของขวัญและมอบความสนุกสนานต่างๆ
จากธนาคาร ให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพื่อส่งเสริมคุณค่าของเยาวชนไทย ให้กล้าคิด
กล้าแสดงออก เติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

อนุรักษ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดำเนินการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็น
การสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีในการเป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญด้านการทำนุบำรุง
พุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไป
ปี 2550 ธนาคารจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมหาพฤฒาราม
วรวิหาร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 พร้อมกับมอบทุน
การศึกษา และอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
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โครงการค่ายเยาวชนรัก ธอส.
ตอน แสงหนึ่งคือรุ้งงาม ตามวิถีชีวิตไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโครงการค่ายเยาวชนรัก ธอส. ตอน “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม ตามวิถีชีวิตไทย” ประจำปี
2550 ช่วงปิดภาคเรียน (เทอม 2) ในวันที่ 7-13 ตุลาคม 2550 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความตระหนักและสามารถปฏิบัติตาม
คุณลักษณะ 7 ประการในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ และพัฒนาจิตสำนึกทางวัฒนธรรมไทยให้สามารถดำรงชีวิต
ตามวิถีความเป็นไทยในชีวิตประจำวันได้ เพื่อนำไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
ประเทศในอนาคต

โครงการจักรยานยืมเรียนแด่น้องผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
ในต่างจังหวัด จึงได้จัด “โครงการจักรยานยืมเรียนแด่น้องผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด”
เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ใช้จักรยานในการเดินทางไปกลับระหว่างที่พัก
กับโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนทีม่ ฐี านะยากจน และกำลังศึกษาในระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 คัน ให้แก่ โรงเรียนในชนบทจำนวน 27
โรงเรียน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของ
ประเทศในอนาคต อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี ในการช่วยเหลือสังคมของ
ธนาคารให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

โครงการฝึกอาชีพนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
จึงได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมวิชาชีพให้แก่ผู้พิการที่มีร่างกายบกพร่องทางการได้ยิน
พิการทางสายตา รวมทั้งผู้พิการแขนขาและสติปัญญาจาก 43 โรงเรียนทั่วประเทศ เพือ่
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่จัดให้มี “โครงการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน
พิการและผู้ด้อยโอกาส” โดยเปิดอบรมวิชาชีพ 15 อาชีพ อาทิ งานช่างประดิษฐ์ งาน
คหกรรม งานหัตถกรรม และงานช่างต่างๆ ฯลฯ ในวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 1
กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม

มอบลู่วิ่ง ร.พ. รามาธิบดี

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ
ธนาคาร มอบเครือ่ งทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise
Stress Test) โดยใช้ลู่วิ่ง (treadmill) เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจของ
หน่วยโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อวัดสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจส่ง
ผูป้ ว่ ยเข้ารับการผ่าตัด อันเป็นการสร้างเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงเต็มตามศักยภาพ
ทีม่ อี ยู่ เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2550
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การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ
เพียบพร้อมด้วยทักษะในการปฏิบัติงาน อันจะนำมาซึ่งการบริหารงานและการสร้างคุณค่าขององค์กร รวมทั้งการให้บริการที่
ประทับใจ นอกจากนี้บุคลากรยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรสามารถบริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างดียิ่ง ในปี 2550 ธนาคารได้ดำเนินการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. การจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 5 ปี สำหรับใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและ
เพิ่มพูนคุณภาพศักยภาพของบุคลากรธนาคารในระยะสั้นและระยะยาว โดยธนาคารได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ให้มีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของธนาคาร เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนดังกล่าวในปีต่อไป
ให้มีความชัดเจนและส่งผลในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การวิเคราะห์อัตรากำลัง
ของฝ่ า ย/สำนั ก ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มี อั ต รากำลั ง เหมาะสมแก่ ห น้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ การโอนงานกำกั บ และควบคุ ม ซึ่ ง ทำหน้ า ที่
Compliance ไปสังกัดส่วนกำกับและติดตามนโยบาย สำนักกรรมการผู้จัดการ การดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การดำเนินการกองทุน Basel ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และการจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
3. การทบทวนและปรับปรุง “คู่มือจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์” เพื่อให้มีเนื้อหา
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและกำหนดหมวดหมู่อย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่ผ่านสื่อภายในของธนาคารให้พนักงาน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดกิจกรรมการถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณฯ (The Code Quiz I) เพื่อ
เป็นการกระตุน้ และสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีการประพฤติปฏิบตั ติ นตามแนวทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และแนวทางการกำกับ
ดูแลทีด่ ี
4. การดำเนินการด้านสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. 2549 ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำหน้าที่ดำเนิน
กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบ
อันตราย และ/หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ และคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานดังกล่าว การจัดอบรมแผนฉุกเฉินเกีย่ วกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั การฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี ณ สำนักงานใหญ่
และสาขาของธนาคารในส่วนภูมภิ าค รวมทัง้ การจัดนิทรรศการเกีย่ วกับการป้องกันอัคคีภยั เพือ่ เป็นการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ
ในการใช้อปุ กรณ์ดบั เพลิงประเภทต่างๆ
นอกจากนี้ธนาคารยังให้ความสำคัญด้านสวัสดิการของพนักงาน อาทิ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การ
อนุมตั ิให้ปรับปรุงเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในส่วนของค่าห้องและค่าอาหาร การอนุมัติให้ปรับปรุงเงินค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตรพนักงาน เป็นต้น
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5. การสนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับได้เพิม่ พูนและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง โดยจัดฝึกอบรมภายในธนาคาร (In House
Training) จำนวน 10 หลักสูตร รวม 31 รุ่น โดยแบ่งตามความสามารถ 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถหลัก (Core Competency)
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ (Managerial Competencies) และความสามารถในงาน (Functional Competencies) และจัดส่ง
บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมอบรม/สัมมนากับสถาบันภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
บุคลากร นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการส่งเสริมให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ อาทิ
• จัดโครงการ e-Learning เรียนรู้ทางไกลด้วยตนเอง (Self Learning) สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
ของธนาคารใช้เป็นทางเลือกเพื่อการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้แก่ตนเองเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง
• จัดทำ Website ของฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีส่ ำคัญ เช่น ดัชนีวดั ผลการดำเนินงาน (KPI) ของฝ่าย/สำนัก ระบบการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ ออนไลน์ (e-Learning)
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น
6. การจัดทำ “คู่มือในการปฏิบัติงาน” ของแต่ละฝ่าย/สำนัก พร้อมเผยแพร่ในระบบ Intranet เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้เรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
สืบเนื่องจากการดำเนินการตามนโยบายการควบคุมภายในที่ธนาคารได้ประกาศใช้ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนใน
องค์กรมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลและติดตามความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และเสนอแนะวิธีการควบคุมความเสี่ยง
ของหน่วยงานภายในธนาคาร ให้อยู่ในระดับที่จะยอมรับได้ผ่านผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงรวมในแต่ละ
สายงาน และกำหนดแผนงานแก้ไข/ลดความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 รวมทั้ง
จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี
นั้น
ในปี 2550 ธนาคารมีกิจกรรมในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยมีการทบทวนจรรยาบรรณผู้บริหารและ
พนักงาน และมีการสื่อสารให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีการแสดงตนเองในเรื่องของ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ รวมทั้งการบังคับใช้กฎระเบียบที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด มีการจัดวางระบบ
การติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของธนาคารอย่างเป็นระบบ โดยมีการรายงานผลดำเนินงานตามสายงานและ
ผลดำเนิ น งานในภาพรวมแก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้แต่งตั้ง และ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจำ เพื่อติดตาม เร่งรัด และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจการประเมินความเสี่ยง การกำหนดวิธีการและแผนงานแก้ไข/ลด
ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ลดลง รวมทั้งมีการแนะนำวิธีการในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ให้แก่ผู้บริหาร โดยมีการประเมินผลความเข้าใจก่อน
และหลังการอบรม ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดให้มีขึ้น ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าธนาคารจะมีระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของธนาคารให้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน
และต่อเนื่อง
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การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินอย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นกิจกรรมในการให้คำแนะนำ
ปรึกษาที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการทำงาน การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดย
จัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบและมีแบบแผนที่ดีมาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในและการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งในปี 2550 ธนาคารโดยสำนักตรวจสอบเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันและให้เกิด
ประโยชน์ กับหน่วยงานและธนาคารอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบรายงานให้สอดคล้องกับคู่มือ
ปฏิบัติงานการ ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจที่ออกโดยกระทรวงการคลังให้มากยิ่งขึ้น โดยยังยึดนโยบายการตรวจสอบตาม
ฐานความเสี่ยง (Risk Base Approach) ตามมาตรฐานสากล ซึ่งในการตรวจสอบจะมีการประเมินความเสี่ยงและประเมินการ
จัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคารและหน่วยรับตรวจ
โดยแนวทางการตรวจสอบความเสี่ยง ธนาคารได้นำแนวทางปฏิบัติจากคู่มือตรวจสอบความเสี่ยงของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงของธนาคารเป็นไปในแนวทางเดียวกับการ
ตรวจสอบความเสี่ยงของธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภายในตามแนว COSO เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในคือ
1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Operation Objective)
2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Report Objective)
3 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง
(Compliance Objective)
นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบโดยหน่วยงานรับตรวจ เพื่อกำหนดทิศทางใน
การ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานตรวจสอบ และได้กำหนดมาตรฐานการพัฒนาการเรียนรู้ โดยพนักงานตรวจสอบ
แต่ละคนต้องมีการอบรมอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เพื่อให้พนักงานตรวจสอบมีความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นการ
เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของธนาคารในอนาคต รวมทั้งมีการส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบได้เข้ารับการอบรมในการ
เตรียมเป็นผู้สอบบัญชี CIA และ CISA ตลอดจนจัดซื้อ Software เพื่อช่วยในการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
ซึ่งจะเป็นการยกระดับการตรวจสอบให้เข้าสู่มาตรฐานสากลตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
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การบริหารความเสี่ยง
ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารได้กำหนดโครงสร้างและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้อย่างชัดเจน ซึ่งกำหนด
ให้ มี การกระจายการบริ ห ารความเสี่ ย งไปยั ง ทุ ก หน่ วยปฏิบัติงานของธนาคาร และกิจกรรมบริหารความเสี่ยงทั้งหมดมี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ สร้างความตระหนักถึงความเสีย่ ง ความรับผิดชอบต่อความเสีย่ ง และความสามารถในการบริหารความเสีย่ ง
อย่างทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมายให้ธนาคารมีผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
	

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารมีนโยบายในการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และสนับสนุนต่อการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยมีการ
กำหนดให้โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งมีความเป็นอิสระแยกออกจากหน่วยงานทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งโดยตรง โดยการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารเป็นการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งแบ่งเป็นระดับ ดังนี้
		 1. ระดับฝ่าย : ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละฝ่าย/สายงาน มีระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ ระเบียบวิธี
ปฏิบัติต่างๆ คู่มือปฏิบัติงาน และมีสายงานตามลำดับบังคับบัญชาในการพิจารณากลั่นกรองงาน
		 2. ระดับบริหาร : ธนาคารมีคณะกรรมการต่างๆ ที่ทำหน้าที่ในการดูแลกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตาม
ที่ได้รับมอบหมายและบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
และหาแนวทางมาตรการในการลดความเสีย่ งรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ พิจารณาการจัดการความเสีย่ ง
และเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมัติแนวทางการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ ในปี 2550 ธนาคารได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้สอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้ธนาคารสามารถติดตามดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีแผนการ
บริหาร ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและครอบคลุมความเสี่ยงในทุกด้านอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ดังนี้
คณะกรรมการธนาคาร : มีหน้าทีอ่ นุมตั แิ ละทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management
Policies and Guidelines) โดยรวมทั่วทั้งองค์กร และทบทวนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ
		 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง : ธนาคารได้มกี ารปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยแต่งตัง้
กรรมการธนาคารจำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจำนวน 2 คนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกำหนดคุณสมบัติให้กรรมการส่วนใหญ่ต้องมีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยรวม
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่
			 1) กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร เป็นต้น
			 2) วางกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน
ติดตามและดูแลปริมาณความเสีย่ งของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
			 3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
			 4) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
			 5) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอำนาจในการ
เข้าถึงข้อมูลธนาคาร
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		 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง : ธนาคารได้มีการปรับเพิ่มคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้ง
อนุกรรมการจำนวน 1 คน คือ ผู้บริหารระดับสูงประจำสายงานปฏิบัติการสินเชื่อ เพื่อร่วมเป็นอนุกรรมการพิจารณานโยบาย
เพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพสินทรัพย์เพื่อให้ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงองค์กรดียิ่งขึ้น โดยคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีหน้าที่
			 1) พิจารณากรอบการทำงานในการบริหารความเสี่ยง (วัด ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุม) รวมทั้งนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร (Risk Management Policy and Guideline) และนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
			 2) ดูแล ตรวจสอบ กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และนโยบายรวมของธนาคาร
			 3) พิจารณากลัน่ กรอง ทบทวน หรือให้ความเห็นชอบการกำหนดขีดจำกัดความเสีย่ ง (Limits) ทุกด้าน และนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
			 4) พิจารณาและหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการรายงานการบ่งชี้ความเสี่ยงด้านต่างๆ ของฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงและฝ่ายต่างๆ พร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบตามความเหมาะสม

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy and Guideline) ที่ธนาคารยึดถือปฏิบัติได้
จัดทำขึ้นเมื่อปี 2546 และได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน โดยการกำหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ธนาคารได้ยึดหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ครอบคลุม
ทั้งในระดับนโยบาย การปฏิบัติ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงแต่ละประเภท
ซึ่งประกอบด้วย
1) ความเสี่ยงทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก (Strategic Risk)
2) ความเสี่ยงทางเครดิต (Credit Risk)
3) ความเสี่ยงทางตลาดและสภาพคล่อง (Market and Liquidity Risk)
4) ความเสี่ยงทางปฏิบัติการและระบบ (Operational Risk)
5) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
นอกจากนี้ ธนาคารได้นำข้อสังเกตจากการประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารความเสี่ยงของ
คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2550

จากนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงาน ธนาคารได้ใช้แผนภูมิความเสี่ยง
(Risk Map) ซึ่งรวบรวมปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละด้านและมีการเชื่อมโยงความเสี่ยงต่อกัน เป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุ
วัดประเมินและติดตามความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้รายงานความเสี่ยงทุกด้านของธนาคาร เพื่อประเมินสถานะ
ความเสี่ยงรวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการธนาคารรับทราบและพิจารณาแนวทางการ
จัดการกับความเสี่ยงเป็นประจำ โดยในรอบปี 2550 ธนาคารมีประเด็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญและมีผลกระทบอย่างสูงต่อ
การดำเนินธุรกิจซึ่งธนาคารได้กำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้
1. การจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่สำคัญของทางการ : ผลกระทบของ IAS 39 ต่อความสามารถ
ในการทำกำไร
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเป็นสิ่งที่ธนาคารจะต้องรับทราบ เข้าใจ
และนำมาใช้ปฏิบัติ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกร่างประกาศ เรื่อง “สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ฯ
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ตามแนวทางมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS 39” และจะประกาศใช้ประมาณปี 2551 โดยมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ดั ง กล่ า วกำหนดให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ท ยอยกั น เงิ น สำรองการด้ อ ยค่ า สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ตามประกาศภายในวั น ที่
31 ธันวาคม 2550 ซึ่งจากการพิจารณาผลกระทบของร่างประกาศดังกล่าว จะส่งผลให้ธนาคารต้องกันสำรองเพิ่มขึ้น และจะ
ส่งผลต่อผลกำไร และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่ลดลงของธนาคาร
จากผลกระทบดังกล่าว ธนาคารจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินงาน
โดยแต่งตั้งคณะทำงานการปฏิบัติตามแนวทาง IAS 39 ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทา
ผลกระทบต่อฐานะการเงิน และการดำเนินงานด้านต่างๆ และนำเสนอรายงานสถานะการกันสำรองฯ ต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพือ่ พิจารณาผลกระทบการกันสำรองฯ ของธนาคารเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้ธนาคารปฏิบัติตามมาตรฐาน IAS 39 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2550 และให้รายงานแผนการปฏิบัติตาม IAS 39 ต่อสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งธนาคารได้จัดส่งแผนดังกล่าวให้ สศค. แล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550
2. การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ : ความพร้อมของการนำระบบ Core Banking
มาใช้
ปี 2550 ธนาคารได้นำระบบ Core Banking ใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้เกิดศักยภาพใน
การแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งสำคัญ นับตั้งแต่ธนาคารเปิดทำการ
ในปี 2496 เป็นต้นมา โดยระบบ Core Banking นี้มีมูลค่าโครงการกว่า 800 ล้านบาท สามารถเชื่อมต่อกับทุกระบบงาน
ในธนาคาร ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เพื่อเป็นการรองรับระบบใหม่ Hub & Spokes ให้การทำงานมีความ
คล่องตัวเพิ่มขึ้น ลดหน้าที่งานที่ซ้ำซ้อน แยกหน้าที่งานวิเคราะห์สินเชื่อออกจากหน้าที่การอนุมัติเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็ใช้
การบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงานที่เป็นสากล
3. การจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารได้ดำเนินธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของ Portfolio ในส่วนที่เป็นหนี้สินหรือภาระผูกพัน (Liabilities) ของธนาคารบน Banking Book
ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา หากแต่สภาวะอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องในปี 2549-2550 ธนาคารจึงได้มีการ
ทบทวนและกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์สำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถใช้ตราสารอนุพันธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมอนุพันธ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยธนาคารได้กำหนด
ขอบเขต วัตถุประสงค์ กระบวนการ การติดตามและบริหาร การรายงาน การปรับโครงสร้าง (Restructure) และการล้างฐานะ
(Unwind) และแผนฉุกเฉินของการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีนโยบายปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีผู้มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมในตลาดการเงินร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญ เพื่อมาสนับสนุนการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฐานะธุรกรรมอนุพันธ์ของธนาคารทั้งหมด ทำให้
ธนาคารสามารถบริหารและติดตามการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives) ได้ดียิ่งขึ้น

โครงการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ

ในปี 2550 ธนาคารได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านองค์กร โดยมีเป้าหมายด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน โดยธนาคารมีแผนงานโครงการสำคัญที่
นำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้
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1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการกำกับดูแลเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel    :
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ Basel    เพื่อกำกับดูแลสถาบันการเงินด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ เพื่อให้สถาบันการเงินมีฐานะที่มั่นคง มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ และมีการบริหารความ
เสี่ยงที่ดี โดยมีผลบังคับใช้ภายในปี 2551 ซึ่งธนาคารได้เตรียมความพร้อมและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบ
ข้อมูลต่างๆ รองรับหลักเกณฑ์ Basel   เพื่อให้ธนาคารมีการดำเนินงานทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล ตามการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
สามารถแข่งขันสำหรับสถาบันการเงินอืน่ ได้ โดยได้วเิ คราะห์และสอบทานความแตกต่างของการบริหารความเสีย่ งของธนาคารกับ
หลักเกณฑ์ของ Basel   (Gap Analysis) เพือ่ วิเคราะห์วธิ กี ารคำนวณเงินกองทุนทีเ่ หมาะสมสำหรับธนาคาร พร้อมทัง้ จัดทำ    
แผนงานเพือ่ รองรับหลักเกณฑ์ (Implementation Plan) อาทิ กำหนดกรอบการพัฒนา ความพร้อมด้านบุคลากร นโยบายการ
คำนวณเงินกองทุน การจัดทำรายงานในการบริหารความเสีย่ ง เตรียมความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
ความเสีย่ ง ปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้ครอบคลุมถึงการปรับปรุงแนวทางการคำนวณเงินกองทุน
สำหรับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารตามวิธี Standard Approach เป็นต้น
2. โครงการสร้างแบบจำลองและจัดทำระบบ Credit Scoring : ธนาคารได้จัดทำระบบให้คะแนนสินเชื่อ (Credit
Scoring) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ใช้ ในการปล่อยสินเชื่อที่เป็นมาตรฐานสากล มาใช้สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร      
โดยกระบวนการดังกล่าวธนาคารได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสร้างแบบจำลองและนำระบบ Credit Scoring มาใช้
โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์จดั ทำตัวแบบจำลองทางสถิติ (Model) ศึกษาความต้องการทางธุรกิจ (Business
Problem Formulation) และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดกรอบวิธีการสร้างและ   
จัดทำระบบการให้คะแนนสินเชื่อจากใบคำขอกู้ (Application Score) 
ปัจจุบันธนาคารได้ดำเนินการถึงขั้นตอนพัฒนา Credit Scoring และการปรับปรุงนโยบายและระเบียบสินเชื่อ      
ผลการพัฒนาทำให้ได้ตัวแปรสำคัญในการกำหนด Score ซึ่งจะนำไปใช้งานร่วมกับระบบ CBS เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
การปล่อยสินเชื่อของธนาคารต่อไป
3. โครงการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ : ธนาคารได้จัดทำโครงการจัดทำระบบบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบของธนาคาร ซึ่ง
ระบบดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารมีเครื่องมือวัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมการจัดทำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ
(Key Risk Indicator) การประเมินความเสีย่ งด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment) และการเก็บข้อมูลความเสียหาย
(Loss Event) รวมทั้งธนาคารจะสามารถนำผลลัพธ์ของความเสี่ยงทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวมาใช้ในการจัดทำแบบจำลองเพื่อ
คำนวณค่าเงินกองทุนรองรับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและระบบของธนาคารได้
4. โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : ธนาคารมีการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ การจัดการทีด่ ี โดยได้จดั สร้างห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ (IT Security Room) ให้มรี ะบบการดูแลสภาพแวดล้อม
ทีด่ ที ี่ได้มาตรฐานสากล อ้างอิงมาตรฐาน (EN1047-2) และได้มีนโยบายการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดหาสถานที่เช่าจากกรมธนารักษ์ เพื่อรองรับการทำงานของระบบ Core Banking ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
Platform และ Software ใหม่ด้วย รวมถึงมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ที่เป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายของข้อมูลสารสนเทศและ
กระบวนการทำงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
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การบริหารจัดการสารสนเทศ
ธนาคารยังคงกลยุทธ์เดิมในการใช้ IT เพื่อสนับสนุนผลักดันธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ด้าน ICT “Business
Lead : IT Driven” และพันธกิจ “ประยุกต์ใช้ IT อย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การกำกับดูแลทีด่ ”ี ด้วย 5 ยุทธศาสตร์
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และยังคงให้ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์และ
การใช้ประโยชน์จาก IT โดยมีการกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ กำกับดูแลงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นในการวางนโยบายจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน โดยผ่านคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ซึ่งมี
นายรังสิน สืบแสง กรรมการธนาคารเป็นประธาน และมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อกำกับการดำเนินการให้
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะพิจารณากำกับแผนงานโครงการ IT ทั้งหมดของธนาคารด้วย รวมถึงการกลั่นกรองการปรับ
ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารในทุกๆ ปีก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคารด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 นำ ICT มาใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าและสังคม 

ธนาคารได้ น ำระบบ Core Banking System (CBS) ใหม่ลงติดตั้งใช้งานพร้อมกับระบบอนุมัติสินเชื่อ (Loan
Origination System) โดยใช้ Finacle-Retail Banking Package ของบริษัท Infosys Technologies Ltd. ประเทศอินเดีย
ในเดือนพฤศจิกายน 2550 พร้อมกับการเปลี่ยนระบบงาน ATM โดยให้บริษัทศูนย์ประมวลผล จำกัด (PCC) เป็นผู้ประมวลผล
แทนธนาคารด้วย โดย Finacle เป็น Software ยุคใหม่ที่มีลักษณะ Open และ Web-based ทำให้ธนาคารบริหารจัดการระบบ
งานได้ง่ายและรวดเร็วจากส่วนกลาง ช่วยให้ธนาคารขยายบริการได้รวดเร็วและหลากหลาย สามารถเพิ่มช่องทางบริการลูกค้า
ผ่าน Multi Distribution Channels ต่างๆ และอุปกรณ์ปลายทางที่หลากหลายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ธนาคารได้เตรียมแผนงานที่จะต่อขยายการใช้ประโยชน์จากระบบ CBS ใหม่ เพื่อตอบสนองและเพิ่มคุณภาพการให้
บริการลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นต่อไป
ธนาคารมุ่งขยายช่องทางบริการผ่าน Electronic Channels เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการและเพื่อให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวกและสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา ในปี 2550 ธนาคารได้ขยายเพิ่มสาขา One Stop Services ในระดับ
อำเภอ 6 แห่ง และเตรียมเปิดบริการในห้างสรรพสินค้าและจุดบริการรับชำระหนี้ผ่านพันธมิตรเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนจะ
เริ่มให้ลูกค้าเงินกู้ชำระหนี้ผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีจุดบริการ 5,000 แห่งทั่วประเทศได้ด้วยภายในเดือนมีนาคม 2551

ยุทธศาสตร์ที่ 2 นำ ICT มาใช้พัฒนาการบริหารและการวางแผน 

ธนาคารได้จัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจอย่างครบถ้วนและทันกาล มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ทันสมัยช่วยให้มีข้อมูลบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มพัฒนาระบบ EVM เพื่อเตรียมรองรับการคำนวณ
Economic Profit และการวัดผลการดำเนินงานสำหรับเชื่อมโยงกับระบบ BSC ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ในปี 2550
ธนาคารเริ่มพัฒนาระบบเพื่อส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังให้เป็น
มาตรฐานเดียวกับธนาคารพาณิชย์ พัฒนาและเริ่มติดตั้งใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ พัฒนา
ระบบ Credit Scoring ใหม่เพื่อเตรียมนำเข้าใช้กับระบบอนุมัติสินเชื่อทดแทนวิธีเดิม เริ่มใช้งานระบบการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายในของธนาคารใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานตรวจสอบ และเตรียมจัดหาระบบงานบริหาร
สินทรัพย์ และหนี้สินและระบบบริหาร จัดการข้อมูลลักษณะ Datawarehouse และ Enterprise Reporting เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ Basel ต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้าน IT 

ธนาคารนำ IT มาช่วยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้าน IT แก่บุคลากรของธนาคารทั้งด้าน IT
และผู้ ใช้งาน โดยจัดให้มีและปรับปรุงระบบงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ของพนักงานสู่คนรุ่นต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Knowledge Management ) เช่น ส่งเสริมให้พนักงาน
IT มีใบรับรองวิชาชีพ IT, จัดการฝึกอบรมระบบงาน IT ทางไกล ผ่านระบบเครือข่ายภายในธนาคาร จัดทำ Website ของ
ทุกฝ่ายงาน เป็นต้น เพื่อให้พนักงานคุ้นเคยมีศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบข้อมูล
สารสนเทศ และมีแผนงานในการปรับปรุงจัดทำ ICT Roadmap เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของธนาคารต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร 

ธนาคารได้จัดให้มีและปรับปรุง ICT Infrastructure อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจและปริมาณธุรกรรม
ของธนาคารอย่างพอเพียง คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดการให้มีระบบบริหารจัดการ IT ขององค์กร (IT Enterprise
Management) ในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมวางแผนการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
ในปี 2550 ธนาคารได้ปรับปรุงระบบ Data Communications และ Network รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ให้ทนั สมัย
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการบริการ และปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทกุ สาขาเพือ่ รองรับระบบ Core Banking ใหม่ รวมถึงการจัดหา
ปรับปรุงระบบงานเสริมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานด้าน ICT เพื่อช่วยสนับสนุนงานของธนาคาร เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบ Mail (Open Source Mail) ปรับปรุง Router ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อ
สื่อสาร ปรับปรุงระบบบริการตอบรับโทรศัพท์สำนักงานใหญ่ รวมถึงการเตรียมแผนงานเพื่อปรับปรุงเครือข่าย Internet ของ
ธนาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT 

ธนาคารได้จัดให้มีระบบ IT Security ที่ได้มาตรฐาน มีระบบ Disaster Recovery ที่สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องของธนาคาร เพื่อให้ความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดของธนาคาร โดยจัดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงด้าน Security และพัฒนาปรับปรุงปิดจุดเสี่ยงในระบบอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อบริหารจัดการและ
ป้องกันภัยคุกคามทางด้าน ICT ได้จากส่วนกลาง
ในปี 2550 ธนาคารทบทวนปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT (ICT Security Policy) จัดให้มีหน่วยงานที่
ทำหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT โดยเฉพาะ และได้จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery
System) ของระบบ Core Banking System ใหม่เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจแบบต่อเนื่องตามแผนสำรองฉุกเฉินของธนาคาร
และได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องมั่นคง) ให้ได้ตามมาตรฐานสากล BS-7799/ISO-17799 พร้อมรองรับการ
ขยายงานใหม่ของธนาคาร

รายงานประจำปี 2550 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์

61

บทบาทของคณะกรรมการธนาคาร
การบริหารงานและการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้การดำเนินธุรกิจ
ของธนาคารเดินทางไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทำให้องค์กรเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงได้วางหลักเกณฑ์และแนวทาง
การกำกับดูแลที่ดีของธนาคาร โดยยึดหลัก 6 ประการ เพื่อใช้ประกอบการบริหารและการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
2. ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
4. ความโปร่งใส (Transparency)
5. การมีวิสัยทัศน์ (Vision)
6. การมีจริยธรรม (Ethics)

โครงสร้าง/บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีจำนวน 11 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน
ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง จำนวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กรรมการผู้จัดการ
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ซึง่ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและหน่วยงานกำกับ ดูแลธนาคาร
เพื่อให้สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระในการพิจารณานโยบายและเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และมีความถูกต้อง
เหมาะสม
คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆ เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานและเป็นการกระจาย
อำนาจการบริหารเพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถแข่งขันได้ ได้แก่
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
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คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญ ดังนี้
1.		การกำหนดวิสัยทัศน์ของธนาคาร “ธนาคารทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร” ทั้งนี้การกำหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าว
ได้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม
2.		พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ 5 ปี แผนปฏิบัติการ 1 ปี และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 3 ปี ของธนาคาร เพื่อกำหนด
ภารกิจและทิศทางกลยุทธ์เชิงธุรกิจให้เกิดความชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร
3.		ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ และรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงินและ
แผนงานต่างๆ ของธนาคาร โดยการทำ SWOT Analysis และ Gap Analysis เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจของ
ธนาคารให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์
4.		ดูแล ติดตาม ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนงานทีก่ ำหนดไว้ โดยให้มกี ารรายงานผลการดำเนินงาน อาทิ การรายงานผล
การดำเนินงานและงบการเงิน และการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ (ตามเกณฑ์ TRIS) เป็นประจำทุกเดือน การรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพิเศษเป็นประจำทุกไตรมาส เป็นต้น เพื่อประโยชน์ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ธนาคาร
5.		ประเมินผลผู้บริหารสูงสุด โดยได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” เพื่อสรรหาและ
กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง และการพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน
6.		สร้างความมั่นใจแก่ภาครัฐและประชาชนว่าระบบการดำเนินงานต่างๆ มีความน่าเชื่อถือ และดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
				 6.1 การควบคุมภายใน ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการกำกับการจัดทำระบบการควบคุมภายใน”
				 6.2 การตรวจสอบภายใน ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบ” มีกรรมการธนาคาร เป็นประธานกรรมการ และ
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เป็นเลขานุการ
				 6.3 ให้มีการรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
				 6.4 การพิจารณาผลสรุปการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
7.		จัดให้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านการตลาด สภาพคล่อง
และด้านปฏิบัติการและระบบ เป็นรายไตรมาส
8.		สอดส่อง ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างฝ่ายบริหาร กรรมการ
และภาครัฐ
9.		การไม่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างของธนาคาร
10. กำกับ ดูแล ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้อนุมัติ “แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2551-2555” และให้มี “คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Committee)” เพื่อดำเนินการ
กำกับ ดูแล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง และการพิจารณาอัตรากำลัง
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การดำเนินการประชุมของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและ
ตามความจำเป็น เพื่อที่กรรมการจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความถี่และช่วงเวลาการ
ประชุมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม

การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง ในลักษณะที่เป็นการ
ประเมินผลตนเอง (Self Assessment) และการประเมินผลในรูปคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี เพื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางการบริหารและข้อมูลทาง
การเงิน งบดุล รายงานของผู้สอบบัญชี การบริหารและการกำกับดูแล การวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
และมีเว็บไซต์ของธนาคาร www.ghbank.co.th เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของธนาคาร ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินฝาก ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกาศรายการข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้าง และการประกาศรับสมัครงาน และเป็นช่องทางให้แก่
ลูกค้าในการติดต่อ สอบถามข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะกับธนาคารเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ
รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานของธนาคารต่อสื่อมวลชนเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อแจ้งผลการดำเนินการและ
สถานะทางการเงินของธนาคารแก่ประชาชนทั่วไป

 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังคงออกมาตรการในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น นอกจากนี้ธนาคารยังมีเว็บไซต์ www.GHBHomeCenter.com
เพื่อเป็นช่องทางให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปฝากขายบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ธนาคารได้ให้ความสำคัญ
กับกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด อาทิ การสร้างโรงเรียนสหกรณ์นิคม อำเภอ
วิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียน ตชด. รางวัลอินทิราคานธี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน บ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการจักรยานยืมเรียนแด่น้องผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด
โครงการฝึกอาชีพนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนด้านการกีฬา (สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย) โดยถือเป็น
การคืนกำไรให้กับสังคม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการธนาคาร และธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษาเจตนารมณ์จรรยาบรรณ เพื่อดำเนินการ ดูแล ปรับปรุง และส่งเสริมการประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
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จรรยาบรรณคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
จรรยาบรรณต่อธนาคาร
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
2. นำความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ และบริหารงานธนาคารด้วยความระมัดระวัง
3. รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียงของตน และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
5. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการแสวงหา
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
จรรยาบรรณต่อพนักงาน
1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม
2. ให้ความมั่นใจกับพนักงานในธนาคาร ในเรื่องสวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
3. พึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
4. เน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ใน
กรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งธนาคาร
5. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของพนักงาน
จรรยาบรรณต่อลูกค้าและประชาชน
1. ให้บริการที่มีคุณภาพ โดยกำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้
2. แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
4. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
5. จัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนอง
ผลอย่างรวดเร็ว

รายงานประจำปี 2550 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์

65

จรรยาบรรณต่อสังคมส่วนรวม
1. ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่กระทำการใดที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. คืนผลกำไรส่วนหนึ่งของธนาคารให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการ
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย
3. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
กำกับดูแล

66

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | รายงานประจำปี 2550

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ประจำปี 2550
ธนาคารได้มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการในธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2542 และในปี 2550 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตัวแทนจาก
ฝ่ายงานในคณะกรรมการชุดดังกล่าวให้มีความเหมาะสม โดยได้มีการกำหนดบทบาทการทำหน้าที่ดังนี้
1. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
2. พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของธนาคารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารของธนาคารที่เป็น
ความลับของธนาคาร
3. พิจารณาวินจิ ฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของธนาคารทีค่ วรจัดเก็บไว้ทธี่ นาคาร หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของธนาคาร
4. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกีย่ วกับการเชือ่ มโยงข้อมูลข่าวสารของธนาคารกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
5. พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
โดยในปี 2550 ธนาคารได้ดำเนินการในกิจกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของธนาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
1. การจัดสถานที่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ซึ่งธนาคารได้มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยใช้สถานที่ห้องสมุดของธนาคารที่ให้ความสะดวก
แก่ประชาชนในการเข้าไปใช้บริการ โดยมีการจัดเป็นมุมเฉพาะพร้อมเอกสารหนังสือแสดงข้อมูลของธนาคาร
2. มีการปรับปรุงดัชนีข้อมูลข่าวสารของธนาคารที่เปิดเผยได้ นำลงในระบบ Intranet ของธนาคาร เพื่อให้
ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหา ณ ห้องสมุดของธนาคารได้สะดวกยิ่งขึ้น
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินงานของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยในปี 2550 ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (ครั้งที่ 4) และนำ
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในปีเดียวกัน
4. ธนาคารได้นำข้อมูลโครงสร้างของธนาคาร ข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร และอำนาจหน้าที่
ของธนาคารตาม พ.ร.บ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ “www.ghbank.co.th” ของธนาคาร เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจค้นได้
5. การประกวดราคาเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารได้จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร โดยผู้ที่สนใจเข้า
ประกวดราคาสามารถเข้าตรวจค้นเรื่องการประกวดราคาที่ธนาคารจะจัดซื้อ จัดหา ได้ทเี่ ว็บไซต์ “www.ghbank.co.th” และมี
การประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างไว้ ณ อาคารที่ทำการของธนาคาร และนำผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด
ราคาและผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2549 และปี 2550 ลงประกาศทีเ่ ว็บไซต์ของธนาคารด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8)
		 ธนาคารได้ ส่ ง ประกาศประกวดราคาจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ทางวิ ท ยุ กรม
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ และบริษัท อสมท. จำกัด จำนวน 7 รายการ กับผ่านทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง จำนวน
23 รายการ
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6. การให้บริการประชาชนในการเข้าตรวจค้นข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ในรอบปี 2550 มีประชาชนเข้ามาขอใช้
บริการเป็นจำนวน 1,614 ราย โดยเป็นการขอตรวจดูข้อมูลเป็นการเฉพาะที่มิได้จัดเตรียมไว้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มีจำนวนทั้งสิ้น 1,064 ราย บุคคลหรือนิติบุคคลขอข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ ในความครอบครองของธนาคารทางจดหมาย
จำนวน 1,980 ฉบับ
7. ธนาคารได้เปิดให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน ทั้งด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร การให้บริการในเรื่องต่างๆ
โดยเปิดให้ประชาชนร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลข 0-2645-9000 หรือทาง FAX
หมายเลข 0-2645-9001 ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หรือเขียนข้อความร้องเรียนใส่กล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณจุดติดต่อ
ที่สำคัญภายในสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ หรือเขียนจดหมายส่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ตู้ ป.ณ. 70 ปณฝ.
สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10321 หรือกรอกข้อความร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารได้ตลอดเวลา
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ซึ่งผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้
ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทธี่ นาคาร
ใช้และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจน
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่
ว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุปทีเ่ ป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
และ 2549 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
แต่ละปีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยไม่เป็นเงื่อนไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.22 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบงานหลัก ซึ่งธนาคารได้นำระบบงานหลัก Finacle Core
Banking System ใช้แทนระบบงานหลักเดิม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ทำให้การจัดชั้นลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
เปลี่ยนแปลงจากการจัดชั้นตามงวดค้างเป็นการจัดชั้นตามจำนวนวันที่ค้าง

(คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา)
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวกัญญา วิไลลักขณา)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2551
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งบดุล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
หมายเหตุ
			 สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมเงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
		หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์						

4.2

4.3
3.4 4.4

3.5 4.5

3.6 4.6
3.7 4.7
3.8 4.8
3.9 3.10 4.9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2550

หน่วย : บาท
2549
(ปรับปรุงใหม่) 

1,857,286,483.25

1,644,753,931.21

5,431,124,154.90
1,006,417,895.49
6,437,542,050.39
13,275,000,000.00

3,520,028,778.47
1,570,177,636.31
5,090,206,414.78
41,897,000,000.00

19,425,133,148.00
9,000,000,000.00
37,500,000.00
28,462,633,148.00

7,754,782,420.34
37,500,000.00
7,792,282,420.34

597,930,054,623.79
3,387,824,692.65
601,317,879,316.44
30,205,081,957.65
571,112,797,358.79
10,317,000,684.24
2,317,315,653.97
2,407,024,833.87
636,186,600,212.51

556,701,729,502.14
5,393,785,662.91
562,095,515,165.05
28,825,533,242.14
533,269,981,922.91
11,200,781,837.63
2,270,394,372.27
1,535,490,027.67
604,700,890,926.81

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของทุน
เงินฝากที่เป็นเงินบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
ต่างประเทศ
มีดอกเบี้ย
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุน
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
กำไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย
สำรองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน
รายการนอกงบดุล-ภาระผูกพันทั้งสิ้น
การค้ำประกัน
ภาระผูกพันอื่น

3.11

2550

หน่วย : บาท
2549
(ปรับปรุงใหม่)

4.10 487,762,165,519.74
4.11

447,526,861,941.06

12,075,438.63

500,000,000.00
28,778,515.81

22,591,699,999.96
22,603,775,438.59
1,010,016,984.16
4.12 89,300,000,000.00
4,623,149,765.76
4.13 3,116,479,969.75
608,415,587,678.00

22,591,699,999.96
23,120,478,515.77
637,348,576.93
101,829,177,852.85
4,367,789,194.58
2,331,189,037.02
579,812,845,118.21

4.14
3.12

17,320,328,767.12
2,937,335.00

17,320,328,767.12
2,937,335.00

4.15

7,521,176,917.95
1,200,000,000.00
1,726,569,514.44
27,771,012,534.51
636,186,600,212.51

7,055,433,520.59
1,200,000,000.00
(690,653,814.11)
24,888,045,808.60
604,700,890,926.81

235,636,594.00
45,541,699,999.96

39,299,594.00
69,500,599,999.96

4.17.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์)
ประธานกรรมการ

(นายขรรค์ ประจวบเหมาะ)
กรรมการผู้จัดการ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
หมายเหตุ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
การให้เช่าซื้อ
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัลและค้ำประกัน
อื่นๆ
ขาดทุนจากการปริวรรต
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ค่าธรรมเนียมอื่น
รายได้อื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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3.1

3.2

3.1

3.11

2550

หน่วย : บาท
2549
(ปรับปรุงใหม่) 

31,742,329,024.60
139,997,827.70
13,897,843.16
1,822,590,659.43
33,718,815,354.89

25,185,960,127.70
126,217,582.94
11,885,934.80
2,235,869,320.59
27,559,932,966.03

18,667,944,715.99
1,790,127,441.47
4,209,316,748.72
24,667,388,906.18
9,051,426,448.71
3,352,285,177.88

16,454,389,223.39
1,323,125,183.79
4,701,802,588.64
22,479,316,995.82
5,080,615,970.21
1,625,529,791.59

5,699,141,270.83

3,455,086,178.62

7,175,231.34
302,332,810.32
(1,091,386.76)
575,272,471.16
444,810,764.87
83,539,905.64
1,412,039,796.57

1,768,876.14
219,844,660.41
(3,741,897.84)
755,440,897.96
401,183,634.91
71,030,020.71
1,445,526,192.29

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
กำไรสุทธิ

3.2

3.7

2550
1,991,846,960.52
722,231,945.93
18,274,068.47
5,858,250.00
30,633,481.86
659,069,634.71
3,427,914,341.49
3,683,266,725.91

หน่วย : บาท
2549
(ปรับปรุงใหม่)
1,314,720,572.11
664,015,060.69
19,980,147.67
5,112,750.00
24,496,051.46
553,087,768.30
2,581,412,350.23
2,319,200,020.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์)
ประธานกรรมการ

(นายขรรค์ ประจวบเหมาะ)
กรรมการผู้จัดการ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน

(ปรับปรุงใหม่) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
ทุน

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2548
รายการปรับปรุงจากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายการบัญชีเกีย่ วกับเงินลงทุน
ยอดคงเหลือทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
กำไรสุทธิ
สำรองตามกฎหมาย
เงินนำส่งคลัง
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2549
กำไรสุทธิ
สำรองตามกฎหมาย
เงินนำส่งคลัง
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2550

ส่วนเกินทุน
จากการบริจาค

สำรอง
ทั่วไป

กำไร (ขาดทุน)
สะสม

รวม

17,320,328,767.12

2,932,145.00

6,188,180,652.82

1,200,000,000.00

17,320,328,767.12
17,320,328,767.12
17,320,328,767.12

2,932,145.00
5,190.00
2,937,335.00
2,937,335.00

6,188,180,652.82
867,252,867.77
7,055,433,520.59
465,743,397.36
7,521,176,917.95

-      (1,770,983.07)        (1,770,983.07)
1,200,000,000.00 474,399,032.98 25,185,840,597.92
5,190.00
- 2,319,200,020.68 2,319,200,020.68
- (867,252,867.77)
- (2,617,000,000.00) (2,617,000,000.00)
1,200,000,000.00 (690,653,814.11) 24,888,045,808.60
- 3,683,266,725.91 3,683,266,725.91
- (465,743,397.36)
-   (800,300,000.00)    (800,300,000.00)
1,200,000,000.00 1,726,569,514.44 27,771,012,534.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

74

สำรอง
ตามกฎหมาย

หน่วย : บาท
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476,170,016.05 25,187,611,580.99

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน								
กำไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินกู้ตัดจ่าย
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการปริวรรต
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย
สินทรัพย์ตัดจำหน่าย
ผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น

3,683,266,725.91

หน่วย : บาท
2549
(ปรับปรุงใหม่) 
2,319,200,020.68

188,393,836.27
204,171,034.84
41,973,210.30
36,174,408.79
7,155,050.37
7,155,050.37
1,625,529,791.59
1,367,499,347.11
24,496,051.46
30,633,481.86
119,192.06
(413,009.48)
1,091,386.76
3,741,897.84
(188,596,541.67)
(542,479,525.59)
5,399,461.96
1,094,210.46
163,841,900.00
(279,200.00)
(8,250,000.00)
(1,500,000.00)
(53,503,712.29)
2,006,127,391.57
70,275,476.16
(99,258,934.74)
255,360,571.18
1,182,147,855.00
342,071,193.45     (212,179,242.73)
7,452,922,685.53

5,007,535,693.96

(285,548.40)
28,622,000,000.00
(39,258,820,914.27)
(1,649,331,940.49)
(758,951,905.27)

(269,135.19)
1,243,000,000.00
(64,914,854,717.63)
(1,682,932,437.59)
(571,593,850.70)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)						
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินฝากที่เป็นเงินบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในประเทศ
เงินสดรับจากการออกพันธบัตรเงินกู้
เงินสดจ่ายชำระคืนพันธบัตรเงินกู้
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
เงินนำส่งคลัง
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจ่ายในระหว่างงวด
ดอกเบี้ยจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2550

40,235,303,578.68
(516,703,077.18)
372,668,407.23
728,221,483.42
35,227,022,769.25

หน่วย : บาท
2549
(ปรับปรุงใหม่) 
67,237,513,734.06
(1,214,036,382.88)
(27,705,738.47)
481,337,600.87
5,557,994,766.43

(69,093,617,662.34) (17,554,350,349.73)
57,965,746,460.27 10,188,000,000.00
(9,000,000,000.00)
(199,829,040.43)
(239,729,152.70)
230,222.00
1,478,862.84
(6,666,250.00)
(24,291,974.00)
8,250,000.00
1,500,000.00
(20,325,886,270.50)    (7,627,392,613.59)
(16,330,269,239.61) (5,924,987,678.92)
9,800,000,000.00 18,500,000,000.00
(6,000,000,000.00) (6,000,000,000.00)
(10,984,619.89)
(6,900,000.00)
    (800,300,000.00)    (2,617,000,000.00)
(13,341,553,859.50)
3,951,112,321.08
1,559,582,639.25
1,881,714,473.92
6,721,488,198.70
4,839,773,724.78
3.3 4.1 8,281,070,837.95
6,721,488,198.70

24,412,028,335.00

21,239,318,522.80

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

1. ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 พระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีอาคาร และ
หรือที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ธนาคารมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร และมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย จำนวน 74 สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารมี
พนักงาน จำนวน 2,216 คน และ 2,183 คน ตามลำดับ

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

งบการเงินของธนาคารแสดงรายการตามข้อกำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544  
เรื่อง แบบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินที่เสนอได้รวมรายการบัญชีของสาขาทุกแห่ง โดยได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้
3.1.1 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน รับรู้ตาม
เกณฑ์เงินสด ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะกลับมาใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับเงินให้สินเชื่อจำนวนนั้น
เมื่อลูกหนี้ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ค้างเสร็จสิ้นแล้ว
ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ค้างชำระ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.1.2 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
3.1.3 รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยหยุดรับรู้รายได้เมื่อค้างชำระค่าเช่าเกิน 2 เดือน  
ตามเงื่อนไข ในสัญญาเช่า
3.1.4 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึงเงินสดในมือและรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
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3.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดภายใน 1 ปี จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว แสดงด้วยราคาทุน
ตัดจำหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ในงวดบัญชีปี 2550 ธนาคารบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามวิธีราคาทุน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน          
ข้อ 3.21
3.5 เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อแสดงด้วยจำนวนเงินต้น ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยจำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ
3.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.6.1 เงินให้สินเชื่อ ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย โดยถือปฏิบัติตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของ
ธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดการบัญชีหลังของปี 2549 เป็นต้นไป  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้มีบันทึกข้อความ ที่ กค 1004/1174 เรื่อง แจ้งให้สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน IAS 39 โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถทยอย
ปฏิบัติตามมาตรฐาน IAS 39 ของ ธปท. ในเรื่องการกันเงินสำรองหนี้สูญส่วนเพิ่มให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีบัญชี 2552 โดย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะต้องจัดทำแผนในการกันสำรองเพิ่มนี้ด้วย
ในงวดบัญชีปี 2550 ธนาคารได้กันเงินสำรองในอัตราร้อยละ 100 สำหรับผลต่างของยอดหนี้คงค้างกับมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน สำหรับลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นหนี้สงสัยจะสูญ ชั้นสงสัย และ
ชั้นต่ำกว่ามาตรฐานเฉพาะลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีและบังคับคดี ส่วนลูกหนี้ที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานอื่น ธนาคารได้กัน
เงินสำรองในอัตราร้อยละ 20 (ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน มิ.ย. 2550) และธนาคารจะทยอยกันสำรองฯ ตามที่
ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้แล้วเสร็จภายในปี 2552 ปัจจุบันธนาคารอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการ
ทยอยการกันสำรองส่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ธนาคารได้เปลี่ยนการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อจากเดิมพิจารณาจัดชั้นตามงวดค้างเป็นพิจารณาจัดชั้นตามจำนวนวันที่
ค้าง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ในการประเมินมูลค่าหลักประกันที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว ธนาคารใช้ข้อมูลหลักประกันที่มีอายุ
การประเมินไม่เกิน 1 ปี จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของธนาคารแทนมูลค่าหลักประกันที่มีการประเมินเกิน
กว่า 3 ปี
ตามหลักเกณฑ์เดิมธนาคารจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้หักด้วยมูลค่า
หลั ก ประกั น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 90 ตามหลั ก เกณฑ์ การประเมิ นมู ล ค่ า หลั ก ประกั น และประเภทของการจั ด ชั้ น หนี้ ที่ ธ นาคาร       
แห่งประเทศไทยกำหนด
ในงวดบัญชีปี 2550 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้จัดชั้น
สงสัยจะสูญ เพื่อรองรับการเลื่อนชั้นหนี้จากปกติเป็น NPL เนื่องจากธนาคารได้เปลี่ยนวิธีคำนวณจากงวดค้างเป็นจำนวนวัน
(Days Past Due : DPD)
3.6.2 ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาวที่ธนาคารทดรองจ่าย จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรับรู้เป็น     
ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อ ยกเว้นไม่นำหลักประกันมาหัก แสดงรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์อื่น
3.6.3 ลูกหนี้อื่นที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน และแสดงรวมอยู่ในรายการ
สินทรัพย์อื่น เว้นแต่ลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืนและลูกหนี้ดำเนินคดีเงินเบิกเกินบัญชีรอรับคืนที่เกิดจากผลต่างของการได้รับ
ชำระหนี้จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จำนอง แสดงรวมอยู่ในเงินให้สินเชื่อ
3.7 ทรัพย์สินรอการขาย
3.7.1 ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการบังคับชำระหนี้ อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จาก
การโอนทรัพย์ชำระหนี้ และอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ของธนาคารแต่มีเจตนาเพื่อขาย แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการ
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ด้อยค่า และรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเป็นค่าใช้จ่าย กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายรับรู้เป็น      
รายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจำหน่าย
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ จากการบั ง คั บชำระหนี้ เป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารประมูลซื้อจากการฟ้องยึดทรัพ ย์ ข าย 

ทอดตลาดของลูกหนี้เงินให้กู้ยืม บันทึกราคาทุนด้วยราคาซื้อจากกรมบังคับคดีบวกค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้ เป็นสินทรัพย์ที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้โดยโอนสินทรัพย์ที่จำนอง
มาชำระหนี้แทน บันทึกราคาทุนด้วยราคาประเมินที่รับโอนชำระหนี้ แต่ไม่เกินเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับที่รับรู้เป็นรายได้
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ของธนาคารแต่มีเจตนาเพื่อขาย บันทึกราคาทุนด้วยราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
โอน
ทรัพย์สินรอการขายที่อยู่ในระหว่างการผ่อนดาวน์ จะแสดงในราคาทุนหรือราคาขายหักประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การขาย ธนาคารรับรู้ส่วนที่ราคาทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน
3.7.2 ธนาคารตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย โดยสุ่มประเมินราคาสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปีปัจจุบัน
ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าเผื่อการด้อยค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินรอการขายในแต่ละกลุ่มย่อย ซึ่งแยกตามอายุกลุ่มย่อยออกเป็น
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี และมากกว่า 3 ปี โดยธนาคารใช้ค่าเผื่อการด้อยค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินรอการขายในการคำนวณ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายที่ไม่ได้ถูกสุ่มตัวอย่าง  
3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
อาคาร อัตราร้อยละ
5
ต่อปี
อุปกรณ์ อัตราร้อยละ
10 - 33 ต่อปี
อุปกรณ์ที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท และอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน
30,000 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อมา
รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งทำให้อายุของสินทรัพย์ยาวนานขึ้น อันมีผลทำให้มูลค่า
เปลีย่ นแทนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษารับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืน มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนคำนวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สนิ ทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่อง หรือจำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
กำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ พิจารณาจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิจากการ
จำหน่ายกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และรับรู้ในงบกำไรขาดทุน 
3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เป็นสิทธิการใช้อาคารสถานที่แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม การตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตามอายุสัญญาเช่า แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น
3.10 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายพันธบัตร ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของพันธบัตรหรืออายุหนี้ที่เหลือ แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น
3.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศแสดงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
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3.12 สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคแสดงตามราคาที่ได้รับบริจาคและบันทึกบัญชีคู่กับส่วนเกินทุนจากการบริจาค คำนวณ     
ค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงานนำไปลดบัญชีส่วนเกินทุนจากการบริจาค
ส่วนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.13 กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารรวมงบการเงินของกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ไว้ในงบการเงินของธนาคาร
โดยรวมเป็นรายการต่อรายการ ทุกสิ้นเดือนจะจ่ายเงินสมทบเข้าบัญชีกองทุนบำเหน็จ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของธนาคาร
3.14 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2537 โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน
สมาชิก และธนาคารจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9 - 10 ของเงินเดือนสมาชิก โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของธนาคาร
3.15 ผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง
ธนาคารบันทึกผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างเป็นหนี้สิน โดยที่หนี้สินที่มีต่อพนักงานเป็นไปตาม      
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 จำนวนเงินสำหรับหนี้สินดังกล่าว
ในอนาคตขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือน และจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้ธนาคารจนถึงวันที่สิ้นสุดการทำงานในอนาคต หนี้สินที่เกิด
จากกฎหมายดังกล่าวรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของประมาณการกระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ใช้
สำหรับช่วงเวลาอายุตามเงื่อนไขที่มีลักษณะและระยะเวลาใกล้เคียงกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว
3.16 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าระยะยาว เป็นสัญญาเช่าดำเนินงานโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่
ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
3.17 เครื่องมือทางการเงิน
ธนาคารได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา  
ดอกเบีย้ และลดต้นทุนดอกเบีย้ เครือ่ งมือทางการเงินทีใ่ ช้คอื สัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross Currency Swap)
และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) โดยมีข้อกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงและเงื่อนไขยกเลิกสัญญา
ธนาคารแสดงรายการสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็น
รายการนอกงบดุล ตามมูลค่าที่ตราไว้
ผลต่างที่ได้รับหรือต้องจ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา 
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ณ วันทำสัญญา จะตัดจำหน่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายตลอดอายุของสัญญานั้น
กำไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนกำหนด รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
3.18 รายการสุทธิระหว่างกัน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบและแสดงจำนวนสุทธิในงบดุลได้ก็ต่อเมื่อธนาคารมี
สิทธิทางกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบดุลมาหักกลบลบหนี้กันและธนาคารมีความตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่
รับรู้ไว้ในงบดุลด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน
ธนาคารได้ใช้นโยบายการหักกลบบัญชีระหว่างเจ้าหนี้อื่นและลูกหนี้อื่น เฉพาะจำนวนเงินที่บันทึกในเจ้าหนี้อื่น
ซึ่งเป็นการรับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นที่เกี่ยวข้อง
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3.19 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน นอกจากนี้บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงการอยู่ภายใต้การควบคุมหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลร่วมกัน
ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมีผู้ถือหุ้นคือกระทรวงการคลัง ธนาคารมีรายการทางธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ซึ่ง
อาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยรัฐบาลไทย ทั้งทางตรงผ่านทางหน่วยงานรัฐบาล หรือทางอ้อมโดยผ่านบริษัทร่วมหรือ
องค์กรอื่นๆ ราคาและเงื่อนไขในการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ทางการค้าปกติ ดังนั้น ธนาคารจึงไม่
จำเป็นต้องรวบรวมและเปิดเผยรายการค้ากับรัฐวิสาหกิจอื่นและหน่วยงานภาครัฐไว้ในเรื่องรายการกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ผู้บริหารและกรรมการของธนาคาร ซึ่งมีอำนาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมการดำเนินงานของธนาคาร ธนาคารกำหนดราคาสำหรับรายการค้ากับ
บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ธนาคารประกาศแก่สาธารณชนเป็นปกติธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป
3.20 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ต้องให้ฝ่ายบริหารกำหนดประมาณการและข้อ
สมมติฐาน ซึ่งมีผลกับตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินที่รายงานไว้ในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ ที่อาจเกิดขึ้นและ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดที่รายงานไว้ในงบการเงิน ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจต่างไปจากที่ประมาณการ
3.21 การนำมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใหม่มาถือปฏิบัติ
ตามประกาศของสภาวิชาชีพฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชี
สำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำหนดให้บริษัทใหญ่ที่มีการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการควบคุมร่วม และบริษัทร่วมที่ไม่จำแนก
เป็นการถือเพื่อขาย บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามราคาทุนหรือตามเกณฑ์การรับรู้ และวัดมูลค่าตราสารการเงินเมื่อมีการ
ประกาศใช้ โดยสามารถกระทำได้สำหรับงบการเงินปี 2549 เป็นต้นไป หรือกิจการที่ไม่ประสงค์จะดำเนินการในปี 2549 ก็ให้ใช้
วิธีส่วนได้เสียถึงสิ้นปี 2549 และให้ใช้วิธีราคาทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
ธนาคารได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นราคาทุนในปี 2550 การเปลี่ยนแปลงวิธี
การบันทึกบัญชีนี้ธนาคารได้ทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินย้อนหลังสำหรับปี 2549 เพื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินสำหรับ
ปี 2550 ทั้งนี้ผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของธนาคาร
3.22 การเปลี่ยนแปลงระบบงานหลัก
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป ธนาคารได้นำระบบงานหลัก Finacle Core Banking System ใช้
แทนระบบงานหลักเดิมของธนาคาร จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อการจัดชั้นลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ซึ่งจากเดิม
ธนาคารจัดตามงวดค้าง เปลี่ยนเป็นจัดตามจำนวนวันที่ค้าง DPD (Days Past Due) ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรือ่ ง สินทรัพย์ที่ไม่มรี าคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ทสี่ งสัยว่าจะไม่มรี าคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคาร
พาณิชย์ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

2550
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หัก เงินฝากธนาคารประเภทประจำเกิน 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2549
1,857.29

6,437.54
13.76

6,423.78
8,281.07

1,644.75
5,090.21
13.47

4.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

2550
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
รวม

เมื่อทวงถาม
208.14
6,215.64
6,423.78

5,076.74
6,721.49

มีระยะเวลา
13.76
13.76

2549
รวม
เมื่อทวงถาม
567.60
208.14
6,229.40
4,509.14
6,437.54
5,076.74

มีระยะเวลา
13.47
13.47

รวม
567.60
4,522.61
5,090.21

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทมีระยะเวลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จำนวน 13.76  ล้านบาท และ
13.47 ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคารของกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.3 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

2550

2549

13,275.00

41,897.00

ธนาคารลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีสัญญาว่าจะซื้อหรือขายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.21875 ถึง 3.28125 ต่อปี
4.4 เงินลงทุน
4.4.1 เงินลงทุนชั่วคราว

หน่วย : ล้านบาท

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

2550

2549

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจำหน่าย

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจำหน่าย

19,425.13
19,425.13

1,865.14
5,889.64
7,754.78

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเป็นพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 19,425.13 ล้านบาท มูลค่าที่
ตราไว้ 19,425.13 ล้านบาท ครบกำหนดภายใน 1 ปี
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4.4.2  ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

หน่วย: ล้านบาท

2550
ครบกำหนด
เกิน 1-5 ปี เกิน 5 ปี 	
รวม

1 ปี
ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รฐั บาล
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
รวมตราสารหนี้

2549

19,425.13
19,425.13

-

ครบกำหนด
เกิน 1-5 ปี เกิน 5 ปี 	
รวม

1 ปี

- 19,425.13 1,865.14
- 5,889.64
- 19,425.13 7,754.78

- 1,865.14
- 5,889.64
- 7,754.78

-

4.4.3 เงินลงทุนระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท

2550

2549

ราคาทุน/ราคา ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจำหน่าย ทุนตัดจำหน่าย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาล
รวมเงินลงทุนระยะยาว

9,000.00 				
9,000.00 				

-

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเป็นพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 9,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้
9,000 ล้านบาท ครบกำหนดปี พ.ศ. 2553 - 2556
4.4.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

หน่วย : ล้านบาท

1 ปี
ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รฐั บาล
รวมตราสารหนี้

2550

2549

ครบกำหนด
เกิน 1-5 ปี เกิน 5 ปี

ครบกำหนด
เกิน 1-5 ปี เกิน 5 ปี

รวม

- 3,000.00 6,000.00 9,000.00
- 3,000.00 6,000.00 9,000.00

1 ปี
-

-

4.4.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รวม

-

-

หน่วย : ล้านบาท

2550

2549

วิธีราคาทุน
37.50
37.50

วิธีราคาทุน
37.50
37.50

ธนาคารลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 15 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
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4.5 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
4.5.1 จำแนกตามประเภทสินเชื่อ

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้กู้ยืมรายย่อย
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม-โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ
เงินให้กู้ยืม-กลุ่มเกษตรกร
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
ลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน
รวมเงินให้สินเชื่อ
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก 	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

2550

2549

575,548.00
1,390.91
84.47
      222.20
   20,684.47
597,930.05
    3,387.83
601,317.88
   30,205.08
571,112.80

535,342.97
1,399.92
105.51
0.39
240.16
   19,612.78
556,701.73
    5,393.78
562,095.51
   28,825.53
533,269.98

ในปี 2550 ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน ที่ได้รับรู้ไว้ก่อนปี
2543 เป็นดอกเบี้ยค้างรับที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ จำนวน 1,984.79 ล้านบาท ทำให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งสำรองจาก     
ดอกเบี้ยค้างรับส่วนนี้ถูกยกเลิกไปด้วย จำนวน 1,690.21 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.6) มีผลกระทบทำให้
กำไรสุทธิปี 2550 ลดลง จำนวน 294.58 ล้านบาท
4.5.2 จำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการให้สินเชื่อ
หน่วย : ล้านบาท

2550
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

9,928.60
  588,001.45
597,930.05
    3,387.83
601,317.88

4.5.3 จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

เงินบาท
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6,497.50
  550,204.23
556,701.73
    5,393.78
562,095.51
หน่วย : ล้านบาท

2550
ในประเทศ
601,317.88

2549

ต่างประเทศ
-

2549
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
601,317.88 562,095.51
- 562,095.51

4.5.4 จำแนกตามประเภทผู้กู้และการจัดชั้น

หน่วย : ล้านบาท

2550
ปกติ
			
เงินให้กู้ยืมรายย่อย
- ทัว่ ไป
- สวัสดิการและโครงการพิเศษ
- พัฒนาโครงการ
เงินเบิกเกินบัญชี 
เงินให้กู้ยืม-โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
ลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

294,712.89
208,790.81
4,473.20
229.95
84.47
165.77
508,457.09
2,713.53
511,170.62

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
26,310.04
10,309.23
347.96
49.94
37,017.17
635.79
37,652.96

ต่ำกว่า
มาตรฐาน
6,173.82
337.82
54.98
6.49
6,573.11
38.51
6,611.62

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

6,588.40
0.10
29.99
6,618.49
6,618.49

16,759.58
2.44
656.74
1,160.96
20,684.47
39,264.19
39,264.19

รวม

350,544.73
219,440.40
5,562.87
1,390.91
84.47
222.20
20,684.47
597,930.05
3,387.83
601,317.88
หน่วย : ล้านบาท

2549
			
ปกติ
เงินให้กู้ยืมรายย่อย
- ทั่วไป
- สวัสดิการและโครงการพิเศษ
- พัฒนาโครงการ
เงินเบิกเกินบัญชี 
เงินให้กู้ยืม-โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ
เงินให้กู้ยืม-กลุ่มเกษตรกร
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
ลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

445,524.61
42,639.30
4,907.83
197.22
105.51
0.39
231.46
493,606.32
2,951.44
496,557.76

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
10,130.36
1,561.65
129.52
3.82
11,825.35
346.65
12,172.00

ต่ำกว่า
มาตรฐาน
3,938.02
757.36
35.87
3.24
4,734.49
40.06
4,774.55

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

4,037.01
816.93
70.54
6.07
1.64
4,932.19
58.61
4,990.80

15,010.82
5,210.08
573.07
1,196.63
19,612.78
41,603.38
1,997.02
43,600.40
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รวม

478,640.82
50,985.32
5,716.83
1,399.92
105.51
0.39
240.16
19,612.78
556,701.73
5,393.78
562,095.51
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4.5.5 จำแนกตามประเภทการจัดชั้น

หน่วย : ล้านบาท

2550

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน
- ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เกณฑ์ IAS 39
- ส่วนที่ใช้เกณฑ์ IAS 39
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ
511,170.63
37,652.96

มูลหนี้
อัตรา
หลังหัก
ที่ใช้ใน
หลักประกัน
การตั้งค่าเผื่อ
65,914.09 			 1
25,670.70 			 2

สำรองขั้นต่ำ
ที่พึงกันตาม
เกณฑ์ ธปท.
659.14
513.41

5,127.55
1,484.06
6,618.49
39,264.19
601,317.88

357.95 		
270.35
1,453.41
27,237.18
120,903.68

71.59
270.35
1,453.41
27,237.18
30,205.08

20
100
100
100

หน่วย : ล้านบาท

2549

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน
- ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เกณฑ์ IAS 39
- ส่วนที่ใช้เกณฑ์ IAS 39 
จัดชั้นสงสัย
- ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เกณฑ์   IAS 39
- ส่วนที่ใช้เกณฑ์ IAS 39 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
- ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เกณฑ์ IAS 39
- ส่วนที่ใช้เกณฑ์ IAS 39
รวม

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ
496,557.76
12,172.00
3,079.13
1,695.42
1,798.74
3,192.06
2,432.63
41,167.77
562,095.51

มูลหนี้
อัตรา
หลังหัก
ที่ใช้ใน
หลักประกัน
การตั้งค่าเผื่อ
26,879.05 			 1
783.39 			 2
156.64 		 20
323.72
100
		
92.45 		 50
703.87
100
	
360.08
100
27,075.85
100
56,375.05

สำรองขั้นต่ำ
ที่พึงกันตาม
เกณฑ์ ธปท.
268.79
15.66
31.33
323.72
46.23
703.87
360.08
27,075.85
28,825.53

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารระงับการรับรู้รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จำนวน 52,494.29 ล้านบาท
และ 53,365.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.73 และ 9.49 ตามลำดับ
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4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท

2550
ปกติ
ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่นๆ
ยอดปลายงวด

268.79
390.35
659.14

ต่ำกว่า
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
มาตรฐาน
15.66
355.05
497.75
(13.11)
513.41
341.94

สงสัย
750.10
703.31
1,453.41

สงสัย
จะสูญ
27,435.93
(165.10)
(39.86)
6.21
27,237.18

รวม
28,825.53
1,413.20
(39.86)
6.21
30,205.08
หน่วย : ล้านบาท

2549
ปกติ
ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่นๆ
ยอดปลายงวด

116.36
152.43
268.79

กล่าวถึง
ต่ำกว่า
เป็นพิเศษ
มาตรฐาน
3.73
34.17
11.93
320.88
15.66
355.05

สงสัย
124.28
625.82
750.10

รวม

สงสัย
จะสูญ
26,798.22
584.41
(36.49)
89.79
27,435.93

4.7 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ  

27,076.76
1,695.47
(36.49)
89.79
28,825.53
หน่วย : ล้านบาท

2550
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการบังคับชำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการเช่าซื้อ
ทรัพย์สินอื่นรอการขาย
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ต้นงวด
10,460.13
1,581.66
29.97
12,071.76
870.98
11,200.78

เพิ่มขึ้น
1,388.30
9.78
14.62
1,412.70
30.63
1,382.07

จำหน่าย
1,986.63
400.25
2,386.88
121.03
2,265.85
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หน่วย : ล้านบาท

2549
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการบังคับชำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้
ทรัพย์สินอื่นรอการขาย
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ต้นงวด
11,158.53
2,220.18
29.97
13,408.68
     994.03
12,414.65

เพิ่มขึ้น
จำหน่าย
  1,508.72   2,207.12
638.52
1,508.72
2,845.64
      23.74      146.79
1,484.98
2,698.85

ปลายงวด
10,460.13
1,581.66
29.97  
12,071.76
     870.98
11,200.78

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีทรัพย์สินรอการขายที่อยู่ระหว่างจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน
1,652.57 ล้านบาท และ 1,652.84 ล้านบาท ตามลำดับ
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  
หน่วย : ล้านบาท

2550

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
อื่นๆ

ต้นงวด
619.35
1,994.19
1,247.96
506.28
    73.17
4,440.95

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จำหน่าย ปลายงวด
3.47
-    622.82
56.70
5.92 2,044.97
751.21 131.84 1,867.33
54.92 513.30 47.90
-   
-        73.17
866.30 651.06 4,656.19

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม/ตัดจำหน่าย
ยอดสุทธิ
ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำหน่าย ปลายงวด
-   
-   
-   
-      622.82
1,111.51 97.07  
-    1,208.58 836.39
1,012.18 102.84 35.85 1,079.17 788.16
-   
-   
-   
-    47.90
    46.87      4.26
-        51.13     22.04
2,170.56 204.17 35.85 2,338.88 2,317.31
204.17
หน่วย : ล้านบาท

2549

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
อื่นๆ

ต้นงวด
599.07
1,959.85
1,242.77
48.27
    73.18
3,923.14

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จำหน่าย
28.44
8.16
38.17   3.83
110.42 105.23
490.44 32.43
-        0.01
667.47 149.66

ปลายงวด
619.35
1,994.19
1,247.96
506.28
    73.17
4,440.95

ค่าเสื่อมราคาสะสม/ตัดจำหน่าย
ยอดสุทธิ
ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำหน่าย ปลายงวด
-   
-    
-   
-      619.35
1,009.89 103.23 1.61 1,111.51 882.68
1,007.93 80.72 76.47 1,012.18 235.78
-   
-   
-   
-    506.28
42.43      4.44
-        46.87     26.30
2,060.25 188.39 78.08 2,170.56 2,270.39
188.39

ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จำนวน 662.82 ล้านบาท และ 619.35 ล้านบาท มีที่ดินที่ได้รับบริจาค
จำนวน 2.89 ล้านบาท และที่ดินมีภาระจำยอมให้องค์การรถไฟฟ้ามหานครใช้พื้นที่ใต้ดินบริเวณลานจอดรถที่สำนักงานใหญ่
เนื้อที่ 2 ไร่ 142 ตารางวา ราคาตามบัญชี 7.21 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2543 โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ธนาคารได้รับเงินชดเชย
จากการใช้พื้นที่ดังกล่าว 75.36 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวน
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4.9 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2550
สินทรัพย์อื่น
สิทธิเรียกร้อง-ลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน
ค่าธรรมเนียมรอรับคืน
ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาว
ลูกหนี้อื่น 
ค่าเช่าค้างรับ-อสังหาริมทรัพย์
สิทธิการใช้อาคารสถานที่รอตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รายได้ค้างรับ
เงินประกันและมัดจำ
อื่นๆ
รวม

23,239.91 
1,149.52 
73.01 
2,022.98 
3.29 
48.19 
55.88 
163.93 
15.02 
     124.29 
26,896.02

หัก ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
23,239.91 
1,149.52 
67.30 
29.76 
1.81 
- 
- 
0.70 
- 
- 
24,489.00

สินทรัพย์อื่น
สุทธิ
- 
- 
5.71 
1,993.22 
1.48 
48.19 
55.88 
163.23 
15.02 
      124.29 
2,407.02
หน่วย : ล้านบาท

2549
สินทรัพย์อื่น
สิทธิเรียกร้อง-ลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน
ค่าธรรมเนียมรอรับคืน
ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาว
ลูกหนี้อื่น 
ค่าเช่าค้างรับ-อสังหาริมทรัพย์
สิทธิการใช้อาคารสถานที่รอตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รายได้ค้างรับ
เงินประกันและมัดจำ
อื่นๆ
รวม

19,429.80 
1,196.77 
78.26 
1,185.14 
5.15 
55.35 
81.07 
62.82 
9.85 
     158.25 
22,262.46

หัก ค่าเผื่อ
สินทรัพย์อื่น
หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
- 
19,429.80 
1,196.77 
- 
66.36 
11.90 
30.93 
1,154.21 
2.97 
2.18 
- 
55.35 
- 
81.07 
0.93 
61.89 
9.85 
- 
- 
       158.25
20,726.97
1,535.49

สิทธิการใช้อาคารสถานทีร่ อตัดจ่ายเป็นสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานสาขา จำนวน 9 สาขา อายุสญั ญาเช่าตัง้ แต่ 5 - 30 ปี
ครบกำหนดเช่าในปี 2551 ถึงปี 2569 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีราคาทุน 119.62 ล้านบาท และ 

130.30 ล้านบาท ค่าตัดจำหน่ายสะสมทัง้ สิน้ จำนวน 71.42 ล้านบาท และ 74.95 ล้านบาท ซึง่ รวมค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2550
และ 2549 จำนวน 7.15 ล้านบาท และ 7.15 ล้านบาท ตามลำดับ
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4.10 เงินฝากที่เป็นเงินบาท
4.10.1 จำแนกตามประเภทเงินฝาก

หน่วย : ล้านบาท

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไม่ถึง 6 เดือน
- 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี
- 1 ปี ขึ้นไป
รวม

2550

2549

626.77
54,636.81

441.21
44,892.91

128,903.97
40,780.30
262,814.31
432,498.58
487,762.16

75,616.23
41,213.58
285,362.93
402,192.74
447,526.86

4.10.2 จำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญารับฝากเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

2550

2549

423,511.64
64,250.52
487,762.16

328,670.75
118,856.11
447,526.86

4.10.3 จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

หน่วย : ล้านบาท

2550
เงินบาท

ในประเทศ
487,762.16

ต่างประเทศ
-

2549
รวม
487,762.16

ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
447,526.86
- 447,526.86

ธนาคารป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ย โดยทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประเภท 

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา จำนวน 22,950 ล้านบาท  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.21.2
4.11 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
4.11.1 ในประเทศ
หน่วย : ล้านบาท

2550
บริษัทหลักทรัพย์
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ

90

เมื่อทวงถาม
-
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มี	
ระยะเวลา
12.08
12.08

2549
	
รวม

เมื่อทวงถาม
12.08
12.08
-

มี	
ระยะเวลา
500.00
28.78
528.78

	
รวม
500.00
28.78
528.78

4.11.2 ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

2550
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินเยน
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อทวงถาม
-

2549

มีระยะเวลา 	
เมื่อทวงถาม
รวม
18,607.50 18,607.50
3,984.20
3,984.20
22,591.70 22,591.70
22,603.78 22,603.78
-

มีระยะเวลา 	
รวม
18,607.50 18,607.50
3,984.20
3,984.20
22,591.70 22,591.70
23,120.48 23,120.48

ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยสำหรับรายการที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 22,591.70 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.21.2
4.12 เงินกู้ยืมระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท

2550

2549
รวม

  ในประเทศ ต่างประเทศ
89,300.00
89,300.00
-

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
อื่นๆ 
รวม

89,300.00
89,300.00

  ในประเทศ ต่างประเทศ
7,992.27
85,500.00
8,336.91
93,492.27
8,336.91

รวม
7,992.27
85,500.00
8,336.91
101,829.18

ในงวดบัญชีปี 2550 ธนาคารไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดชำระจำนวน 7,992.27 ล้านบาท, เงินกู้ยืมระยะยาว
จากต่างประเทศครบกำหนดชำระ จำนวน 8,336.91 ล้านบาท และได้ออกพันธบัตรเงินกู้ใหม่ จำนวน 9,800 ล้านบาท โดยได้
จ่ายชำระพันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 6,000 ล้านบาท
รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว
ประเภทเงินกู้
พันธบัตรเงินกู-้ ธอส.

ผู้ให้กู้

ธนาคารพาณิชย์ และ
สถาบันการเงิน
พันธบัตรเงินกู-้ โครงการ ธนาคารพาณิชย์ และ
สินเชือ่ เคหะรวมใจ
สถาบันการเงิน

จำนวนเงินกูย้ มื
(ล้านบาท)

ระยะเวลากู้

ครบกำหนด
ชำระในปี

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละต่อปี

84,300

3 - 15 ปี

2551 - 2565

2.40 - 7.60

5,000

3 ปี

		 2551

5.10 - 5.50

รายงานประจำปี 2550 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์

91

4.13 หนี้สินอื่น
เจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจำและเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
อื่นๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2550

2549

1,036.42
343.02
764.26
723.92
118.55
8.67
   121.64
3,116.48

764.18
391.86
422.19
560.08
139.08
8.42
    45.38
2,331.19

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 และ 2549 จำนวน 764.26 ล้านบาท และ 422.19 ล้านบาท เป็นโบนัส
ค้างจ่ายกรรมการและพนักงานธนาคาร จำนวน 503.09 ล้านบาท และ 235.50 ล้านบาท ตามลำดับ
4.14 ทุน

หน่วย : ล้านบาท

ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
ทุนเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
รวม

2550

2549

20.00
1,990.00
15,310.33
17,320.33

20.00
1,990.00
15,310.33
17,320.33

4.15 สำรองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้ธนาคารสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิ
ในแต่ละปี เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ จนกว่าสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนเท่ากับทุน หลังจาก
นั้นคณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาลดอัตราร้อยละของการตั้งสำรองลงได้
4.16 กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารได้นำสินทรัพย์ เงินกองทุน และรายได้ค่าใช้จ่าย ของกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์รวม
กับงบการเงินของธนาคาร ในงวดบัญชีปี 2550 และ 2549 กองทุนบำเหน็จมีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 

0.03 ล้านบาท และ 0.03 ล้านบาท ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เงินกองทุนมียอดคงเหลือ 8.67 ล้านบาท และ 8.42 ล้านบาท แต่มภี าระผูกพัน
ที่จะต้องจ่ายเงินบำเหน็จให้พนักงานจำนวน 3.14 ล้านบาท และ 2.66 ล้านบาท ตามลำดับ
4.17 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน
4.17.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ธนาคารมีคดีที่ถูกบุคคลภายนอกฟ้องเป็นจำเลยและเป็นจำเลยร่วมกับบุคคลอื่น จำนวน 54 คดี ทุนทรัพย์ใน 

คดีความจำนวน 1,022.09 ล้านบาท ธนาคารมีภาระชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา จำนวน 65.51 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่าง
อุทธรณ์และฎีกา นอกจากที่กล่าวมาแล้วเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
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4.17.2 ภาระผูกพัน

หน่วย : ล้านบาท

2550
การค้ำประกัน
ภาระผูกพันอื่น
ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวม	

2549

235.64

39.30

22,591.70
22,950.00
45,541.70
45,777.34

30,929.70
38,570.90
69,500.60
69,539.90

4.18 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จำนวนของยอดคงค้ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ที่ มี ส าระสำคั ญ (นอกจากที่ เ ปิ ด เผยไว้ แ ล้ ว )  

มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2550
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
39.55

กรรมการและผู้บริหาร

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
0.09

เงินฝากและ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
27.17
หน่วย: ล้านบาท

2549
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
41.22

กรรมการและผู้บริหาร

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
-

4.19 สัญญาเช่าระยะยาว
ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่า ตามสัญญาการเช่าอาคารและอุปกรณ์ จำแนกได้ ดังนี้

เงินฝากและ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
51.22

หน่วย : ล้านบาท

2550
สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม

ภายใน 1 ปี
16.81
18.10
16.51
16.03
67.45

ระหว่าง 1-5 ปี
20.56
7.64
13.87
8.19
50.26

เกิน 5 ปี
6.88
6.88
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รวม
44.25
25.74
30.38
24.22
124.59
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หน่วย : ล้านบาท

2549
สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม

ภายใน 1 ปี
8.99
19.21
8.74
50.57
87.51

ระหว่าง 1-5 ปี
13.46
6.80
13.61
12.82
46.69

เกิน 5 ปี
7.76
7.76

รวม
30.21
26.01
22.35
63.39
141.96

4.20 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
ฝ่ายบริหารเห็นว่าธนาคารดำเนินงานในส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของธุรกิจ โครงสร้างของธนาคาร และระบบข้อมูลทางการเงินภายในที่เสนอต่อคณะกรรมการ
4.21 การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึงสัญญาใดๆ ที่จะทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงินหรือ
ตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
4.21.1 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจมีผลให้
มูลค่าของตราสารทางการเงินเปลีย่ นแปลงไป หรือทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทางการเงิน
เนื่องจากธนาคารไม่มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นเงินรับฝากจากต่างประเทศจำนวน 

475 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 11,000 ล้านเยน ซึง่ ธนาคารได้ทำการป้องกันความเสีย่ งโดยการทำสัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและ
อัตราดอกเบี้ยไว้แล้ว ดังนั้น ธนาคารจึงไม่มีความเสี่ยงจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
4.21.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ธนาคารใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง สำหรับรายการที่อยู่ในงบดุล
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ คือสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จำนวน
เงินในสัญญาของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะแสดงให้เห็นถึงระดับของความผูกพันในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแต่ไม่ได้
สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
ธนาคารได้ทำสัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ เพือ่ เปลีย่ นแปลงลักษณะสกุลเงินและดอกเบีย้ ของเงินกูย้ มื
ระยะยาวและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินเยนเป็นเงินบาท และเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเดิม จากอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินระหว่าง
ธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ภายใต้สัญญา      
ดังกล่าว ธนาคารตกลงกับธนาคารคู่สัญญาที่จะแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างจำนวนดอกเบี้ยที่จะได้รับหรือต้องจ่ายชำระ      
ซึ่งคำนวณจากเงินต้นตามสัญญาที่ตกลงไว้แต่ละช่วงเวลาที่กำหนด
ธนาคารได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลายสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากที่
เป็นเงินบาท ได้แก่ เงินฝากประจำ ตั๋วแลกเงิน และหนังสือยืนยันการรับฝาก จากอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารตกลงจะจ่ายให้กับ 

ผู้ฝากเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ภายใต้
สัญญาดังกล่าว ธนาคารตกลงกับธนาคารคู่สัญญาที่จะแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างจำนวนดอกเบี้ยที่จะได้รับหรือต้องจ่ายชำระซึ่ง
คำนวณจากเงินต้นตามสัญญาที่ตกลงไว้แต่ละช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงและเงื่อนไขการยกเลิก
สัญญา
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ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 และ 2549 แสดงในตารางดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

2550
มูลค่าตามสัญญา
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย
ครบกำหนด
เงินตราต่างประเทศ เงินบาท
จ่าย
รับ
ชำระในปี
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
	
บัตรเงินฝาก
475.00 18,607.50 คงที่/ลอยตัว
ลอยตัว 2551 - 2553
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 	
บัตรเงินฝาก
11,000.00
3,984.20 คงที/่ ลอยตัว คงที่/ลอยตัว
2552
ล้านเยน
รวม
22,591.70
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
หนังสือยืนยันการรับเงินฝาก
17,580.00 คงที่/ลอยตัว คงที่/ลอยตัว 2551 - 2554
เงินฝาก
5,000.00
ลอยตัว
ลอยตัว
2552
ตั๋วแลกเงิน
ลอยตัว
2551
370.00
คงที่
รวม
22,950.00
รวมทั้งสิ้น
45,541.70

หน่วย : ล้านบาท

2549
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย
มูลค่าตามสัญญา
เงินตราต่างประเทศ เงินบาท
จ่าย
รับ
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
	
พันธบัตรเงินกู้
200.00
8,338.00
ลอยตัว
คงที่
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
	
บัตรเงินฝาก
475.00 18,607.50
ลอยตัว
ลอยตัว
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
	
บัตรเงินฝาก
11,000.00
3,984.20 คงที่/ลอยตัว
ลอยตัว
ล้านเยน
รวม
30,929.70
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
หนังสือยืนยันการรับเงินฝาก
25,995.90
ลอยตัว คงที่/ลอยตัว
เงินฝาก
11,000.00
ลอยตัว
ลอยตัว
ตั๋วแลกเงิน
1,575.00
ลอยตัว คงที่/ลอยตัว
รวม
38,570.90
รวมทั้งสิ้น
69,500.60

ครบกำหนด
ชำระในปี
2550
2551 - 2553
2552

2550 - 2554
2550 - 2552
2550 - 2551
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ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินมีกำหนดแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยทุกหกเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 อัตราดอกเบี้ย
คงที่อยู่ระหว่างร้อยละ 3.63 ถึง 9.50 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 1.4125 ถึง 6.75424 ต่อปี และ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2549 อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่างร้อยละ 3.25 ถึง 8.47 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ระหว่างร้อยละ
0.95688 ถึง 12.00938 ต่อปี
4.21.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม คือ จำนวนเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินระหว่างบุคคลที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะ
แลกเปลีย่ นโดยมีการต่อรองทีเ่ ป็นอิสระและไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกัน ธนาคารใช้วธิ กี ารต่างๆ ในการกำหนดมูลค่ายุตธิ รรม ซึง่ วิธกี าร
ที่ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงินและตลาดการเงินที่ดำเนินการอยู่
เครื่องมือทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องจะใช้ราคาตลาด
เป็นมูลค่ายุติธรรม เช่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น ในสถานการณ์อื่น มูลค่ายุติธรรม ถูกกำหนดโดยใช้อัตราตลาด เช่น
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในการคำนวณราคาจากแบบจำลองราคาที่ยอมรับกันทั่วไป โดยอิงตาม
ทฤษฎีส่วนลดกระแสเงินสดเพื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรม เป็นต้น
ถึงแม้ว่าฝ่ายจัดการได้ใช้ดุลยพินิจที่ดีที่สุดในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน อย่างไรก็ตาม  
วิธีประมาณการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมยังคงเป็นการคาดการณ์ ดังนั้น การใช้วิธีการประมาณและ/
หรือสมมติฐานในสภาวการณ์ที่แตกต่างกันออกไปอาจจะมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณไว้
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
หน่วย : ล้านบาท

2550

สินทรัพย์ทางการเงิน :
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน :
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวม
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2549

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

1,857.29
6,437.54
13,275.00
28,462.63
571,112.80
2,281.18
623,426.44

1,857.29
6,437.54
13,275.00
28,462.63
571,112.80
2,281.18
623,426.44

1,644.75
5,090.21
41,897.00
7,792.28
533,269.98
1,390.91
591,085.13

1,644.75
5,090.21
41,897.00
7,792.28
533,269.98
1,390.91
591,085.13

487,762.16
22,603.78
1,010.02
89,300.00
4,623.15
3,104.60
608,403.71

487,762.16
22,603.78
1,010.02
89,300.00
4,623.15
3,104.60
608,403.71

447,526.86
23,120.48
637.35
101,829.18
4,367.79
2,331.19
579,812.85

447,526.86
23,120.48
637.35
101,829.18
4,367.79
2,331.19
579,812.85

ธนาคารใช้วิธีการและข้อสมมติฐานต่อไปนี้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์และหนี้สิน) หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน สินทรัพย์
ทางการเงินอื่น เงินฝาก หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย และหนี้สินทางการเงินอื่น มีมูลค่ายุติธรรม
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่เสนอรายงาน เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นหรือเพิ่งมี
การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใกล้วันที่เสนอรายงาน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนในบริษัทร่วม แสดงตามที่อธิบายไว้ ในนโยบาย 

การบัญชี
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
ที่แสดงในงบดุลหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4.21.4 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิตคือ ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ในสัญญา ซึ่งอาจเป็นเพราะคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้เมื่อครบกำหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
ธนาคารมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตมาใช้ ทั้งในด้านการวัดและควบคุมระดับความเสี่ยงด้าน
เครดิตจากการให้สินเชื่อ โดยจะมีการนำเครื่องมือการจัดอันดับเครดิตมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า  
เพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้มีศักยภาพดี รวมทั้งสามารถกำหนดผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยงของ
สินเชื่อ
ในส่วนการพิจารณาให้สินเชื่อนั้น ธนาคารจะคำนึงถึงขีดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและวัตถุประสงค์
ของการให้สนิ เชือ่ เป็นหลักในการพิจารณา รวมทัง้ มีการเรียกเก็บหลักทรัพย์คำ้ ประกันในจำนวนทีเ่ พียงพอเพือ่ รองรับความเสียหาย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในกรณีทผี่ กู้ ยู้ มื ผิดนัดชำระหนี้ โดยธนาคารได้แยกหน่วยงานทีท่ ำหน้าทีด่ แู ลความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อออกจากกัน เพื่อให้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งธนาคาร
ยังมีกระบวนการในการสอบทานสินเชือ่ ของลูกค้าและติดตามดูแลสินเชือ่ ทีผ่ า่ นการอนุมตั แิ ล้วอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของสินเชือ่
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้น ธนาคารได้ทำการติดตามและแก้ไขหนี้เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร
ในกรณีของเงินให้สินเชื่อที่ปรากฏอยู่ในงบดุล ผลเสียหายสูงสุดของความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของ     
ธนาคารคือมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้สินเชื่อในงบดุลหลังจากหักค่าเผื่อผลขาดทุนต่างๆ แล้ว โดยยังไม่ได้คำนึงถึงมูลค่า
ของหลักประกันใดๆ นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านเครดิตยังอาจเกิดจากภาระผูกพันของรายการนอกงบดุลด้วย
สำหรับการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของธนาคารนั้น เนื่องจากธุรกรรม
ทั้งหมดของธนาคารนั้นเป็นธุรกรรมภายในประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

การกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ปรากฏในงบดุล
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4.21.5 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในงบการเงินนั้น เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบ
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างและลักษณะ
ของรายการในสินทรัพย์ หนีส้ นิ และส่วนของทุน นอกจากนีย้ งั เกิดจากระยะเวลาทีแ่ ตกต่างกันในการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้
ระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
เนือ่ งจากการแปรผันของอัตราดอกเบีย้ ซึง่ จะกระทบต่อประสิทธิผลของการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนยั สำคัญ
ดังนั้นธนาคารจึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อให้เหมาะสมกับสภาพของเงินทุนของธนาคารในระยะนั้นๆ เพื่อให้มี
ความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินให้น้อยที่สุด ซึ่งในงวดบัญชีปี 2547 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาให้มี
การซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน คือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
สำหรับเงินฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในระยะเวลา 3 - 5 ปี ข้างหน้า นอกจากนัน้ ธนาคารได้ทำการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านราคาหรืออัตราดอกเบี้ย เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินพิจารณาก่อน
ดำเนินการปรับอัตราดอกเบี้ย และเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมั่นถึงความเหมาะสมของระดับความเสี่ยง
ทางด้านอัตราดอกเบี้ย ณ เวลาขณะนั้น
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย คือตามวันที่ในสัญญาที่จะมีการเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย หรือวันที่ครบกำหนดของสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อนของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่            
31 ธันวาคม 2550 และ 2549

98

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | รายงานประจำปี 2550

หน่วย : ล้านบาท

2550
เปลี่ยนทันทีถึง
ภายใน 1 เดือน

1 ถึง 3
เดือน

3 ถึง 12
เดือน

1 ถึง 5
ปี

มากกว่า ไม่มีดอกเบี้ย สินเชือ่ ทีห่ ยุด ยอดรวม
5 ปี
รับรูร้ ายได้

สินทรัพย์ทางการเงิน :
เงินสด
			
- 1,857.29
- 1,857.29
5,417.36
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
13.76
- 1,006.42
- 6,437.54
หลักทรัพย์ซอื้ โดยมีสญั ญาขายคืน
13,275.00
- 13,275.00
เงินลงทุน
998.82
- 28,462.63
- 18,426.31 3,000.00 6,000.00
37.50
เงินให้สินเชื่อ
3,098.85
145.90 1,402.81 12,162.34 528,655.61
- 52,464.54 597,930.05
ดอกเบี้ยค้างรับ
			
- 3,387.83
- 3,387.83
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			
- (30,205.08)
- (30,205.08)
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
			
- 2,281.18
- 2,281.18
รวม
22,790.03
145.90 19,842.88 15,162.34 534,655.61 (21,634.86) 52,464.54 623,426.44
หนี้สินทางการเงิน :
เงินฝาก
138,845.15 107,978.40 181,638.08 59,300.53
- 487,762.16
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 			
- 4,944.20
- 17,647.50
- 22,603.78
12.08
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
1,010.02
- 1,010.02
เงินกู้ยืมระยะยาว
5,000.00 6,000.00 13,000.00 44,500.00 20,800.00
- 89,300.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
			
- 4,623.15
- 4,623.15
หนี้สินทางการเงินอื่น
			
- 3,104.60
- 3,104.60
รวม
144,855.17 118,922.60 194,638.08 121,448.03 20,800.00 7,739.83
- 608,403.71
สภาพคล่องสุทธิ
(122,065.14) (118,776.70) (174,795.20) (106,285.69) 513,855.61 29,374.69 52,464.54 15,022.73
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หน่วย : ล้านบาท

2549
เปลี่ยนทันทีถึง
ภายใน 1 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน :
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซอื้ โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน :
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวม
สภาพคล่องสุทธิ

100

1 ถึง 3
เดือน

				

3,506.56
41,897.00
3,392.41 1,870.73
2,669.46
223.18
				
- 		
				
- 		
				
- 		
51,465.43 2,093.91
88,835.24
				
637.35
				
				
				
89,472.59
(38,007.16)

3 ถึง 12
เดือน

มากกว่า ไม่มีดอกเบี้ย สินเชือ่ ทีห่ ยุด ยอดรวม
5 ปี
รับรูร้ ายได้

- 1,644.75
13.47
- 1,570.18
2,491.64
37.50
1,778.33 13,072.29 489,843.32
- 49,115.15
- 5,393.78
- (28,825.53)
- 1,390.91
4,283.44 13,072.29 489,843.32 (18,788.41) 49,115.15

1,644.75
5,090.21
41,897.00
7,792.28
556,701.73
5,393.78
(28,825.53)
1,390.91
591,085.13

98,526.11
28.78
68,500.00 11,000.00
- 4,367.79
- 2,331.19
167,026.11 11,000.00 6,727.76
(153,953.82) 478,843.32 (25,516.17) 49,115.15

447,526.86
23,120.48
637.35
101,829.18
4,367.79
2,331.19
579,812.85
11,272.28

78,874.52 181,290.99
500.00
22,591.70
8,992.27 13,336.91
110,458.49 195,127.90
(108,364.58) (190,844.46)
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1 ถึง 5
ปี

และ 2549

ข้อมูลเบื้องต้นของอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  
หน่วย : ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินให้สินเชื่อ

2550

2549

289,766.49
308,163.56
597,930.05

356,728.26
199,973.47
556,701.73

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญ มีอัตราประมาณดังต่อไปนี้
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท

2550

2549

ร้อยละ 4.03
ร้อยละ 3.88
ร้อยละ 4.13
ร้อยละ 5.45

ร้อยละ 5.07 
ร้อยละ 4.79 
ร้อยละ 5.25 
ร้อยละ 5.09

ร้อยละ 3.96
ร้อยละ 7.88
ร้อยละ 4.55

ร้อยละ 4.01
ร้อยละ 5.59
ร้อยละ 4.66

4.21.6 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในราคาที่เหมาะสม
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องที่ธนาคาร      
แห่งประเทศไทยกำหนดหรือระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีฝ่ายบริหารการเงินเป็นผู้รับผิดชอบบริหารสภาพคล่องของ
ธนาคารในการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการบริหารการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ทั้งนี้เพื่อให้
ธนาคารมั่นใจว่าฐานะสภาพคล่องเหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับภาวะตลาดในปัจจุบันและในอนาคต โดยการบริหาร 

ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของธนาคาร
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ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 และ 2549 แยกตามระยะเวลา  
ที่ครบกำหนดของสัญญา
หน่วย : ล้านบาท

2550
2550

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวม

   เปลี่ยนทันที
   ถึงภายใน
  1 เดือน
				
- 		
6,423.78 		
13,275.00 		
998.82 		
2,367.79
2,160.37
25,225.76

เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวม

137,545.15 104,278.40 181,688.08
64,250.53 			
				
12.08
21,631.70 			
960.00
1,010.02 			
- 			
- 			
- 			
5,000.00
13,000.00
6,000.00
65,300.00 			
507.94
2,130.16
605.55 			
1,379.50
2,211.94
28.73
351.98 			
511.95
146,275.05 113,129.85 196,859.05 152,139.76 			

สภาพคล่องสุทธิ
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1 ถึง 3
เดือน

3 ถึง 12
เดือน

- 		
13.76
- 		
18,426.31
23,221.75
6,168.66
0.79
105.00
41,662.61
6,273.66

(106,856.19)

(155,196.44)

มากกว่า
1 ปี
			
			
			
9,000.00
518,670.13
15.02
527,685.15

375,545.39

ไม่มี
กำหนด
ระยะเวลา
1,857.29
		
		
37.50
20,684.47
		
22,579.26

รวม
1,857.29
6,437.54
13,275.00
28,462.63
571,112.80
2,281.18
623,426.44

-

487,762.16
22,603.78
1,010.02
89,300.00
4,623.15
3,104.60
608,403.71

22,579.26

15,022.73

หน่วย : ล้านบาท

2549

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวม

   เปลี่ยนทันที
1 ถึง 3
3 ถึง 12
   ถึงภายใน
  1 เดือน
เดือน
เดือน
				
- 			
- 			
5,076.74 			
13.47
41,897.00 			
- 			
3,392.41
1,870.73
2,491.64
2,207.44
5,893.93
21,634.81
1,363.08
17.97
0.01
53,936.67
7,782.63
24,139.93

เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวม

83,715.24
63,373.46 180,376.99 120,061.17 		
				
- 			
517.27
22,603.21 		
637.35 			
- 			
- 		
- 		
				
8,992.27
13,336.91
79,500.00 		
121.84
1,339.82
2,700.23
205.90 		
1,650.02
251.37
28.76
401.04 		
86,124.45
73,956.92 196,960.16 222,771.32 		

สภาพคล่องสุทธิ

(32,187.78)

(66,174.29) (172,820.23)

มากกว่า
1 ปี
		
		
		
		
483,815.12
9.85
483,824.97

261,053.65

ไม่มี
กำหนด
ระยะเวลา
1,644.75
		
		
37.50
19,718.68
		
21,400.93

รวม
1,644.75
5,090.21
41,897.00
7,792.28
533,269.98
1,390.91
591,085.13

-

447,526.86
23,120.48
637.35
101,829.18
4,367.79
2,331.19
579,812.85

21,400.93

11,272.28

4.22 การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
ในปี 2550 ได้มีการจัดประเภทบัญชีใหม่บางรายการ และได้ปรับงบการเงินปี 2549 เพื่อให้เปรียบเทียบกันได้      
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
*ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการจัดการ

(นายสัมมา คีตสิน)

คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

สำนักตรวจสอบ

คณะกรรมการการตลาด

(น.ส.วารีย์ โตวัน)

สำนักกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการการจัดวางระบบการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี

(นายฉัตรชัย ศิริไล)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
(นางสุดจิตตรา คำดี)

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
(นายกมลภพ วีระพละ)

คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT

ที่ปรึกษากฎหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ปรึกษาทั่วไป

ฝ่ายกิจการนโยบายภาครัฐและสังคม

คณะกรรมการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

(นางนวลลออ วัจนะพุกกะ)

สายงานสินเชื่อ

สายงานกิจการสาขา

สายงานบริหารทั่วไป

สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

สายงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(นายสมศักดิ์ อัศวโภคี)

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
(นายขวัญชัย คณะรัตน์)

รองกรรมการผู้จัดการ
(นางอังคณา ไชยมนัส)

รองกรรมการผู้จัดการ
(นายคนิสร์ สุคนธมาน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นางจามรี เศวตจินดา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นายธาดา ไชยคุปต์)

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย  
(นางจามรี เศวตจินดา) รษก.

ฝ่ายกิจการสาขา กทม. และปริมณฑล

(นายวิชัย พรหมสิทธิกุล)

ฝ่ายการธนาคาร   
(นางจินดา โรจนโสภณดิษฐ์)

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  
(นายจุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ   
(นางเริงจัย คลายนสูตร)

ฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1   
(นางปฤษฐา ติราศัย)

ฝ่ายบริหารสำนักงาน
(นายโอฬาร เกตุพันธุ์)

ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
(นางทัศพร อุ่นโกมล)

ฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2
(นางสาวรัมภา มหาศรานนท์)

ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
(นายอำนวย ศรีพูนสุข)

ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ  
(นางรัตนา เรืองรอง)

สำนักพระราม 9  
(นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ)

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
(นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์)

สายงานปฏิบตั กิ ารสินเชือ่

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานสนับสนุนองค์กร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นายวัฒนา มโนเจริญ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นางสาวอภิรัตน์ ตันติเวชกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม)

ฝ่ายบริหารการเงิน
(นางสาวอรฑา เจริญศิลป์)

ฝ่ายกฎหมาย
(นายคนึง ครุธาโรจน์)

ฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการสารสนเทศ
(นายธนกิจ ธีระกาญจน์)

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
(นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม) รษก.

ฝ่ายวิเคราะห์การตลาด
(นายโชติช่วง ภิรมย์)

ฝ่ายการบัญชี
(นางสาวศรีนวล โอภาสวรกิจ)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
(นายไพบูลย์ ขวัญบุรี)

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
(นายทวนทอง ตรีนุภาพ)

ฝ่ายวางแผนองค์กร
(นางสาวนิรมล สุขถาวร)

ฝ่ายบริหารหนี้
(นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ)

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ    
(นางบุษกร ปภัสสรศิริ)

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
(นายลือชัย จิรวินิจนันท์)
ฝ่ายวิชาการ
(นายพัลลภ กฤตยานวัช)

ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด  
(นายอนุสรณ์ ทองสำราญ)

หมายเหตุ : *ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ตำแหน่งเทียบเท่า รองกรรมการผู้จัดการ
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การกำกั
บดูบแดูลแล
การกำกั
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT

การบริ
หารงาน
การบริ
หารงาน
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการบริหารหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการการจัดวางระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการการตลาด
คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้าน IT
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ประวัติคณะกรรมการธนาคาร
นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์

ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 59 ปี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:
ตำแหน่งปัจจุบัน:
• อนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงการคลัง
• อธิบดีกรมบัญชีกลาง
(อ.ก.พ. กระทรวง)
การศึกษา:
• อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปลัดกระทรวงการคลัง
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อนุกรรมการสามัญ กรมบัญชีกลาง
• รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต (M.P.A.)
(อ.ก.พ. กรมบัญชีกลาง)
The Pennsylvania State University,
• ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
USA
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ:
การประปานครหลวง
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
ประวัติการทำงาน:
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• รองอธิบดีกรมธนารักษ์
• ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
• ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายชัยเกษม นิติสิริ

กรรมการธนาคาร
และประธานกรรมการบริหาร
อายุ 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:
• อัยการสูงสุด
การศึกษา:
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2514)
• เนติบัณฑิตไทย (2514)
• LL.M. Columbia University, USA
(2517) โดยทุนรัฐบาลตามความต้องการ
ของกรมอัยการ (สำนักงานอัยการสูงสุด)
และทุนมูลนิธิ Starr ประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ:
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
• Cert. In International Procurement,
Georgetown University. (2524)
• นักบริหารระดับสูง (ก.พ.) หลักสูตรที่ 1 รุน่ ที่ 14
• นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (อส.) รุ่นที่ 1
• หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง”
รุ่นที่ 9 (ป.ป.ร.9) วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• Directors Certification Program รุ่นที่
8/2001
• The Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่นที่ 16/2007
• หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน” (วตท.) รุ่นที่ 5
ประวัติการทำงาน:
• รองอัยการสูงสุด
• อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา

• อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด
• อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ
• เลขานุการคณะกรรมการอัยการ
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
• กรรมการและกรรมการบริหารการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
• กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
• ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
• ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• เลขาธิการเนติบัณฑิตสภา
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:
• กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
• กรรมการบริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการในคณะกรรมการตำรวจ
• กรรมการกฤษฎีกา
• อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา
• กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
• กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยโยนก
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นายนริศ ชัยสูตร

กรรมการธนาคาร
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:
• นายกเทศมนตรีหมู่บ้านนักกีฬา
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
การศึกษา:
• ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์
ที่อยู่อาศัย
(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
• ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์
และสังคมแห่งชาติ
(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • กรรมการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
• ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ University
บำนาญข้าราชการ
of Hawaii สหรัฐอเมริกา
• กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ:
• กรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือ
• Certificate  in Population Studies
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
จาก University of Hawaii
(องค์การมหาชน)
• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกัน
• กรรมการคณะกรรมการป้องกันและ
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 39
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ประวัติการทำงาน:
• กรรมการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
• ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• เลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน พ.ศ. 2550
• ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬา
• ประธานกรรมการบริหารบรรษัทสินทรัพย์ไทย
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
• กรรมการคณะกรรมการบรรษัทสินทรัพย์ไทย
• ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
• กรรมการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ที่ปรึกษาด้านนโยบายตลาดทุน
• คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการคณะกรรมการสถาบันวิทยาการ
• รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เรียนรู้ (สวร.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:
• ประธานสภาอาจารย์
• ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานชมรมศิษย์เก่าอีสเวสเซนเตอร์และ
• ประธานคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม
ฮาวาย ในประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิค
• กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
• กรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการบริษัทประกันสินเชื่อ
• กรรมการคณะกรรมการอัยการสูงสุด
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
• กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
• กรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
• นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ขนาดย่อม
• นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์

กรรมการธนาคาร, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
อายุ 57 ปี
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ตำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
การศึกษา:
• วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโครงสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
ประวัติการทำงาน:
• รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
นักบริหารระดับ 12
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
นักบริหารระดับ 11
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• ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ 4
การเคหะแห่งชาติ นักบริหารระดับ 10
• ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการเมืองใหม่
การเคหะแห่งชาติ นักบริหารระดับ 10
• รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการเมืองใหม่
การเคหะแห่งชาติ พนักงานบริหารงาน
ออกแบบก่อสร้าง ระดับ 9
• ผู้อำนวยการกองบริหารโครงการเมืองใหม่ 1
การเคหะแห่งชาติ พนักงานบริหารงาน
ออกแบบก่อสร้าง ระดับ 8
• ผู้อำนวยการกองบริหารโครงการและ
ซ่อมบำรุง การเคหะแห่งชาติ พนักงานบริหาร
งานออกแบบก่อสร้าง ระดับ 8

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล

กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และรองประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการอิสระ)
อายุ 46 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:
• กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
• รองประธานกรรมการ บริษัท สยาม
• กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บางนา แลนด์ จำกัด
• อนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณา
การศึกษา:
ร่างประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
• ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (M.B.A) จัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
• ปริญญาตรี University of Washington (BA.)
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ:
• นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• การบริหารการเงินขั้นสูง คณะพาณิชยศาสตร์ • กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(โรงพยาบาลรามาธิบดี)
• การบริหารความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:
(BOURSE GAME SEMINAR)
• รองประธานกรรมการ บริษัท ออล ซีซั่นส์
ธนาคารซิตี้แบงก์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประวัติการทำงาน:
• อุปนายก สมาคมส่งเสริมการลงทุนและ
• กรรมการ คณะกรรมการสรรหากรรมการ
การค้าไทย-จีน
ผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• อุปนายก สมาคมนักศึกษาเก่า
• กรรมการ คณะกรรมการสรรหากรรมการ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำกัด (มหาชน)
• ประธานคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรม
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
และสมาชิกสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี
ผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
• กรรมการบริหาร โครงการปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้านบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และ
• กรรมการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการ สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
• ประธานคณะกรรมการวิชาชีพและธุรกิจสัมพันธ์ • ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชี
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานจัดการ
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

นายรังสิน สืบแสง

กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์และ
นโยบายทางด้าน IT (กรรมการอิสระ)
อายุ 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:
• รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามารถ ไอ โมบาย จำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์
จำกัด
• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท
วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท สราญชล
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท
สมบูรณ์แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน)

การศึกษา:
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน,
St. Louis University, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน,
Loyola University, USA
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.)
รุ่นที่ 4
ประวัติการทำงาน:
• กรรมการและกรรมการบริหาร  
ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหาร
ธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน)
• อนุกรรมการการจัดการการลงทุน  
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
• ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ วชิรธนทุน จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ทุนรวมการ จำกัด
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พลตำรวจเอก ปทีป ตันประเสริฐ

กรรมการธนาคาร, ประธานคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ และกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
อายุ 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:
• จเรตำรวจแห่งชาติ
การศึกษา:
• รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่นที่ 25)
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ:
• หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)
รุ่นที่ 2
ประวัติการทำงาน:
• ที่ปรึกษา (สบ 10)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
• ผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและ
งบประมาณ
• รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการตำรวจ
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและ
งบประมาณ

• ผู้บังคับการกองงบประมาณ สำนักงาน
แผนงานและงบประมาณ
• รองผู้บังคับการกองสวัสดิการ
• ผู้กำกับการฝ่ายวิเคราะห์และกำหนด
ตำแหน่ง กองอัตรากำลัง
• ผู้กำกับการ 5 กองกำลังพล
• รองผู้กำกับการ 5 กองกำลังพล
• นายเวรผู้บังคับการอำนวยการ
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
• ผู้บังคับหมวดประจำกองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดน เขต 4 (อุดรธานี)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการธนาคาร, กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
อายุ 56 ปี
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ตำแหน่งปัจจุบัน:
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9
กรมสรรพากร
การศึกษา:
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ:
• หลักสูตร International of Agreement
on the Avoidance of Double Taxation
โดย DSE, Berlin
• หลักสูตร The Management Development
Program For Revenue Department
Adminstrators โดยสถาบันศศินทร์
• หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพสำหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง โดยสถาบันศศินทร์
• หลักสูตร Intelligence Organization
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร
สำหรับนักบริหารระดับสูง
โดยสำนักงาน ก.พ.
• นักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงาน ก.พ.
• การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
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ประวัติการทำงาน:
• ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีอากรกลาง
กรมสรรพากร
• ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานกรรมวิธีภาษี
กรมสรรพากร
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:
• กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

นายชัยยุทธ สุทธิธนากร

กรรมการธนาคาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 58 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงิน
และสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
การศึกษา:
• วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ:
• นักบริหารระดับสูง หลักสูตร 1 รุ่นที่ 38
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการเงินกู้
จาก ADB, WORLD BANK, JEXIM,
OECF และรัฐบาลต่างประเทศ
• การแปรรูป (Privatization)
• การปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญ
(Pension Reform)
ประวัติการทำงาน:
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจการเงิน
ระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.)
• ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี สศค.

• ผู้อำนวยการกองนโยบายเงินกู้ สศค.
• เลขานุการเอก (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)
สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
ประจำสหราชอาณาจักร และยุโรป
• ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ลูกจ้างประจำซึ่งจดทะเบียนแล้ว
• กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank-ADB)
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการบำเหน็จบำนาญ (Pension
Committee)-ADB
• กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด
• กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
• กรรมการ ตลาดเพื่อการเกษตร
• กรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
• กรรมการบริหาร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
• กรรมการบริหาร โครงการเงินกู้จาก
ต่างประเทศของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เช่น เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
ธนาคารโลก (World Bank) OECF
และรัฐบาลต่างประเทศ

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

กรรมการธนาคาร
และประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
อายุ 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:
• ที่ปรึกษาคณะบริหาร บริษัท ไตรคอร์
เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
การศึกษา:
• ปริญญาตรี ด้านการบัญชี จาก Virginia
Polytechnic and State University
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท ด้านการบัญชี จาก Virginia
Polytechnic and State University
สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน:
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• กรรมการสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
• กรรมการในคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บ.ช.)

• กรรมการในคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
การสอบบัญชีของสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
• อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการตรวจสอบของราชกรีฑาสโมสร
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:
• กรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
มาตรฐานการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพ
บัญชี
• กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
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นายขรรค์ ประจวบเหมาะ

กรรมการผู้จัดการ กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 55 ปี
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ตำแหน่งปัจจุบัน:
ประวัติการทำงาน:
• กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
การศึกษา:
ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
• มหาบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:
และรัฐศาสตร์ (M.A. Honours, Economics
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิช่วยคนตาบอด
and Political Sciences, University of
แห่งประเทศไทย
Dundee, Scotland, United Kingdom)
• เหรัญญิก และประธานกรรมการฝ่าย
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.)
การเงินและบัญชี มูลนิธิราชประชาสมาสัย
รุ่นที่ 8
ในพระบรมราชูปถัมภ์
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ:
• กรรมการ มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย
• Housing Finance in Emerging Markets,
ในพระบรมราชูปถัมภ์
The World Bank and International
• Deputy President, The International
Finance Corporation, Washington, DC,
Union for Housing Finance (IUHF)
USA
• ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
• The Senior Administrators Program
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
(SAP), Sasin Graduate Institute of
• ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการขาย
Business Administration of Chulalongkorn
และการตลาดอสังหาริมทรัพย์
University and Kellogg School of
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคม
Management, Northwestern University,
อสังหาริมทรัพย์ไทย
USA
• ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
• International Housing Finance Symposium • ผู้ประสานงานประเทศไทย, The Bellagio
Series III: Housing Infrastructure-Policy,
Housing Conference, Harvard Joint
Programs and Affordability,Fannie Mae,
Center For Housing Studies
Washington, DC, USA
• ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
• Improving and Expanding Housing
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
Finance Systems, The Wharton School,
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคม
University of Pennsylvania, USA
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
• International Housing Finance Symposium • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
Series : Securitization for Housing
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
Finance, University of Cambridge, UK
• รองประธานกรรมการ บริษัท
• Housing Finance and Mortgage
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
Securitization, University of Cambridge,
• ที่ปรึกษาสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
UK
• Bankers’ Club Seminar, Bayerische
Vereinsbank, Munich, Bavaria, Germany
• The Art of Negotiating Course, The
Negotiation Institute Inc., New York,
USA
• Pacific Rim Banking School, University
of Washington, Seattle, USA
• Chemical Bank, New York, USA
• Manufacturers Hanover Trust, New York,
USA
• Wells Fargo Bank, San Francisco, USA
• “Advanced Management Course for
Bankers” The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• Barclays Bank, London
• National Westminster Bank, London, UK
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คณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจหน้าที่กำกับ ควบคุม และอำนวยกิจการของธนาคาร โดยให้รวมถึง
1. ดำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสนับสนุนให้ประชาชนมีอาคารและหรือที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยตาม
วัตถุประสงค์ของธนาคาร ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. วางข้อบังคับการประชุมและดำเนินกิจการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร
3. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
4. วางข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร
5. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานธนาคาร และกำหนดอัตราเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการและพนักงานธนาคาร
ตลอดจนเรียกประกันจากพนักงานเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
6. ดำเนินตามนโยบายซึ่งคณะรัฐมนตรีกำหนด
การประชุมคณะกรรมการธนาคารในปี 2550
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร
1. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายชัยเกษม นิติสิริ
(ประธานกรรมการบริหาร)
3. นายนริศ
ชัยสูตร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
4. นายสุชาติ
ศิริโยธิพันธุ์
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
5. นายฉัตรชัย
วีระเมธีกุล
6. นายรังสิน
สืบแสง
7. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
8. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์
9. นายชัยยุทธ
สุทธิธนากร
10. นายสุคนธ์
กาญจหัตถกิจ
11. นายขรรค์
ประจวบเหมาะ
(กรรมการผู้จัดการ)

จำนวนครั้งที่จัด
ประชุม

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำนวนร้อยละที่
เข้าประชุม

จำนวนเงินตอบแทน
ที่ได้รบั (บาท)

14

14

100%

150,000

14

12

85.71%

100,000

14

13

92.86%

120,000

3

2

66.67%

20,000

14
14
14
14
14
14
14

13
14
14
14
14
12
14

92.86%
100%
100%
100%
100%
85.71%
100%

120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

หมายเหตุ : นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550
: เดือนเมษายนและมิถุนายน 2550 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 2 ครั้ง

การประชุมของอดีตกรรมการธนาคารในปี 2550
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร
1. นายพรศักดิ์

บุณโยดม

จำนวนครั้งที่จัด
ประชุม

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำนวนร้อยละที่
เข้าประชุม

จำนวนเงินตอบแทน
ที่ได้รบั (บาท)

11

9

81.82%

70,000

หมายเหตุ : นายพรศักดิ์ บุณโยดม ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2550
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คณะกรรมการบริหาร
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ ตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารกำหนดเพือ่ การดำเนินกิจการของธนาคาร โดยให้รวมถึง
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เป็นนโยบายก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
2. เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. พิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่การบริหารงานธนาคาร ตามที่ระบุในคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ที่ 9/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2550
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

จำนวนครั้งที่จัด
ประชุม

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

12

12

100%

150,000

12

12

100%

123,750

12
12
12

12
11
12

100%
91.67%
100%

110,000
100,000
110,000

1. นายชัยเกษม
นิติสิริ
(ประธานกรรมการบริหาร)
2. นายฉัตรชัย
วีระเมธีกุล
(รองประธานกรรมการบริหาร)
3. นายรังสิน
สืบแสง
4. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์
5. นายขรรค์
ประจวบเหมาะ

จำนวนร้อยละที่
เข้าประชุม

จำนวนเงินตอบแทน
ที่ได้รบั (บาท)

คณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ดังต่อไปนี้
1. สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร
2. สอบทานความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
การตรวจสอบภายในของธนาคาร
3. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคาร ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการธนาคาร
กำหนด
5. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1-4 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคารโดยตรง และ
คณะกรรมการธนาคารยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2550
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่จัด
ประชุม

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

13

13

100%

150,000

13
3

13
3

100%
100%

120,000
20,000

1. นายสุคนธ์
กาญจนหัตถกิจ
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. พล.ต.อ. ปทีป ตันประเสริฐ
3. นายสุชาติ
ศิริโยธิพันธุ์

จำนวนร้อยละที่
เข้าประชุม

หมายเหตุ : นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ถึงปัจจุบัน
เดือนธันวาคม 2550 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง
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จำนวนเงินตอบแทน
ที่ได้รบั (บาท)

การประชุมของอดีตกรรมการตรวจสอบในปี 2550
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายพรศักดิ์

บุณโยดม

จำนวนครั้งที่จัด
ประชุม

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

10

10

จำนวนร้อยละที่
เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน
ที่ได้รบั (บาท)
100,000

หมายเหตุ : นายพรศักดิ์ บุณโยดม ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2550

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดและพิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การสรรหาหรือกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง
2. การพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
3. การพิจารณาและเสนอแนะนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคารโดยรวม
4. การกำหนดหรือกลั่นกรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
5. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2550
รายชื่อกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
1. นายฉัตรชัย
วีระเมธีกุล
(ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
2. นายสุชาติ
ศิริโยธิพันธุ์
3. นายรังสิน
สืบแสง
4. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์
5. นางชวนพิศ
ฉายเหมือนวงศ์
6. นายขรรค์
ประจวบเหมาะ

จำนวนครั้งที่จัด
ประชุม

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำนวนร้อยละที่
เข้าประชุม

จำนวนเงินตอบแทน
ที่ได้รบั (บาท)

5

5

100%

17,500

5
5
5
5

5
5
5
5

100%
100%
100%
100%

10,000
10,000
5,000
10,000

หมายเหตุ : นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  2550

การประชุมของอดีตกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2550
รายชื่อกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
1. นายพรศักดิ์

บุณโยดม

จำนวนครั้งที่จัด
ประชุม

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

5

4

จำนวนร้อยละที่
เข้าประชุม
80%

จำนวนเงินตอบแทน
ที่ได้รบั (บาท)
40,000

หมายเหตุ : นายพรศักดิ์ บุณโยดม ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2550
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการธนาคารที่ 3/2550 เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำคัญ เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้าน
สภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ ง
ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
5. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอำนาจในการเข้าถึง
ข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2550
รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

จำนวนครั้งที่จัด
ประชุม

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

12

12

100%

150,000

12
12

12
12

100%
100%

120,000
-

1. นายนริศ
ชัยสูตร
(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
2. นายชัยยุทธ สุทธิธนากร
3. นายขรรค์
ประจวบเหมาะ

จำนวนร้อยละที่
เข้าประชุม

จำนวนเงินตอบแทน
ที่ได้รบั (บาท)

การประชุมของอดีตคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2550
รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

จำนวนครั้งที่จัด
ประชุม

1. นายสมบรูณ์ ชินสวนานนท์

5

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
5

จำนวนร้อยละที่
เข้าประชุม
100%

หมายเหตุ : นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2550 ถึง 6 สิงหาคม 2550
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จำนวนเงินตอบแทน
ที่ได้รบั (บาท)
5,000

รายชื่อผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์
ลำดับ		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

ชื่อ-สกุล												 ตำแหน่ง															
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
กรรมการผู้จัดการ
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานสินเชื่อ
นายขวัญชัย คณะรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป
นางอังคณา ไชยมนัส							 รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
นายคนิสร์ สุคนธมาน
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
นายวัฒนา มโนเจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
นางสาวอภิรัตน์ ตันติเวชกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธาดา ไชยคุปต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขา
นางจามรี เศวตจินดา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ

10		 นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

นางสาววารีย์ โตวัน
นายฉัตรชัย ศิริไล
นางสุดจิตตรา คำดี
นางนวลลออ วัจนะพุกกะ
นางเริงจัย คลายนสูตร
นางทัศพร อุ่นโกมล
นางรัตนา เรืองรอง
นายวิชัย พรหมสิทธิกุล
นางปฤษฐา ติราศัย
นางสาวรัมภา มหาศรานนท์
นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ
นางจินดา โรจนโสภณดิษฐ์
นายโอฬาร เกตุพันธุ์
นายอำนวย ศรีพูนสุข
นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์
นายจุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายโชติช่วง ภิรมย์
นายทวนทอง ตรีนุภาพ
นางสาวอรฑา เจริญศิลป์
นางสาวศรีนวล โอภาสวรกิจ
นายกมลภพ วีระพละ
นายคนึง ครุธาโรจน์
นายไพบูลย์ ขวัญบุรี
นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ
นายอนุสรณ์ ทองสำราญ
นายธนกิจ ธีระกาญจน์
นางบุษกร ปภัสสรศิริ
นายลือชัย จิรวินิจนันท์
นางสาวนิรมล สุขถาวร
นายพัลลภ กฤตยานวัช

และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนองค์กร
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายภาครัฐและสังคม
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
ผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา กทม. และปริมณฑล
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2
ผู้อำนวยการสำนักพระราม 9
ผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคาร
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด
ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้
ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการสารสนเทศ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์				 E-mail
0-2202-1998-9
0-2202-1881-2
0-2202-1878
0-2202-2043-4
0-2202-1567
0-2202-1873-4
0-2202-1666
0-2202-1883-4
0-2202-1465

khan@ghb.co.th
somsak@ghb.co.th
kwanchai@ghb.co.th
angkana@ghb.co.th
kanit.s@ghb.co.th
watana@ghb.co.th
apiratana@ghb.co.th
thadha@ghb.co.th
jamaree@ghb.co.th

0-2202-1912

laiwan@ghb.co.th

0-2202-1270, 0-2202-1281
0-2202-1779-80
0-2202-2181-2
0-2202-1852
0-2202-1842
0-2202-1414
0-2202-1330, 0-2202-1332
0-2202-1055
0-2202-1612
0-2202-1614
0-2202-1964
0-2202-2024
0-2202-1960
0-2202-1868
0-2202-1520
0-2202-1591, 0-2202-1776
0-2202-1777
0-2202-1778, 0-2202-2069
0-2202-1050, 0-2202-1965
0-2202-1022
0-2202-1965
0-2202-1236
0-2202-1434,0-2202-2517
0-2202-1212
0-2202-1990
0-2202-1661-2
0-2202-1650
0-2202-2098
0-2202-1617, 0-2202-1898
0-2202-1297, 0-2202-1927

varee@ghb.co.th
chatchai.s@ghb.co.th
sudjittra.k@ghb.co.th
nuanla-orr@ghb.co.th
ruengjai@ghb.co.th
tasporn@ghb.co.th
ratana@ghb.co.th
vichai@ghb.co.th
prittha@ghb.co.th
rumpa@ghb.co.th
phensri@ghb.co.th
chinda@ghb.co.th
oran@ghb.co.th
amnuay@ghb.co.th
amornsakdi@ghb.co.th
chuta@ghb.co.th
choatchoung@ghb.co.th
tuantong@ghb.co.th
orada@ghb.co.th
srinuan@ghb.co.th
kamonpop@ghb.co.th
kanung@ghb.co.th
paiboon@ghb.co.th
pissanuporn@ghb.co.th
anusorn@ghb.co.th
thonakit@ghb.co.th
busakorn@ghb.co.th
luechai@ghb.co.th
niramon@ghb.co.th
ballobh@ghb.co.th
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ทำเนียบสาขา

ฝ่ายกิจการสาขา กทม. และปริมณฑล

สำนักงานใหญ่ : 63 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001

ลำดับที่

สาขาหลัก		

			 1			 ราชดำเนิน
			 2			 ดอนเมือง
			 3			 สุขาภิบาล 1
			 4			 พระราม 6
			 5			 หนองแขม
			 6			 สำโรง
			 7			 สยามสแควร์
			 8			 คอนแวนต์
			 9			 บางใหญ่
			 10			 ห้าแยกปากเกร็ด
			 11			 สุขุมวิท

สถานที่ทำการ

โทรศัพท์

80 อาคาร 2 มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนินกลาง
กรุงเทพฯ 10200

0-2224-3140, 0-2224-3156,
0-2224-3244, 0-2224-3176,
0-2224-3179, 0-2224-3223
174/9-11 หมู่ 9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน
0-2533-5055, 0-2533-6341,
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
0-2533-6343, 0-2996-6960-2
30/435 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
0-2510-3617-8, 0-2519-5000,
กรุงเทพฯ 10230
0-2947-8005-6
1557 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
0-2587-0474-6, 0-2585-9295,
กรุงเทพฯ 10800
0-2913-2261-3
89/4-5 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
0-2420-6583, 0-2420-7475-7,
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
0-2420-5793,
2222/3-4 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
0-2384-3483-5, 0-2384-7636,
(สามแยกปู่เจ้าสมิงพราย) จ.สมุทรปราการ 10270
0-2757-7429-31
240/1-2 สยามสแควร์ ซอย 2 ถ.พระรามที่ 1
0-2250-1125, 0-2255-2668,
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2255-5161-3
38 ชั้น 1 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์
0-2632-0592-4, 0-2632-1137-8,
ถ.คอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2237-8997-9
52/63-64 ศูนย์การค้าบางใหญ่ซติ ้ี ซอย 7 ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี   0-2595-0330-3,
0-2903-2022-4
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
99/169 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
0-2584-0321-3,
จ.นนทบุรี 11120
0-2964-2201-3
1 อาคารกลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท
0-2260-6345-7,
แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0-2661-6120-2

โทรสาร
สินเชื่อ 0-2224-3246,
การเงิน 0-2224-3120
0-2533-6342
0-2509-3830
สินเชือ่ 0-2913-2260 กด 106
การเงิน 0-2913-2264
0-2431-1340
0-2420-6009
สินเชื่อ 0-2384-2579
การเงิน 0-2384-7637
สินเชื่อ 0-2250-1125 กด 207
การเงิน 0-2250-1125 กด 108
0-2235-0659
สินเชื่อ 0-2595-0330 กด 13
การเงิน 0-2595-0330 กด 22
สินเชือ่ 0-2584-0321-3 ต่อ 20
การเงิน 0-2964-2204
0-2260-6348

			 12			 เพชรบุรีตัดใหม่

0-2718-2249

			 13			

0-2357-1129
0-2748-1390

			 14			
			 15			
			 16			
			 17			
			 18			
			 19			
			 20			

2445/20 อาคารธารารมณ์บสิ ซิเนสทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ 0-2319-7310-1, 0-2318-1051,
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0-2318-9956, 0-2718-2247-8
พหลโยธิน* ชั้น 1 (อาคาร SME TOWER) (เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)  0-2357-1126-8
ศรีนครินทร์
87, 89 ถ.ศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน (พระโขนงฝั่งใต้)
0-2748-1391-2, 0-2361-6555-6,
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
0-2393-2486, 0-2393-4072
บางเขน
251/20-23 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
0-2552-7702, 0-2972-8579-80,
กรุงเทพฯ 10220
0-2551-0522-4, 0-2551-2384
สุขาภิบาล 3
58/75 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 3  
0-2373-0518-9, 0-2373-3348,
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
0-2372-0551-2, 0-2728-0794-5
แจ้งวัฒนะ
47/224 อาคารอุตสาหกรรมคิมโป ถ.ป๊อปปูล่า4 เมืองทองธานี 0-2980-5501-5
แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
พระราม 2
96/10-12 โครงการชัยกูลทาวเวอร์
0-2867-1350-6
ถ.พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
รังสิต
37/1 หมู่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก กม.ที่ 4.5 (หมูบ่ า้ นสัมมากร
0-2996-1353-9
คลอง 2) ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
พุทธมณฑล
9 หมู่ 6 ซอยพงษ์ศิริชัย ถ.บรมราชชนนี
0-2889-7070-6, 0-2889-6635-6
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีพัฒนา กรุงเทพฯ 10170
0-2441-2464
ลำลูกกา
11/5-6 ถ.ลำลูกกา (คลองสอง) ต.คูคต อ.ลำลูกกา  
0-2531-1289, 0-2531-5792,
จ.ปทุมธานี 12130
0-2531-4843, 0-2531-6405,
0-2531-9240

			 21			 ลาดกระบัง
			 22			 ปทุมธานี
			 23			 เทพารักษ์
			 24			 สี่แยกบ้านแขก

125 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
34/1, 34/3 ถ.ปทุมธานี -กรุงเทพฯ ต.บ้านฉาง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
44/4 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ (หน้าหมู่บ้านสวนเก้าแสน)  
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
121 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา (บางไส้ไก่ฝั่งเหนือ)
เขตคลองสาน (บางลำภูล่าง) กรุงเทพฯ 10600

หมายเหตุ : * สาขาย่อย
** หน่วยบริการสินเชื่อ
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0-2972-8581
0-2728-0796
0-2980-5544
0-2867-1350 กด 110
0-2996-1353 กด 3
0-2889-7077
สินเชื่อ 0-2531-5114
การเงิน 0-2531-9563

0-2915-2631-5, 0-2915-2651-2 0-2915-2653
0-2593-6044-50

0-2593-6051

0-2706-6112-21

0-2706-6119

0-2861-4910-9

0-2861-4917-8

ลำดับที่

สาขา

สถานที่ทำการ

25				 บุญศิริ
26				 เซ็นต์หลุยส์ 3
27				 ไมตรีจิต
28				 สุขสวัสดิ์
29				 ลาดพร้าว
30				 กิ่งแก้ว

10/1-3 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ (สำราญราษฎร์)
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
26 ซ.สาทร 11 (เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3) ถ.สาทรใต้   
แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
60, 62, 64 ซ.พระแก้ว ถ.มิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
360/15-17 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
2326 ซ.ลาดพร้าว 114 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
12/18 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2622-1241-7

0-2622-1840

0-2212-6127, 0-2212-6678-9,
0-2211-0640-1, 0-221-9646-7
0-2623-3034-9, 0-2623-3043-6

สินเชื่อ 0-2212-9647
การเงิน 0-2211-6126
0-2623-3039

0-2818-1301-9

สินเชื่อ 0-2818-1308
การเงิน 0-2818-1310
สินเชื่อ 0-2934-3344
การเงิน 0-2934-1077
0-2178-2366-9 กด 22

0-2934-1070-6
0-2178-2366-9

หมายเลขโทรศัพท์เคาน์เตอร์การเงิน/ศูนย์บริการธนาคาร
เคาน์เตอร์การเงิน/ศูนย์บริการธนาคาร
แฟชั่นไอส์แลนด์
เดอะมอลล์ บางแค
อิมพีเรียล สำโรง
คาร์ฟูร์ อ่อนนุช
บิ๊กซี บางนา
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
เดอะมอลล์ ท่าพระ
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
เดอะมอลล์ บางกะปิ
ศูนย์บริการธนาคาร
คาร์ฟูร์ บางปะกอก
ไอทีสแควร์
เจเจมอลล์

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

ชั้น 2 ฝั่งห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ใกล้ร้าน AEON
ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า
ชั้น G ตรงข้าม Super Market
ชั้น 2 ติดกับร้านศึกษาภัณฑ์
ชั้น B ตรงข้ามร้านเทเลวิซ
ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ติดกับ KFC ตรงข้าม ธ.กสิกรไทย
ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้านเทเลวิช
ชั้น 2 ฝั่งพลาซ่า ติด ธ.ไทยธนาคาร ตรงข้ามร้าน Quick Cash
ชั้น 2 ฝั่งเซ็นทรัล
ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้าม Sony
ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ชัน้ 3 ใกล้ ธ.กรุงเทพ
ชั้น 1 ห้อง 11A ศูนย์การค้าหลักสี่พลาซ่า
ชั้น 2

0-2947-5553-4
0-2454-9430
0-2394-0374
0-2311-3960
0-2744-3493
0-2550-0683
0-2575-2259
0-2477-7238
0-2567-4104
0-2375-8365
0-2702-8113, 0-2702-8603
0-2428-1424-5
0-2576-0590-1
0-2265-9195-6

0-2947-5554
0-2454-7152
0-2394-0374
0-2311-3961
0-2744-3493
0-2951-9183
0-2982-5894
0-2477-7238
0-2567-4104
0-2375-8365
0-2702-8113
0-2428-1425
0-2576-0592
0-2265-9195-6

ฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1
ลำดับที่ สาขาหลัก		
ภาคเหนือ
1			นครสวรรค์

2			เชียงใหม่

สถานที่ทำการ

โทรศัพท์

867/125 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
อุทัยธานี**
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
(เปิดทำการทุกวันอังคาร)
ชัยนาท*
302 หมู่ 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
260 ถ.ซุปเปอร์ ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
แม่ฮ่องสอน**
สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000 (เปิดทำการทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน)
ศูนย์ OSS หางดง ที่ว่าการอำเภอหางดง ถ.เชียงใหม่-ฮอด
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์) ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เคาน์เตอร์การเงิน ห้างโรบินสันแอร์พอร์ต ชัน้ G ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100 (เปิดทำการทุกวันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 11.00-19.30 น.)

โทรสาร

(056) 221-415, (056) 224-637, (056) 221-415
(056) 229-501, (056) 226-182,
(056) 513-000
(056) 513-000
(056) 411-370

(056) 413-038

(053) 245-276-8,
(053) 246-469-71

(053) 304-927

(053) 427-502

(053) 427-502

(053) 903-767-8

หมายเหตุ : * สาขาย่อย
** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ลำดับที่ สาขาหลัก		
		3			 พิษณุโลก

		4			 เชียงราย

		
		
		5			 ลำปาง
		6			 แพร่

โทรศัพท์

โทรสาร

839, 839/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ OSS สุโขทัย ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย (เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
ศูนย์ OSS อุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
ศูนย์ OSS พิจิตร ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร (เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
881/1-3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
พะเยา*
3/6 ถนนชายกว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
ศูนย์ OSS แม่สาย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
435 ถ.ไฮเวย์ ลำปาง-งาว ต.หัวเวียง อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000
164/3-5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

(055) 378-100-5

(055) 378-100-5
ต่อ 116
(055) 614-671
(055) 413-082

น่าน**

(054) 710-666
(054) 711-699
(053) 535-178-82,
(053) 510-433-4
(055) 773-151-6

		7			 ลำพูน
		8			 กำแพงเพชร

		9			 เพชรบูรณ์

สถานที่ทำการ

37/16 ถ.รอบเมืองด้านทิศตะวันตก อ.เมือง จ.น่าน 55000
(เปิดทำการทุกวันอังคาร-วันพุธ)
23/9 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ศูนย์ OSS พล

11			นครราชสีมา
12			อุดรธานี
หนองคาย**
ศูนย์ OSS เลย
หนองบัวลำภู**

13			อุบลราชธานี

(053) 734-393-4
(054) 230-035-42

(054) 225-150

(054) 621-490-5

(054) 621-490-5
ต่อ  103

(055) 542-995

(055) 542-770

(056) 711-655-60

(056) 711-655-60
ต่อ 117

632 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

(043) 270-401-10

ที่ว่าการอำเภอพล จ.ขอนแก่น

(043) 418-864

(043) 270-401-10
ต่อ 123
(043) 418-865

704/14-17 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
596/7 หมู่ 1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
43000 (เปิดทำการทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน)
ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ถ.จรัสศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
42000 (เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
(เปิดทำการทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน)
263 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

(044) 269-205-7, (044) 259-683 (044) 258-151
(044) 245-208
(042) 249-845-52
(042) 249-845-151
ต่อ 105

ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
33000 (เปิดทำการทุกวันอังคาร)
171/8-12 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
389 ถ.สี่แยกคูเมือง-ไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
14/9 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม
นครพนม**
จ.นครพนม 48000 (เปิดทำการทุกวันอังคาร)
ศูนย์ OSS มุกดาหาร ที่ว่าการอำเภอมุกดาหาร (เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)

หมายเหตุ : * สาขาย่อย
** หน่วยบริการสินเชื่อ
120

(054) 480-503-4

(056) 612-190
(053) 740-741-7
ต่อ 109
(054) 480-502

(055) 511-653

ศูนย์ OSS
อำนาจเจริญ
ศรีสะเกษ**

14 ชัยภูมิ
15			สกลนคร

(056) 612-188
(053) 740-741-7

(053) 535-178-81
ต่อ 103
(055) 773-151-6
ต่อ 108
(055) 511-653

610, 612 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
62000
ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
ตาก**
(เปิดทำการทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี)
ศูนย์ OSS แม่สอด ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
9/14 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10			ขอนแก่น

(055) 614-670
(055) 414-823
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(042) 833-603, 605

(042) 813-219

(045) 265-801-8

(045) 265-801-8
ต่อ 111

(045) 452-440-1

(044) 830-959-64
(042) 733-600-5

(044) 830-959-64
(042) 733-600-5
ต่อ 103

(042) 630-324

(042) 630-325

ลำดับที่ สาขาหลัก		
16			กาฬสินธุ์
17			บุรีรัมย์
สุรินทร์**

18			ร้อยเอ็ด
ยโสธร*

19			มหาสารคาม

สถานที่ทำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

20/10-11 ถ.ประดิษฐ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000
491/2-4 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
378/5 หมู่ 13 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
389, 391 ถ.แจ้งสนิท (เทวาภิบาล) ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
55/3 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
เลขที่ 51, 51/1 และ 53/1 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000

(043) 821-890-7

(043) 821-890-7
ต่อ 107
(044) 616-972-5
ต่อ 217
(044) 518-991-2

สถานที่ทำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

(034) 257-156, (034) 257-620
(034) 257-920
(034) 275-729,
(034) 211-571
(035) 522-512-5,
(035) 501-339
(032) 315-462-7, (032) 325-972
(035) 245-167-72,
(035) 245-480
(036) 315-159-60,
(036) 315-524-7
(036) 420-600
(034) 815-773-82

(034) 257-321

(044) 616-972-5
(044) 602-703-5
(044) 518-991-2
(043) 523-310-7
(045) 711-740
(045) 713-091
(043) 722-300,
(043) 741-204-10

(043) 523-310-7
ต่อ 105
(045) 713-094
(043) 741-204-10
ต่อ 105

ฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2
ลำดับที่ สาขาหลัก		
ภาคกลาง
			 1		 นครปฐม

364/7 ถนนเทศา ต.พระประโทน
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 (เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์)
ศูนย์ OSS นครปฐม ชั้น 2 อาคารสำนักงานทะเบียนราษฎร์ ที่ว่าการอำเภอเมือง
นครปฐม จ.นครปฐม 73000 (เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์)
38/10-12 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
			 2		 สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี  72000
7 ถ.คฑาธรบดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ราชบุ
ร
ี
			 3		
6/6-9 ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
			 4		 พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
					
158/10 ถ. พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว   
			 5		 สระบุรี
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ลพบุรี**
กองคลังเทศบาลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 (เปิดทำการทุกวันพุธ)
48 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง
			 6		 สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร  74000
ศูนย์ OSS
ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
75000 (เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
21/9-10 หมู่ 2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดง
			 7		 อ่างทอง
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
ศูนย์ OSS สิงห์บุรี สำนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
20/26-29 ซ.โรงพยาบาลธนกาญจน์  
			 8		 กาญจนบุรี
ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000

ภาคใต้
			 9			 เพชรบุรี
			10		 ประจวบคีรขี นั ธ์
หัวหิน*

			11		 นครศรีธรรมราช
ศูนย์ OSS ทุ่งสง

(034) 713-110

(034) 275-729
(034) 211-571
(035) 501-340
(032) 315-462-7
(033) 245-167-72

(035) 815-775
ต่อ 289
(034) 713-101

(035) 611-845
(035) 613-507-9,
(035) 613-488, (035) 611-845 ต่อ 289
(036) 521-492
(034) 516-758-64,
(034) 622-815-7

(034) 516-758
ต่อ 104

2/85-7 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000

(032) 417-024,
(032) 424-225-8,
(032) 410-722-3

(032) 410-273

49 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 77/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 (เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
543 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)

(032) 551-115-20

(032) 511-115-20

(032) 532-122
(075) 342-214, (075) 346-950-1, (075) 342-214,
(075) 356-528
(075) 347-108
(075) 332-692
(075) 332-691

หมายเหตุ : * สาขาย่อย
** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ลำดับที่ สาขาหลัก		
			 12		 ภูเก็ต
พังงา**

			

เคาน์เตอร์การเงิน
ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล

			 13		 หาดใหญ่
สตูล**

			 14		 สุราษฎร์ธานี

			 15		 ตรัง

ศูนย์ OSS
เวียงสระ
พัทลุง**

		 16

ชุมพร

หลังสวน**
ระนอง**

			 17		 ยะลา
นราธิวาส**
ปัตตานี**

			 18		 กระบี่
ภาคตะวันออก
19			 ฉะเชิงเทรา
20			 พัทยา
สัตหีบ**
ศูนย์ OSS
บางละมุง

21			 ระยอง

ศูนย์ OSS
ปลวกแดง

22			 ปราจีนบุรี
นครนายก**
สระแก้ว**

23			 ชลบุรี
24			 จันทบุรี

ศูนย์ OSS
กบินทร์บุรี
ศูนย์ OSS
ตราด

25			 ศรีราชา

สถานที่ทำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

59/45-47 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
หอการค้าจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา
จ.พังงา 82000 (เปิดทำการทุกวันอังคาร)
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต
74-75 หมู่ 5 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์)
843 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
2/6 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000  
(เปิดทำการทุกวันจันทร์)
31/10 ถ.สุราษฎร์ฯ-พุนพิน ต.วัดประดู่   
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000
ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
59/16 - 18 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
ทีว่ า่ การอำเภอเมืองพัทลุง (ชัน้ 2) ถ.ช่วยทุรราษฎร์
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 (เปิดทำการทุกวันอังคาร)
7/2 หมู่ 5 ถ.ชุมพร-กระบุรี ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
318 /7 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86000
(เปิดทำการทุกวันอังคาร)
41/25 ซ.ภายในโครงการระนองธานี ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000 (เปิดทำการทุกวันพฤหัสบดี)
102,104,106 ถ.ภูมาชีพ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา 95000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 (เปิดทำการทุกวันพุธ)
ศาลากลางจังหวัด (อาคารกองช่าง) ต.สะบารัง
อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 (เปิดทำการทุกวันพฤหัสบดี)
1/6-7 ถ.ร่วมจิต ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

(076) 223-601-2
(076) 218-191-3

(076) 218-199

153  ถ. ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000
8/51 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานเทศบาลตำบลสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ   
จ.ชลบุรี 20180 (เปิดทำการทุกวันอังคาร)
ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 (เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
141/7-10 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
147/1 ถ.ราษฎร-ดำริห์ ต.หน้าเมือง  
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25000
อาคารทดสอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
ชั้น 1 ศาลากลาง จ.นครนายก 26000 (เปิดทำการทุกวันพุธ)
97/133-134 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
27000 (เปิดทำการทุกวันอังคาร)
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
(เปิดทำการทุกวันจันทร์และวันศุกร์)
39/3 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
1/71 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด อ.เมือง จ.ตราด 23000
(เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)
126/1-3 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

(038) 312-682-6
(038) 812-682-7,
(038) 514-765
(038) 370-501-2, (038) 427-671-3, (038) 427-671-3
(038) 370-518-21
(038) 438-345

หมายเหตุ : * สาขาย่อย
** หน่วยบริการสินเชื่อ
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(076) 221-533
(076) 221-737
(074) 245-161, (074) 245-674,
(074) 245-977
(074) 711-962

(074) 345-526-30
ต่อ 109-110

(077) 200-286, (077) 200-917-8,
(077) 200-412
(077) 257-220-1
(075) 213-079,
(075) 222-868-9
(074) 611-087

(077) 222-875-6

(077) 576-566-69

(077) 576-570

0-8195-2106
(073) 223-551-5

(073) 223-551-5

(073) 514-032
(073) 332-333
(075) 630-483-9,
(075) 630-491-3

(073) 630-483
ต่อ 118

(038) 223-556
(038) 612-603, (038) 800-464-8 (038) 800-464
(038) 659-870-1
(037) 200-343-5,
(037) 214-840-4

(037) 214-393

(037) 242-536
(037) 202-691-2
(038) 765-779-86, (038) 765-775 (038) 765-785 ต่อ 611
(039) 351-272-8, (039) 351-210-11 (039) 351-210-11
(039) 520-597-8
(038) 772-032-42

(038) 772-038

