ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุน
ส่วนของทุน

2551

2550

หน่วย : ล้านบาท
2549

663,773
634,578
17,320
29,195

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

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

2550

หน่วย : ล้านบาท
2549

2551
ผลการดำเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้อื่น
รายได้รวม
กำไรสุทธิ

35,879
1,253
37,132
3,306

2551
อัตราส่วนทางการเงิน
กำไรสุทธิต่อรายได้รวม
ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

8.90
11.32
0.50
11.33

33,719
1,394
35,113
3,683

2550
10.48
13.26
0.58
11.79

27,560
1,446
29,006
2,319
หน่วย : ร้อยละ
2549
7.99
9.32
0.38
10.89

รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์



“ก่อฐานรากแห่งรักและอบอุ่น
สานสายใยทุกดวงใจให้เปี่ยมสุข”

เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น
มอบให้แก่ทุกชีวิต ทุกครอบครัวไทย
เมื่อทุกชีวิตเริ่มต้นด้วยคุณค่าของคำว่า “ครอบครัว”
ก่อให้เกิดความรักและผูกพัน ที่ ส รรค์ ส ร้ า งทุ ก ๆ ชี วิ ต
ทุกๆ ดวงใจให้งดงาม ทั้งในขณะเป็นผู้รับหรือผู้ ให้ ในทุก
จังหวะก้าวย่างของชีวิต ต่อทุกๆ คนในสังคม คุณความดี
ของเราทุกคน คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะนำสู่ชีวิตอันงดงาม
ก่อเกิดสังคมแห่งคุณความดี อย่างยั่งยืนตลอดไป
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสาน
ทุกความฝันของการมีบ้านที่สร้างความสุขทุกครอบครัว
ในวันนี้...วันหน้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะยึดมั่น
พร้อมก้าวเคียงข้างคุณ ร่วมสรรค์สร้างความสุขที่อบอุ่น
เพื่อทุกหัวใจ...เพื่อทุกครอบครัว ตลอดไป

“เสริมต่อความมั่นคงของชี วิ ต
สร้างเสริมอนาคตที่ดี มั่นคงจาก
รุ่นสู่รุ่น ยืนยาว”

สร้างความมั่นคงของชีวิต  สานชีวิต
ด้วยครอบครัวที่อบอุ่น เต็มเปี่ยม
ธอส.
ร่ ว ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความมั่นคงของชีวิต
เพื่อทุกคนของสังคม
ไทย

ด้วยความรักเข้าใจ
คือพลังอันยิ่งใหญ่
ที่จะนำพาทุกชีวิต
ก่อฐานรากที่แข็งแกร่งแก่ชีวิต
เกิดสังคมแห่งคุณความดีเ ปี่ ย มด้ ว ย
ความสุขอย่างแท้จริง...มั่นคง ยั่งยืน

“ความฝัน...ความสุขของทุกครอบครัว
คือสานรัก ผูกพัน เกื้อกูลกันในทุกๆ วัน
วันวาน...วันนี้...และตลอดไปในวันหน้า”

55 ปี แห่งความภาคภูมิ ใจ
ที่ เ ห็ น คนในสั ง คมไทยเปี่ยมสุข
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทจากบุคลากรทุกคนของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
สั ง คมไทย  พร้ อ มพั ฒ นาเจริ ญ รุ ด หน้ า ควบคู่
ไปกับทุกครอบครัว สังคม เพื่อพัฒนาความเป็น
อยู่ ข องคนไทย และเศรษฐกิ จ ชาติ . ..ตลอดไป

โครงการบ้าน ธอส.-กบข.

โครงการบ้านมั่นคง
โครงการบ้านเอื้ออาทร
โครงการสินเชื่อบ้านอารมณ์ดี
โครงการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารทั น สมั ย

เพื่ อ ที่ อ ยู่ อาศั ย ครบวงจร
การให้ความสำคัญขององค์กรที่มุ่งสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
เพือ่ ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวติ ให้ได้รบั โอกาศมีทอี่ ยูอ่ าศัย
ด้วยพืน้ ฐานการบริหารจัดการในคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส
เต็มเปีย่ มด้วยประสิทธิภาพ การบริการทีร่ วดเร็ว ทันสมัยและ
เทคโนโลยีทพี่ ร้อมตอบสนองความต้องการของคนไทยทุกคน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นส่วนหนึง่ ทีร่ ว่ มพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ความสุขของสังคมไทย พร้อมร่วมสร้างสังคมเปี่ยม
รอยยิม้ และสร้างโอกาสทีด่ แี ก่ทกุ ชีวติ ไทย

สารประธานกรรมการธนาคาร

(นายนริศ ชัยสูตร)

ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
10 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานประจำปี 2551

ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา วิกฤติสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้อยคุณภาพ
(Subprime Mortgage) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สง่ ผลกระทบและสร้างความ
เสียหายอย่างยิ่งต่อตลาดการเงินและสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก ประเทศไทยก็ได้
รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติดงั กล่าวนีด้ ว้ ย อีกทัง้ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทาง
การเมืองภายในประเทศยังส่งผลกระทบต่อตลาดหุน้ การส่งออก การท่องเทีย่ ว
การลงทุน การใช้จ่ายอุป โภคบริโภค ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เกิดภาวะ
การว่างงาน การเลิกจ้างมากขึ้น รายได้และกำลังซื้อลดลง เกิดการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งในที่สุดการผ่อนชำระหนี้และความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยก็
ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
แม้ ว่ า สภาวะเศรษฐกิ จ จะชะลอตั ว หรื อ มี ค วามผั น ผวนไปอย่ า งไร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังคงยึดมั่นภารกิจในการเป็นสถาบันการเงินหลัก
ที่ ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร เพื่ออำนวยประโยชน์และสนอง

ความต้องการของประชาชนในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ธนาคารได้สนองนโยบายภาครัฐ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยด้วยเงื่อนไขพิเศษและอัตราดอกเบี้ยที่
ผ่อนปรน ภายใต้โครงการความร่วมมือต่างๆ อาทิ โครงการบ้าน ธอส. - กบข.
ทีธ่ นาคารร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โครงการบ้าน ธอส. เพือ่
ที่อยู่อาศัยลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ทีธ่ นาคารร่วมกับกองทุนสำรองเลีย้ งชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ซึง่ จดทะเบียนแล้ว โครงการบ้านเอือ้ อาทร ทีธ่ นาคารร่วมกับการเคหะแห่งชาติ
โครงการบ้านมิตรภาพ สปส. - ธอส. เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูป้ ระกันตน ทีธ่ นาคาร
ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม โครงการบ้านมั่นคง ที่ธนาคารร่วมกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน โครงการบ้าน ธอส. เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งแรก ตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง โครงการสินเชือ่ ประหยัดพลังงาน ทีธ่ นาคารร่วมกับองค์กร

ของรัฐบาลฝรัง่ เศสทีส่ ง่ เสริมการอนุรกั ษ์และประหยัดพลังงาน โครงการสินเชือ่
ที่อยู่อาศัย ธอส. - อปท. โดยการสนับสนุนขององค์กรการปกครองท้องถิ่น
ซึ่งในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ณ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารได้สนับสนุน
สินเชื่อไปทั้งสิ้น 123,880 บัญชี เป็นเงิน 81,803.79 ล้านบาท
ในการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะกรรมการธนาคารได้คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าและประชาชน โดยมิได้
มุ่งผลกำไรสูงสุด แต่ ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงได้นำ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ได้ปรับกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคารกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ ตลอดระยะเวลา 55 ปี ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ปริมาณสินเชื่อของธนาคารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารได้รว่ มกับพันธมิตรต่างๆ เพือ่ อำนวยความสะดวกในการใช้บริการของ
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเคาน์เตอร์การเงินตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ การ
ชำระเงินงวดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  Pay at Post การปรับภาพลักษณ์ ใหม่
ทัง้ ทีส่ ำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆ ทีส่ ำคัญธนาคารได้ตระหนักถึงเสถียรภาพ
และความมั่นคง โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการสร้างความมั่นใจในความ
เพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยการติดตามกำกับ ดูแลให้มี
ระบบบริหารความเสีย่ ง (ทัง้ ความเสีย่ งทางด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด
ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการและระบบ) มีระบบการควบคุมภายใน
ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล ที่เหมาะสม และขณะนี้ได้นำระบบการบริหารจัดการ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ ในการบริหารเชื่อมโยง
และขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย   
ในนามคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเรียนว่า ธนาคาร
จะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามภารกิจในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ผู้มี
รายได้น้อยถึงปานกลางได้มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนภาค
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ และในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณลูกค้าและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ ให้ โอกาสธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ช่วยสานฝันในการ
มีบ้านและให้การสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณทีมผู้บริหาร
และพนักงานที่ได้เสียสละและทุ่มเทในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ทำให้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความเจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน
รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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(นายขรรค์  ประจวบเหมาะ)

กรรมการผู้จัดการ
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“บ้าน” นับเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะสถาบันการเงินหลักของรัฐ ที่ ให้บริการ
ด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความต้องการของ
ประชาชนในการมีที่อยู่อาศัย จึงได้มุ่งสร้างโอกาสและสนับสนุนให้คนไทยได้มี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้
น้อยถึงปานกลาง ธนาคารมีนโยบายในการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้
ต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้นานถึง 30 ปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระในการชำระเงินงวด โดยผู้กู้ไม่ต้อง
ชำระเงินงวดจำนวนมากในแต่ละเดือน แต่หากในอนาคตผู้กู้มีรายได้หรือมี
ความสามารถในการผ่อนชำระเพิม่ มากขึน้ ก็สามารถชำระหนีแ้ ละปิดบัญชีกอ่ น

ครบกำหนดสัญญากู้ได้ ซึ่งสะท้อนพันธกิจหลักของธนาคาร ในการสนับสนุน
ให้ประชาชนคนไทยได้มีบ้านเป็นกรรมสิทธ์ของตนเอง สำหรับในปีที่ผ่านมา
ธนาคารได้ดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย อาทิ
โครงการบ้าน ธอส. เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งแรก โครงการบ้านเอือ้ อาทร โครงการ
บ้าน ธอส. - กบข. รุน่ ที่ 5 โครงการบ้านมัน่ คง  นอกจากนีธ้ นาคารยังสนับสนุน
สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย อาทิ เพื่อซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
ในบ้าน เพือ่ ให้บา้ นเป็นบ้านทีม่ คี วามพร้อมในการอยูอ่ าศัยอย่างมีความสุข เป็น
ครอบครัวที่อบอุ่น เป็นพื้นฐานให้สังคมไทยมั่นคง แข็งแรง 
ตลอดระยะเวลา 55 ปี ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้บริการแก่
ลูกค้าประชาชน ธนาคารได้มกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการให้บริการและระบบ

การบริหารจัดการด้านต่างๆ ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ได้มีการขยาย
ขอบเขตการให้บริการสินเชื่อ ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ ใช้บริการ ทั้งประชาชน
ทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ภาคเอกชน ทั้งในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล และในเขตภูมภิ าค มีการเปิดจุดให้บริการทัง้ สาขาหลัก
สาขาย่อย ศูนย์บริการธนาคาร และเคาน์เตอร์การเงิน รวมถึงได้มีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบ ภาพลักษณ์ ให้ทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจ เพือ่ รองรับและพร้อมอำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าธนาคาร
ตลอดจนมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย Core Banking System
ใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว
สามารถรองรับปริมาณงานด้านการอำนวยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดมาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อที่เป็นสากล   
มีการกำหนดมาตรการประนอมหนี้ที่ผ่อนปรนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารทุกวิถีทางให้รักษาบ้านไว้ ได้อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ ซึ่งในที่สุดก็คือการมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
ธอส. ยังมุง่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
เราสร้างบุคลากรให้บริการด้านสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบมืออาชีพและบริการ
ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า อีกทั้งยังได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทาง
สังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม อาทิ โครงการหนึ่ง
อำเภอหนึง่ โรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการ
555 เสียงใสสร้างโลกสวยเพื่อผู้พิการทางสายตา และการสนับสนุนสมาคม
เทควันโดแห่งประเทศไทย ภายใต้ โครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ
ด้วยปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่จะ
มุ่งมั่นสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควร
แก่อัตภาพ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึง
แหล่งเงินทุน ในการมีที่อยู่อาศัย สร้างสรรค์นวัตกรรมและการให้บริการ
ทางการเงิ น ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย อย่ า งครบวงจร  มุ่งหวังให้ผู้มีรายได้น้อยถึง
ปานกลางได้มีบ้านเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นพันธกิจที่สร้างความภาคภูมิ ใจ
ในการดำเนินงานของทีมผู้บริหารและพนักงานธนาคารตลอดมา และผมขอ
ถือโอกาสนีข้ อบคุณลูกค้า และผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่านที่ได้ ให้การสนับสนุนธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ด้วยดีเสมอมา ทำให้ “ธอส.” ได้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงอยู่
คู่กับสังคมไทยตลอดไป
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คณะกรรมการธนาคาร

1
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3

2

4
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1.
2.
3.
4.
5.

นายนริศ
นายชัยเกษม
นายชัยยุทธ
นายสุชาติ
นายวัชรา

ชัยสูตร
นิติสิริ
สุทธิธนากร
ศิริโยธิพันธุ์
ตันตริยานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (กรรมการอิสระ)

6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายฉัตรชัย
พล.ต.อ.ปทีป
นายเฉลียว
นางสาวโสภาวดี
นายฐนนท์ศรณ์
นายขรรค์

วีระเมธีกุล
ตันประเสริฐ    
วิทูรปกรณ์
เลิศมนัสชัย
เลิศฤทธิ์ศิริกุล
ประจวบเหมาะ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ  

8

10 9

5

7

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

นายชัยเกษม นิติสิริ
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายวัชรา
ตันตริยานนท์ รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายชัยยุทธ
สุทธิธนากร กรรมการ 
นายเฉลียว
วิทูรปกรณ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายขรรค์
ประจวบเหมาะ กรรมการ
นายสวัสดิ์
เจียรธนากุล ที่ปรึกษา
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ที่ปรึกษา
นายฉัตรชัย
ศิริไล
เลขานุการ 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร)

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ
1
2
3
4
5
6

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นางหงษ์ฟ้า
ทรัพย์บุญเรือง ที่ปรึกษา
นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ ที่ปรึกษา
นางสาววารีย์ โตวัน
เลขานุการ 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบและกำกับ)

3.	 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1
2
3
4
5
6
7

นายเฉลียว
วิทูรปกรณ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายสุชาติ
ศิริโยธิพันธุ์ กรรมการ
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายสำเริง   วิระชะนัง
กรรมการ
นายขรรค์   ประจวบเหมาะ กรรมการ
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ที่ปรึกษา
นายฉัตรชัย
ศิริไล
เลขานุการ 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร)
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4.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1
2
3
4
5
6
7

นายวัชรา
ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายชัยยุทธ
สุทธิธนากร กรรมการ
นายขรรค์   ประจวบเหมาะ กรรมการ
นายพากพูม วัลลิสุต
กรรมการ
นายยรรยง
ไทยเจริญ
กรรมการ
นางกุลภัทรา สิโรดม
ที่ปรึกษา
นายกมลภพ วีระพละ
เลขานุการ 
(ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง)

5.	 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
1 พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
2 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  9 คน
3 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง   9 คน

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ

6.	 คณะกรรมการอุทธรณ์
1
2
3
4

นายสุชาติ   ศิริโยธิพันธุ์
ผู้อำนวยการฝ่าย 8 ท่าน
ผู้แทน ก.พ.
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7.	 คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายวัชรา
ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายพากพูม วัลลิสุต
กรรมการ
นายขรรค์   ประจวบเหมาะ กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการ
กลุ่มงานกิจการสาขา
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
สายงานการเงินและบัญชี
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
สายงานสินเชื่อ
นายศุภชัย
จงศิริ
ที่ปรึกษา
นางสาวอภิรัตน์ ตันติเวชกุล เลขานุการ 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

8.	 คณะกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อการปรับปรุงโครงการ
Core Banking (CBS Steering Committee)
1
2
3
4
5

นายชัยยุทธ
สุทธิธนากร ประธานกรรมการ
นายปราการ อาภาศิลป์
กรรมการ
นายขรรค์   ประจวบเหมาะ กรรมการ
นายศุภชัย
จงศิริ
ที่ปรึกษา
นางสาวอภิรัตน์  ตันติเวชกุล     เลขานุการ
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

9.	 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
1
2
3
4
5
6
7

นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายเฉลียว
วิทูรปกรณ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
พลโทจเรศักดิ์ อานุภาพ
กรรมการ
นายขรรค์   ประจวบเหมาะ กรรมการ
นายจิตติชัย
แสงทอง
ที่ปรึกษา
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ที่ปรึกษา
นางสาววารีย์ โตวัน
เลขานุการ 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบและกำกับ)
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คณะกรรมการจั ด การ

1

4

3

7

5

2

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

นายขรรค์
นายสมศักดิ์
นางอังคณา  
นายคนิสร์
นางจามรี   
นายวัฒนา
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ประจวบเหมาะ
อัศวโภคี
ไชยมนัส    
สุคนธมาน
เศวตจินดา
มโนเจริญ

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มงานกิจการสาขา
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
สายงานการเงินและบัญชี
สายงานสินเชื่อ
สายงานบริหารหนี้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางสาวอภิรัตน์ ตันติเวชกุล
นายธาดา
ไชยคุปต์
นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม
นางรัตนา
เรืองรอง
นางสาววารีย์ โตวัน
นายฉัตรชัย ศิริไล
นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานกิจการสาขาภูมิภาค
สายงานการเงินและบัญชี
สายงานสินเชื่อ
สายงานตรวจสอบและกำกับ
สายงานบริหารองค์กร
สายงานกิจการสาขานครหลวง

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

นางทัศพร
อุ่นโกมล
นางศรินทิพย์ ชนะภัย
นางปฤษฐา
ติราศัย
นายจุฑา
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวรัมภา มหาศรานนท์
นางสาวเลิศลักษณ์ หลิมละมัย
นางจินดา
โรจนโสภณดิษฐ์
นางเริงจัย
คลายนสูตร

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
ผู้อำนวยการสำนักพระราม 9
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1
ผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ

1. นายคนึง
ครุธาโรจน์
2. นางสุดจิตตรา คำดี
3. นายสามารถ หงษ์วิไล
4. นางนวลลออ วัจนะพุกกะ
5. นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ
				
6. นายอนุสรณ์
ทองสำราญ
7. นายไพบูลย์
ขวัญบุรี
8. นายทวนทอง ตรีนุภาพ
9. นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายภาครัฐและสังคม
ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
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1. นายพนัส
สุขะปิณฑะ
				
2. นายลือชัย
จิรวินิจนันท์
3. นายพัลลภ
กฤตยานวัช
4. นางบุษกร
ปภัสสรศิริ
5. นายธนกิจ
ธีระกาญจน์
6. นางอินทิรา
คลายนสูตร
7. นางสาวศรีนวล โอภาสวรกิจ
8. นายทองปลิว
กิจแจ่มเลิศ
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ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการสารสนเทศ
ผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคาร
ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน

1. นายโชติช่วง
ภิรมย์
2. นางสาวอรฑา เจริญศิลป์
3. นางสาววารีย์ โตวัน
				
4. นายบุญชัย
แสงอรุณวิวัฒน์
5. นายโอฬาร
เกตุพันธุ์
6. นางสาวนิรมล สุขถาวร
7. นายอำนวย
ศรีพูนสุข
				
8. นายกมลภพ
วีระพละ

ที่ปรึกษาทั่วไป
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบและกำกับ
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
ที่ปรึกษาทั่วไป
ที่ปรึกษากฎหมาย
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้เป็นผู้บริหารธนาคาร จำนวน
3 ท่าน โดยในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบและดำเนินการเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเรื่องที่มีความสำคัญ ได้นำเสนอเป็นรายเดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและงานอืน่ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ การมีจริยธรรมที่ดี ความโปร่งใส การถ่วงดุลอำนาจ และตรวจสอบได้
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี 2551
เพือ่ ให้งบการเงินมีความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ โดยมี
การหารือกับผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เพื่อให้ข้อคิดต่อแผนการตรวจสอบและรับทราบข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ของธนาคารเข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
สอบทานการบริหารงานและการดำเนินงานของธนาคาร
ติดตามการดำเนินงานโดยเชิญผู้บริหารและฝ่ายจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ในการดำเนินงาน ชี้แจงประเด็นที่เป็นข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพ
สอบทานระบบการตรวจสอบภายในของธนาคาร
พิจารณาแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้เสนอฝ่ายบริหารธนาคาร
พิจารณาปรับปรุง และแก้ไขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าการปรับปรุง และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
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สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
รับทราบรายงานการบริหารความเสีย่ งของฝ่ายบริหารความเสีย่ งซึง่ ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นรายเดือน และรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ ในระดับ
ยอมรับได้
สอบทานระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
ดูแลให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร และสอบทานผลประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งผลการประเมินการควบคุมภายในของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็น
ไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
สอบทานและรายงานผลของรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการห้ามพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการที่ทำธุรกิจกับธนาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแล
ที่ดี ในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน และจริยธรรมของพนักงาน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทั้งเป็นรายบุคคล และเป็นรายคณะ เพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ธนาคารได้จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เชื่อถือได้ มีระบบการควบคุม
ภายในเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ และมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ประวัติธนาคารอาคารสงเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496” ขึ้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2496 และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2496 นับแต่นั้นมา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สังกัดกระทรวงการคลัง เริ่มเปิดดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน
2496 ด้วยเจตนารมณ์ที่สำคัญ คือ เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชน
ได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ โดยในช่วง 20 ปีแรกของการก่อตั้ง
ธนาคารได้ดำเนินงานทั้งในฐานะเป็นสถาบันการเงินที่ ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
และเป็นผู้จัดสรรบ้านและที่ดินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 316 จัดตัง้ การเคหะแห่งชาติขนึ้ เพือ่ รับผิดชอบดำเนินงานให้ประชาชน
มีทอี่ ยูอ่ าศัย ให้ทำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั สรรบ้านและทีด่ นิ ให้ประชาชนแทนธนาคาร
และได้ออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ให้ โอนบรรดากิจการ
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ทรัพย์สิน หนี้สินและสิทธิต่างๆ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในส่วนที่
เกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดินหรืออาคารแก่ผู้ ไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเองให้แก่
การเคหะแห่งชาติ และกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบันการ
เงินที่ประกอบธุรกิจเพื่อส่งเสริม และช่วยเหลือให้นำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับ
การจัดให้มีอาคารและหรือที่ดิน เป็นการให้กู้ยืมเงินให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
โดยปล่อยสินเชื่อทั้งระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการจัดสรรเพื่อพัฒนาโครงการ
และสินเชื่อระยะยาวแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อการปลูกสร้าง ซื้อ หรือจัดหา
ที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และยังเปิดให้บริการรับฝากเงิน เช่น
สถาบันการเงินอื่นๆ อีกด้วย
วันที่ 2 มกราคม 2517 ธนาคารเปิดให้บริการรับฝากเงิน เช่น
เดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเป็นครั้งแรก ทำให้ธนาคารมีสถานะเป็น
สถาบันการเงินที่สมบูรณ์แบบ ให้บริการทั้งด้านการรับฝากเงิน และให้กู้
ยืมเงิน ไม่ได้ทำหน้าที่ด้านการก่อสร้างบ้าน และการจัดสรรบ้านและที่ดิน
อีกต่อไปแล้ว

หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2522 - 2524 ธนาคารได้
มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ด้านการเงินการธนาคาร อาทิ
การแยกส่วนเงินกู้ที่มีการปล่อยสินเชื่อเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเงินกู้ทั่วไป
และส่วนเงินกู้ โครงการ มีการปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อให้คล่องตัว
พัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ริเริ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งได้รับ
ความนิยมและเป็นแหล่งทุนที่สำคัญของธนาคารต่อเนื่องมาหลายปี และ
มีการจัดตั้งศูนย์สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้ค้างโครงการที่อยู่อาศัย โดยทำ
หน้าที่วิเคราะห์และพิจารณาปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโครงการ
ปี 2525 ธนาคารได้พัฒนาระบบสินเชื่อดีขึ้น ทำให้มีลูกค้ามาใช้
บริการจำนวนมาก สถานที่ ให้บริการเริ่มไม่เพียงพอรองรับลูกค้า จำเป็น
ต้องจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และเริ่มการ
ก่อสร้างเมื่อปี 2525 แล้วเสร็จปี 2529 และธนาคารย้ายสำนักงานใหญ่
จากถนนราชดำเนินใน มาให้บริการที่ถนนพระราม 9 วันที่ 18 สิงหาคม
2529 และใช้สำนักงานใหญ่เดิมที่ถนนราชดำเนินใน เป็นสำนักงานสาขา

แทน ซึ่งนับเป็นสาขาแห่งแรกของธนาคาร และธนาคารก็ได้เริ่มขยายการ
ให้บริการด้วยการเปิดสาขาเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันธนาคารมีสาขา ดังนี้
- สาขาหลัก
จำนวน 75
สาขาหลัก
- สาขาย่อย
จำนวน 7
สาขาย่อย
อีกทั้งธนาคารยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ทันสมัยเข้า
กับวิถีชีวิตของสังคมเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยเปิดให้
บริการเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ (Banking Counter) ตามห้างสรรพ
สินค้า รวม 16 แห่ง เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ศูนย์บริการธนาคาร
(One Stop Service) ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศอีก 20 แห่ง และ
หน่วยบริการสินเชื่อ 20 แห่ง
ในช่วงปี 2531-2539 ผลการดำเนินงานของธนาคารมีการขยาย
ตัวอย่างมากทั้งในด้านปริมาณการให้เงินกู้ที่อยู่อาศัย และส่วนแบ่งตลาด
ตลอดจนกำไรสุทธิ และในโอกาสครบรอบการดำเนินการปีที่ 40 ธนาคารได้
เปลีย่ นสัญลักษณ์ธนาคารจาก “รูปวิมานเมฆ” เป็น “รูปสองมือโอบอุม้ บ้าน”
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการได้รบั อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ให้เป็น “รัฐวิสาหกิจ
ทีด่ ”ี ธนาคารได้จัดทำและเผยแพร่วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
จัดทำ Web Site อินเตอร์เน็ต www.ghb.co.th เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านที่
อยู่อาศัยให้กับผู้สนใจทั่วไป สำหรับบทบาทด้านที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับการยกย่องจากศูนย์กลางสหประชาชาติว่า
ด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ในปี 2539 ให้เป็น “สถาบันการเงินทีม่ ผี ลการ
ปฏิบตั งิ านดีเยีย่ ม” นับเป็นความภาคภูมิ ใจของธนาคารอีกวาระหนึ่ง
ในช่วงปี 2540-2542 ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มบี ทบาทในการช่วยฟืน้ ฟูธรุ กิจทีอ่ ยูอ่ าศัย
และอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ ในช่วงที่สถานการณ์หนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loan : NPL) ขยายตัวลุกลามไป
ทุกสถาบันการเงิน รวมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์เองด้วย แต่ธนาคารฯ
ก็ได้แสดงบทบาทนำในเรื่องการประนอมหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
กับลูกค้าผู้กู้เงินซื้อบ้าน โดยมีมาตรการที่ชัดเจนถึง 14 มาตรการในการ
ประนอมหนี้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าได้อย่างมาก หรือการ
รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ร่วมมือกับธนาคารออมสินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ คงที่ 30 ปี การจัด
ตั้งสำนักงานตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ
การจัดทำ Web Site : www.GHBHomeCenter.com ที่มีข้อมูลบ้านและ
ทีด่ นิ เพือ่ ใช้เป็นช่องทางอำนวยความสะดวก สำหรับผูท้ ปี่ ระสงค์จะซือ้ บ้าน
โดยเฉพาะปี 2544 ธนาคารได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
รวมทั้งการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยได้จัดทำโครงการบ้าน ธอส. - กบข. สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก
กบข. เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยได้ ในวงเงินร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักประกัน
และมีการผ่อนชำระในอัตราก้าวหน้าเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับข้าราชการ
และได้มีการขยายผลไปยังกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างประจำ
ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในระยะต่อมา
วันที่ 17 มกราคม 2549 พระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารครั้งสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากพระ
ราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้เอื้ออำนวยให้ธนาคารสามารถขยายขอบเขต
การให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับทีอ่ ยูอ่ าศัยได้อย่างครบวงจร และมีความคล่องตัว
ในการดำเนินงาน ธนาคารได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “สินเชือ่ เพือ่ คนรักบ้าน”
เพือ่ อำนวยสินเชือ่ แก่ลกู ค้าในการนำเงินไปซือ้ อุปกรณ์ หรือสิง่ อำนวยความ
สะดวกเพื่อที่อยู่อาศัย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว เครื่องสุขภัณฑ์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอืน่ ๆ ตามหมวดรายการทีค่ ณะกรรมการธนาคารกำหนด
เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
ปี 2550 ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์
“ธนาคารทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “G H
Bank” และได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการดำเนินงานโดยเปลีย่ นระบบ
คอมพิวเตอร์หลัก Core Banking มาใช้ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิม
พร้อมปรับโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบ Hub & Spokes มีการ
รวมศูนย์การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อไว้ที่ Credit Processing Center
(CPC) เพือ่ ให้การพิจารณาสินเชือ่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ ธนาคาร สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
สิ่ ง ที่ เ ป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ น ำมาซึ่ ง ความภาคภู มิ ใ จของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ คือ การที่ธนาคารได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น”
ติดต่อกัน 3 ปี (จัดโดยกระทรวงการคลัง และบริษัทไทย เรตติ้ง แอนด์
อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด หรือ TRIS) โดยตั้งแต่ปี 2548 ธนาคาร
ได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้รับรางวัลติดต่อกัน 3 ปี
รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กร
ดีเด่น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
รัฐพร้อมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนชาว
ไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามสมควรแก่อัตภาพ และจะพัฒนา
บริการอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เป็นสถาบันการเงินหลักของประเทศในด้านสินเชือ่
ที่อยู่อาศัย เพื่อบ้าน เพื่อคุณ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นธนาคารที่ทันสมัยเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร : State-of-the-Art Housing Bank

ภารกิจ (Mission)
ให้บริการทางการเงินด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร โดยการสร้าง
ความเข้มแข็งทางธุรกิจและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า รัฐบาล
พนักงาน และสังคม
ตลอดปี 2551 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติ
ทางการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่
มีความผันผวนอย่างรุนแรงต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง ส่งผลให้การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเกิดการชะงักงันและปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว โดยมีผล
กระทบจากวิกฤติการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดฟองสบู่ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แตกและลุกลามไปยังระบบสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา
และส่งผลกระทบไปยังสถาบันการเงินทั่วโลก ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก
ที่พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2550 และดิ่งลงอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงในไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ
เศรษฐกิจโลกในทุกภาครวมถึงประเทศไทย เกิดการปิดตัวหรือลดกำลังการ
ผลิตของภาคธุรกิจส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน รวมถึงมีการขยายตัว
ของอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ ในเกณฑ์สูง ประกอบกับวิกฤติความวุ่นวายและ
การพลิ ก ผั น ทางการเมืองไทยครั้งรุนแรงที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำให้
การบริ โภคภาคเอกชนชะลอตัวลดลงอย่างรวดเร็ว กระทบความเชื่อมั่น
การลงทุน และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและปัญหาที่รุมเร้าจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกดังกล่าว ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้พยายามปรับปรุงบริหาร
จัดการองค์กรในทุกด้าน ทัง้ ด้านการจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ และได้พัฒนา
รูปแบบการให้บริการด้านสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทุกระดับและสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีที่

อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ถือเป็นภารกิจอันสำคัญ
ตลอดมา

รายงานผลการดำเนินงานปี 2551
ผลการดำเนินงานที่สำคัญของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในปี 2551
สรุปได้ดังนี้
1. การให้สินเชื่อ
ผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2551 จากภาวะเศรษฐกิจมี
อัตราการขยายตัวลดลง ทำให้มูลค่าของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยตลอดทั้งปี
ปรับตัวลดลงจากปีก่อน ผลการดำเนินงานการให้สินเชื่อปล่อยใหม่ ณ
สิ้นปี 2551 ธนาคารปล่อยสินเชื่อได้ต่ำกว่าเป้าหมายประมาณการไว้เดิมที่
จำนวน 90,000 ล้านบาท โดยสามารถปล่อยสินเชื่อได้ทั้งสิ้นเป็นจำนวน
81,804 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงิน 8,196 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.11 และลดลงจากปี 2550 เป็นจำนวน 12,279 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 13.05 โดยมีวงเงินกู้เฉลี่ยต่อรายประมาณ 660,347 บาท
ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2551 ธนาคารมีสินเชื่อเงินกู้รายย่อยระยะยาวคงค้าง
ทั้งสิ้น 593,634 ล้านบาท และมีลูกหนี้ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,254,937 บัญชี
ในปี 2551 ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนทั้งในเขตกทม.
และปริมณฑล และในเขตภูมิภาคลดลง ทั้งนี้เป็นผลมาจากภาพรวมของ
วิกฤติเศรษฐกิจและสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง ปัญหาการ
ว่างงานที่ขยายวงกว้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่ง
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเกิดการชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของ
ผู้บริโภคออกไป
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สถิติการให้สินเชื่อระยะยาว แยกตามเขตพื้นที่
จำนวนเงิน : ล้านบาท

รายการ
		
1. สินเชือ่ ในเขตกทม. และปริมณฑล
2. สินเชื่อในเขตภูมิภาค
รวมทั้งสิ้น

2548

2549

2550

2551

จำนวนราย		 จำนวนเงิน

จำนวนราย		 จำนวนเงิน

จำนวนราย		 จำนวนเงิน

จำนวนราย		 จำนวนเงิน

81,373
107,756
189,129

71,112
58,524
129,636

89,373
116,087
205,460

55,804
57,391
113,195

48,957
67,656
171,370

34,542
35,159
94,083

53,861
70,019
123,880

39,793
42,011
81,804

จากข้อมูลตามตารางข้างต้น สินเชื่อปล่อยใหม่สำหรับลูกค้ารายย่อยในปี 2551 จำนวน 81,804 ล้านบาทดังกล่าว แยกเป็นสินเชื่อในเขตกทม.
และปริมณฑล จำนวน 39,793 ล้านบาท และในเขตภูมิภาค จำนวน 42,011 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.64 และ 51.36 ตามลำดับ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อส่วนใหญ่เป็นการให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินและอาคาร ซึ่งมีจำนวน 68,630 ราย คิดเป็นเงิน 58,687 ล้านบาท หรือเท่ากับ
ร้อยละ 71.74 ของปริมาณสินเชื่อทั้งหมด
สถิติการให้สินเชื่อระยะยาว แยกตามวัตถุประสงค์การกู้ยืม
จำนวนเงิน : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การกู้ยืม
		
1. ปลูกสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร
2. ซื้อที่ดินและอาคาร
3. ซื้อที่ดิน		
4. ซื้อห้องชุด		
5. ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอืน่
6. กู้เพิ่ม		
7. ก่อสร้างหรือไถ่ถอนจำนองแฟลต
รวมทั้งสิ้น

2548

2549

2550

2551

จำนวนราย		 จำนวนเงิน

จำนวนราย		 จำนวนเงิน

จำนวนราย		 จำนวนเงิน

จำนวนราย		 จำนวนเงิน

28,275
112,106
783
14,814
4,374		
28,572
205
189,129

15,593
94,548
509
6,490
3,207		
7,944
1,345
129,636

50,403 22,278
95,767 72,452
1,003
549
23,484 10,085
3,207		
2,415		
31,438
4,362
158
1,054
205,460 113,195

44,848
87,677
1,432
15,342
3,686		
18,259
135
171,379

17,923
62,785
656
6,575
2,644		
2,797
703
94,083

33,076
68,630
754
12,168
1,663		
7,033
556
123,880

11,617
58,687
416
8,048
1,705
727
604
81,804

ในปี 2551 ธนาคารได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ ประกอบด้วยโครงการทีด่ ำเนินการต่อเนือ่ งมาจากปีทผี่ า่ นมา รวมถึงโครงการทีเ่ ริม่ ดำเนินการ
ในปี 2551 โครงการเหล่านี้มีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อโดยตรงและส่วนที่เป็นการสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองอย่างถูกต้อง สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้
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1.1 โครงการที่ ธอส. จัดทำร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(กบข.)
		 โครงการบ้านธอส.-กบข. รุน่ ที่ 4: โครงการเงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สำหรั บ ข้ า ราชการ (กบข. รุ่นที่ 4) เป็นความร่วมมือระหว่าง ธอส.
และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในการจัดทำโครงการเงินกู้
เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสำหรับข้าราชการ (กบข. รุน่ ที่ 4) เพือ่ สนับสนุนให้ขา้ ราชการ
สมาชิก กบข. ทั่วประเทศได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสะดวกยิ่งขึ้น โดย
กำหนดให้ ใช้อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 เท่ากับ MRR -2.25% ปีที่ 2 เท่ากับ
MRR -1.50% และตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุของสัญญา เท่ากับ MRR
-1.25% สิ้นสุดระยะเวลายื่นคำของกู้ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2550 และทำ
นิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 ผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,200.46 ล้านบาท
		 โครงการบ้าน ธอส.-กบข. รุ่นที่ 5: ธนาคารร่วมกับกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพือ่
ที่อยู่อาศัยข้าราชการ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 เพื่อช่วยเหลือให้ข้าราชการ
สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น เนื่องจากโครงการ กบข.
รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 เป็นที่ต้องการของสมาชิก ธนาคารจึงขยายโอกาส/
สนับสนุนให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก/ไม่เป็น
สมาชิกที่อยู่ ในสังกัดเดียวกันกับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองง่ายยิ่งขึ้น โดยการจัดทำโครงการบ้าน ธอส.-กบข. รุ่นที่ 5
ขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2551
ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ จำนวน 3,015 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น
8,615.18 ล้านบาท
1.2 โครงการเพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่ออื่นๆ
		 โครงการบ้าน ธอส. เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ. 2): เพื่อเป็นการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองได้อย่างทัว่ ถึงอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ธนาคารได้จดั ทำ
สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็น
สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.

ครั้งที่ 2) ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารสามารถ
ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ เป็นเงินทั้งสิ้น 63.92 ล้านบาท
		 โครงการ “บ้านเอือ้ อาทร”: ตามทีร่ ฐั บาลได้ตระหนักถึงความ
สำคัญของปัญหาความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ด้อยโอกาส และ
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย ซึง่ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จึงได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติ และบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทยดูแลด้านการจัดหาทีด่ นิ และจัดสร้างที่อยู่อาศัย และมอบหมาย
ให้ธนาคารของรัฐ เป็นผูส้ นับสนุนทางด้านการเงินแก่การเคหะแห่งชาติ และ
ผู้ซื้อบ้านรายย่อยที่มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาท และเป็นผู้ได้รับ
สิทธิซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อช่วย
เหลือให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส สามารถจัดซื้อจัดหาที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองได้งา่ ยขึน้ ตามทีก่ ารเคหะแห่งชาติได้จดั ส่งให้ ผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้จำนวน
11,949 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,566.85 ล้านบาท
		 โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.-ธอส. เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูป้ ระกันตน:
สำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของความต้องการที่อยู่
อาศัยของผูป้ ระกันตน เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความมัน่ คงในเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย
ให้แก่ผู้ประกันตนอีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด้วย ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์และสำนักงานประกันสังคมจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ
บ้านมิตรภาพ สปส.-ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน ที่ทำงานใน
สถานประกอบการทีผ่ า่ นหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากสำนักงานประกันสังคม
ด้วยเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 4.50%
ผลการดำเนินงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารสามารถปล่อย
สินเชือ่ ใหม่ได้ จำนวน 1,616 ราย เป็นเงินทัง้ สิน้ 1,338.16 ล้านบาท
		 โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก: ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 เห็นชอบในหลักการมาตรการเงินทุน
เพื่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังโดย
มี “โครงการบ้าน ธอส. เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งแรก” เป็นหนึง่ ในโครงการสินเชือ่
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทกี่ ระทรวงการคลังเสนอให้ธนาคาร
ดำเนินการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการให้สนิ เชือ่ “โครงการบ้าน
รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ธอส. เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งแรก” ที่ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว โดย
ให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั่วไปที่เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000
บาท ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้
ง่ายขึ้น โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
และมีวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท สิ้นสุดระยะเวลายื่นคำของกู้ ใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2551 และทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31
มีนาคม 2552 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคาร
สมารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ จำนวน 4,860 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,877.16
ล้านบาท
		 โครงการสินเชื่ออาคารประหยัดพลังงาน (Energy Saving
Project): เป็นโครงการที่ ธอส. ร่วมมือกับ AFD (French Development
Agency) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลฝรั่งเศส ทำหน้าที่ส่งเสริมและรณรงค์
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ด้านสินเชื่อแก่
หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาคการผลิต ภาคบริการและภาคประชาชน โดยมีมาตรการจูงใจทีเ่ หมาะสม
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการธนาคาร
อนุมตั บิ นั ทึกความร่วมมือ (MOU) เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2551 ธนาคาร
ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ AFD เมื่อวันที่ 4 กันยายน
2551 ในวงเงินสินเชื่อ 1,960 ล้านบาท และได้นำเสนอหลักเกณฑ์
การขอกูเ้ งินจาก AFD ต่อสำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
พร้อมนำส่งร่างสัญญาเงินกู้เพื่อขอความเห็นต่อสำนักงานอัยการสูงสุด
ก่อนการพิจารณานำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ต่อไป
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน: เป็น โครงการต่อเนื่องที่
ธนาคารในฐานะเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา
ประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรมธนารักษ์ การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (สปท.)
ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดยให้การ
สนับสนุนผูท้ จี่ ดทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ในการปล่อยสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ให้ กั บ ลู ก ค้ า ที่ ไ ด้ รั บสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ และมีหนังสือยินยอมจาก
กรมธนารักษ์ ให้นำสิทธิการเช่ามาขอสินเชื่อและให้กู้เพื่อปลูกสร้างอาคาร
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ต่อเติม ขยายหรือซ่อมแซมอาคาร ชำระหนี้ค่าปลูกสร้างอาคารที่เป็น
กรรมสิทธิข์ องตนเองบนทีร่ าชพัสดุ รวมทัง้ ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน
อืน่ ผลการดำเนินงานตัง้ แต่เริม่ โครงการจนถึงปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชือ่ ใหม่ได้ เป็นเงินทั้งสิ้น 19.88 ล้านบาท
		 โครงการ ธอส. รักการออม: เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบิดา
มารดา เห็นความสำคัญของการออมเงินสำหรับอนาคต โดยส่งเสริมให้มี
การออมสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือนตามกำลังความสามารถ และหาก
สามารถออมได้ตามเงือ่ นไขจะได้รบั อัตราดอกเบีย้ เงินฝากพิเศษสูงกว่าลูกค้า
ทัว่ ไป และได้รบั สิทธิกเู้ งินจากธนาคารด้วยเงือ่ นไขพิเศษ ผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารสามารถระดมเงินฝากตามโครงการ
ได้เป็นเงินทั้งสิ้น 347.34 ล้านบาท
1.3 โครงการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารการให้สินเชื่อและการให้
ความรู้    
โครงการข้อมูลข่าวสาร: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตระหนักดี
ว่าการทีธ่ นาคารจะให้บริการได้อย่างครบวงจรนัน้ จะต้องรวมถึงการให้บริการ
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วย ดังนั้นธนาคารจึงจัดให้มี
Website เพือ่ ให้เป็นแหล่งข้อมูลไม่แต่เฉพาะผลิตภัณฑ์ดา้ นสินเชือ่ เงินฝาก
และอัตราดอกเบี้ยแล้ว ยังมีข้อมูลที่เป็นศูนย์ที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย
		 (1) www.ghbank.co.th: เป็นเว็บไซต์หลักของธนาคารซึ่งให้
บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์ด้าน
สินเชื่อ เงินฝาก และอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งข่าวสารล่าสุดของธนาคาร
		 (2) www.ghbhomecenter.com: ศูนย์ขอ้ มูลซือ้ -ขายทีอ่ ยูอ่ าศัย
ครบวงจร ธอส. (GHB-Home Buying Information Center) เป็นศูนย์
ข้อมูลกลางที่มุ่งให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปผู้ ใช้
บริการและผู้ลงทะเบียนที่เป็นสมาชิกสามารถหาข้อมูลเพื่อการซื้อ-ขาย
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์
ต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้ซื้อบ้านทั้งก่อนการตัดสินใจซื้อบ้านและหลังจาก
ที่มีบ้านเป็นของตน ซึ่งเนื้อหาหลักประกอบด้วย ความรู้ข้อมูลข่าวสารและ
คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้าน การเช่า การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย การ
ออกแบบตกแต่ง การบำรุงรักษาและต่อเติมอาคาร การขายที่อยู่อาศัย
เป็นต้น และในปี 2548 ธนาคารได้เปิดดำเนินงานให้เป็นศูนย์ขอ้ มูลซือ้ -ขาย

ที่อยูอ่ าศัยครบวงจรที่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยโดยเป็น Website ศูนย์กลาง
การซือ้ ขายบ้านมือสองของประเทศไทยทีส่ มาชิกจะได้รบั ความสะดวกสบาย
ในการค้นหาข้อมูลที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อหรือต้องการฝากขายที่อยู่อาศัย
ให้สามารถฝากซื้อ-ขายบ้านทุกประเภท ทุกระดับราคาทั้งบ้านใหม่และ
บ้านมือสอง ทุกทำเลในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ให้บริการแก่
ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาฝากขายอสังหาริมทรัพย์ ได้ด้วย
ตนเอง
		 (3) วารสารธอส. ประกอบด้วยบทความ สถิตทิ อี่ ยูอ่ าศัย บท
วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ในแวดวงที่อยู่อาศัย ความเคลื่อนไหวของธอส. จัดพิมพ์รายไตรมาส
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป
		 (4) ห้อง Cyberspace สำหรับพนักงานของธนาคารและผู้ที่
สนใจ สามารถใช้บริการ Internet ได้อย่างสะดวกสบาย ที่สำนักงานใหญ่
		 (5) ห้องสมุดอัตโนมัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นห้องสมุด
ทีท่ นั สมัยสำหรับผูท้ สี่ นใจในการสืบค้นข้อมูล รวมถึงการยืม-คืนหนังสือและ
สื่อต่าง ๆ ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
		 (6) ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารทางราชการ ผูส้ นใจทัว่ ไปสามารถค้นหา
ข้อมูลของธนาคาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึง่
อยูภ่ ายในห้องสมุดธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่
		 โครงการ ธอส. เพือ่ บ้านเพือ่ คุณ (Homeownership Counseling
Center): เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองมากขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วย
ฟื้นฟูตลาดที่อยู่อาศัยและภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันเป็นผลให้เกิดการ
ขยายตัวต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ธนาคารจึงได้จดั ทำโครงการ
นี้ขึ้นโดยการให้ความรู้และคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการมีที่อยู่อาศัยเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง (Homeownership Education and CounselingHEC) แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ทั้งในช่วง
ก่อนและหลังการซื้อบ้าน (Pre and Purchase) นับเป็นมาตรการหนึ่ง
ในการช่วยเสริมสร้างการมีที่อยู่อาศัยและการยกระดับคุณภาพการอยู่
อาศัยที่ดีของที่อยู่อาศัยและการสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนของ
รัฐบาล

2. การช่วยเหลือลูกหนี้จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
ธนาคารได้จดั ให้มมี าตรการช่วยเหลือลูกหนีร้ ายย่อยและลูกหนีท้ เี่ ป็น
ผูป้ ระกอบการซึง่ มีปญั หาในการชำระหนี้ (Non-Performing Loan : NPL) ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เป็นการถาวร สำหรับการ
บริหารจัดการ NPL ในปี 2551 ธนาคารได้ดำเนินการในหลายด้าน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่งตั้งคณะ
ทำงาน ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการจำนวน 2 คณะ เมื่อวันที่ 16
เมษายน 2551 คือ
		 1.1 คณะทำงานติดตามและประสานงานการแก้ ไขโปรแกรม
และข้อมูลในระบบ Core Banking System : CBS เพื่อเร่งรัดติดตามการ
แก้ไขโปรแกรมและข้อมูลที่ผิดพลาด
		 1.2 คณะทำงานปรั บ ปรุ ง มาตรการประนอมหนี้ ห รื อ ปรั บ
โครงสร้างหนี้ ในระบบ CBS
2. ธนาคารได้เพิ่มคู่สายโทรศัพท์ ให้กับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NPL
(Call Center-NPL) ของฝ่ายบริหารหนี้ อีก 15 คู่สาย พร้อมนี้ได้เพิ่ม
อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว อีก 15 คนรวมลูกจ้างเดิมเป็น 20 คน เพือ่ มา
ช่วยในการติดตามหนี/้ ชีแ้ จง/ตอบคำถามการค้างชำระ และแนะนำมาตรการ
ประนอมหนีข้ องธนาคาร การดำเนินการเช่นนี้ได้ดำเนินต่อเนือ่ งมาจนปัจจุบนั
3. ธนาคารเร่งรัดการออกรายงานทีม่ คี วามจำเป็นเร่งด่วน เพือ่ เป็น
เครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานการติดตามหนี้
4. ธนาคารปรับโครงสร้างของสายงานบริหารหนี้ โดยแยกพนักงาน
ควบคุมสินเชื่อและกฎหมายสาขาของสาขาออกมา ขึ้นตรงกับฝ่ายบริหาร
หนีภ้ มู ภิ าค (จัดตัง้ ขึน้ ใหม่) เพือ่ ให้การสัง่ การและการบริหารจัดการ มีความ
รวดเร็วและชัดเจน
5. ธนาคารจัดทำมาตรการ 55 ปี ธอส. ซึ่งเป็นมาตรการเสริม
เพื่อเร่งลด NPL ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551 โดยการจัดส่ง
จดหมายเชิญชวนใช้ลูกหนี้มาชำระหนี้ปิดบัญชี ภายในวันที่ 15 ธันวาคม
2551 ซึ่งลูกหนี้จะต้องยื่นคำร้องขอใช้มาตรการภายในวันที่ 15 ตุลาคม
2551 แต่ต่อมาธนาคารขยายระยะเวลาวันยื่นคำร้องขอใช้มาตรการฯ เป็น
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 และขยายระยะเวลาการชำระหนีป้ ดิ บัญชี
จากภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2551
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6.
		
		
		
		
		

นอกจากมาตรการข้างต้นทัง้ 5 ข้อแล้ว ธนาคารยังมีมาตรการเร่งด่วนอีก 5 มาตรการ คือ
6.1 ธนาคารจัดให้มีพนักงานทวงหนี้ช่วงหลังเลิกงาน
6.2 ธนาคารจัดส่งพนักงานในฝ่ายออกไปช่วยสาขาที่มี NPL สูงในการติดตามหนี้
6.3 ธนาคารเร่งรัดการปิดบัญชี กรณีขายทอดตลาดแล้ว
6.4 ธนาคารจะซือ้ ทรัพย์เข้ามาเป็นทรัพย์สนิ รอการขาย (Non Performing Asset : NPA) ในกรณีทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
6.5 ธนาคารจัดมหกรรมร่วมกับกรมบังคับคดี ในการขายทอดตลาดคอนโดในวันที่ 11 ธันวาคม 2551

3. โครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สรุปได้ดังนี้
3.1 เงินฝากจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีปริมาณเงินฝากจำนวนทั้งสิ้น
515,149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.44 ของปริมาณเงินทุนทั้งหมดของธนาคาร
3.2 พันธบัตรในประเทศ : ประกอบด้วย
		 (1) พันธบัตรเงินกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ จำนวน 83,300 ล้านบาท อายุพันธบัตร 3 ปี ขึ้นไป กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมี
			 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
		 (2) พันธบัตรเงินกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ จำนวน 2,000 ล้านบาท อายุพันธบัตร 7 ปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
		 (3) พันธบัตรสินเชือ่ เคหะรวมใจตามมาตรการฟืน้ ฟูธรุ กิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,800 ล้านบาท อายุพนั ธบัตร 3 ปี โดยมีกระทรวงการคลัง
			 ค้ำประกัน
แหล่งเงินทุนที่สำคัญ ณ สิ้นปี
รายการ
		
1. เงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
2. เงินกู้ภายในประเทศ
3. เงินกู้ต่างประเทศ
4. พันธบัตร		
5. เงินทุนในตลาดเงิน
		
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน : ล้านบาท

2548

2549

2550

2551

จำนวนเงิน		 คิดเป็นร้อยละ

จำนวนเงิน		 คิดเป็นร้อยละ

จำนวนเงิน		 คิดเป็นร้อยละ

จำนวนเงิน		 คิดเป็นร้อยละ

380,289.35
13,917.25
8,333.17
73,000.00
24,334.52
499,874.29

76.08 447,526.86
2.78 7,992.27
1.67 8,336.91
14.60 85,500.00
4.87 23,120.48
100.00 572,476.52

78.17
1.40
1.46
14.93
4.04
100.00

487,762.17
89,300.00
22,603.78
599,665.95

81.34
14.89
3.77
100.00

515,149.20
88,100.00
21,631.70
624,880.90

82.44
14.10
3.46
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ต้นทุนทางการเงินของธนาคารเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.74 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งอยู่
ที่ร้อยละ 4.21 จะเห็นได้ว่าการบริหารต้นทุนทางการเงินของธนาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในด้านการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
และเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มรายได้ของธนาคาร
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4. กิจการสาขา
ธนาคารได้เปิดจุดให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจที่ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ณ สิ้นปี 2551
ธนาคารมีสาขาที่เปิดดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น รวม 138 แห่ง ซึ่งแยกเป็นสาขาหลักในเขตกทม. และปริมณฑลจำนวน 30 สาขา และสาขาหลัก
ในส่วนภูมิภาคจำนวน 45 สาขา เป็นสาขาย่อยในกทม. และปริมณฑลจำนวน 2 สาขา เป็นสาขาย่อยในส่วนภูมิภาคจำนวน 5 สาขา เคาน์เตอร์การเงิน
นอกสถานที่ทั้งหมดอีกจำนวน 16 แห่ง ศูนย์บริการธนาคาร (One Stop Service : OSS) จำนวน 20 แห่ง เพื่อให้บริการรับฝาก-ถอนเงิน และชำระหนี้
เงินกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ด้านช่องทางหลักการให้บริการ
รายการ
สำนักงานใหญ่
สาขาในเขตกทม. และปริมณฑล
- สาขาหลัก		
- สาขาย่อย		
- เคาน์เตอร์การเงิน
- ศูนย์บริการธนาคาร (OSS)
สาขาในเขตภูมิภาค
- สาขาหลัก		
- สาขาย่อย		
- เคาน์เตอร์การเงิน
- ศูนย์บริการธนาคาร (OSS)
- หน่วยบริการสินเชื่อ
    รวมจำนวนจุดให้บริการทั้งสิ้น

2547
1

2548
1

2549
1

2550
1

2551
1

29
0
10
0

30
0
10
1

30
0
13
1

30
1
12
1

30
2
14
1

42
0
0
6
36
123

43
5
0
4
30
124

44
5
2
9
26
131

44
5
2
15
22
133

45
5
2
19
19
138

2547
63
-

2548
65
2

2549
66
1

2550
70
4

2551
102
32

• ด้านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนตู้ ATM
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

2546
63
5
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5. สถานะทางการเงิน

เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจธนาคารในปี 2552

จากผลการดำเนินงานของธนาคารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถานะ
ทางการเงินของธนาคาร ในปี 2551 อยู่ ในระดับที่มีความมั่นคงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีรายการที่สำคัญ ดังนี้
สินทรัพย์ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีปริมาณ
สินทรัพย์สุทธิจำนวนทั้งสิ้น 663,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็น
จำนวนเงิน 27,586 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.34 สินทรัพย์
ส่วนใหญ่ของธนาคารกว่าร้อยละ 89.50 เป็นสินเชือ่ รายย่อยระยะยาว
สินเชื่อที่ก่อให้เกิดรายได้ (PL) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ธนาคารมี PL รวมทั้งสิ้น 533,010 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2550
เป็นจำนวนเงิน 12,455 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.28
การตัง้ สำรองหนีส้ ญู และหนีส้ งสัยจะสูญ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2550 เป็นจำนวน 3,788
ล้านบาท รวมเป็นจำนวนสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด 7,140
ล้านบาท ซึง่ เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางทีส่ ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติ
ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน IAS 39 ที่ ให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจสามารถทยอยปฏิบัติตามมาตรฐาน IAS 39 ตามที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำหนด ในเรื่องการกันเงินสำรองหนี้สูญส่วนเพิ่มให้
แล้วเสร็จภายในเวลาทีก่ ำหนด
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (BIS Ratio) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เท่ากับร้อยละ 11.33 ลดลงจาก ณ
สิ้นปี 2550 ที่ร้อยละ 11.79
ผลการดำเนินงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีผล
ประกอบการกำไรสุทธิ 3,306 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ประมาณการ
ตามแผนธุรกิจปี 2551 ที่ 2,664 ล้านบาท อยู่ที่ร้อยละ 24.10 โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 3,799 ล้านบาท

ธนาคารได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบตั กิ ารในปี 2552 ภายใต้
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธนาคารเพื่อแสวงหา
โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน (SWOT) มาพิจารณากำหนดกลยุทธ์
นโยบายและกรอบทิศทางในการดำเนินงาน เน้นกลยุทธ์การเติบโตแบบยัง่ ยืน
ในรูปแบบของการให้บริการ และการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เพือ่ ตอบสนองความต้องการลูกค้า และเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจ
ของธนาคารให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ โดยธนาคารได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
• ด้านสินเชือ่ - สินเชือ่ อนุมตั ิ ใหม่เพิม่ ระหว่างปี 63,500 ล้านบาท
• ด้านกำไรสุทธิ
2,264 ล้านบาท
• ด้านเงินฝากและเงินกู้ยืมสุทธิ
622,556 ล้านบาท
• ด้านสินทรัพย์รวม
663,816 ล้านบาท
• ด้านสินเชื่อคงค้าง
617,305 ล้านบาท
• ด้าน NPLs ณ สิ้นปี 2552
103,795 ล้านบาท
		 (อัตราส่วนหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ตอ่ สินเชือ่ คงค้าง เท่ากับ 16.65 %)
		 (อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อคงค้าง (ไม่รวมหนี้
		 ส่วนขาด) เท่ากับ 13.55 %)
• ด้าน NPAs ณ สิ้นปี 2552
9,813 ล้านบาท
• เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
10.55 %
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กลยุทธ์หลัก
“เน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อ
เคหะที่ดีซึ่งรวมไปถึงกระบวนการป้องกันและแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และการให้บริการทีด่ แี ก่ลกู ค้าโดยผ่านกระบวนการและ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ”	

การแปลงกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ
เพือ่ ให้มกี ารแปลงกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้อย่างมีสมดุล และสามารถ
สือ่ สารได้อย่างสอดคล้องทัว่ ทัง้ องค์กร จึงใช้หลักการ Balanced Scorecard
(BSC) ในการกำหนดมุมมองด้านต่างๆ ดังนี้
1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) : การเพิ่มรายได้
ธนาคารดำเนินการบริหารหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) ให้รวดเร็ว
รักษาส่วนแบ่งตลาด ขยายฐานลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตลาดสินเชื่อ
สวัสดิการ แยกการดำเนินงานเชิงสังคมออกจากเชิงพาณิชย์ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เน้นกลยุทธ์เพิม่ ประสิทธิภาพ โดย
การรวมศูนย์การแก้ไขหนีแ้ ละเร่งรัดกระบวนการติดตามหนี้ เช่น การเตือน
การชำระหนี้ โดยใช้ SMS จัดทำ Credit Scoring และ Risk-Based
Pricing หาแหล่งเงินทุนทีม่ ตี น้ ทุนต่ำ เช่น ขยายฐานลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์
ปรับกระบวนการให้บริการสินเชือ่ และเงินฝากให้มีความรวดเร็ว เร่งรัดการ
บริหาร NPA และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
2. มุมมองด้านลูกค้าและภาครัฐ (Customer and Government Perspective)
: พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการลูกค้า
ธนาคารเน้นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า โดยการเพิม่ จุดบริการ,
CRM, Customer Service Lounge รวมทั้งให้บริการที่แตกต่าง (จำแนก
กลุ่มลูกค้า Customer Segmentation เพื่อวางกลยุทธ์ ในการให้สินเชื่อ
บริการทีต่ อบสนองความต้องการเฉพาะกลุม่ ตามระดับอายุ รายได้ ภูมภิ าค)
ปรับภาพลักษณ์ของกิจการให้เป็นธนาคารที่ทันสมัย (Rebranding) แยก
หน่วยงานให้บริการเชิงสังคม สร้างภาพลักษณ์ของการเป็นธนาคารทีม่ สี ว่ น
ส่งเสริมด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง รวมทั้งสร้างเครือข่าย
พันธมิตรเพื่อขยายฐานการตลาดและบริการ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น NGOs

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) :
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ 
ธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ Core Banking ให้มีเสถียรภาพ รวดเร็วในการให้
บริการและมีความแม่นยำในการรายงานข้อมูล จัดทำกระบวนการบริหารหนี้
ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ทรี่ วดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรวมศูนย์การแก้ไข
หนี้เพื่อให้การบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น การคิด
อัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกค้า (Risk-Based Pricing) พร้อมทัง้ มี
ระบบข้อมูลทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ (EVM
center reports, Fund-Transfer Pricing, product/customer profitability
report, etc) จัดทำกระบวนการเปิดสาขาทีค่ ล่องตัวและรวดเร็ว โดยพยายาม
ให้มีการอนุมัติเป้าหมายและงบประมาณการเปิดสาขาได้ทั้งปี ที่ช่วยให้ผู้มี
อำนาจดำเนินการสามารถอนุมัติการเปิดในแต่ละสาขาได้ โดยการจัดซื้อ
จัดจ้างจะต้องมีระบบการประมูลที่ โปร่งใส มีกระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่
รวดเร็ว ได้มาตรฐาน แผนงบประมาณที่แม่นยำ ชัดเจนและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์หลัก มีระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
(KPI) และแผนสำรอง และการปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ
การแบ่งศูนย์ตามวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานโครงการ โดยแบ่งเป็นศูนย์
EVM เชิงพาณิชย์ และศูนย์ EVM เชิงสังคม
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth
Perspective) : เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ธนาคารได้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ ในปัจจุบนั
ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดอบรมและพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถตามลักษณะงานให้มคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน
เชิงธุรกิจพัฒนาระบบผลตอบแทน ให้สะท้อนผลการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามแผน และสนับสนุนการทำงานเป็นทีม
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ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2551
และแนวโน้มปี 2552
1. ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2551
1.1 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
		 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2551 (ม.ค.-ก.ย.) มีจำนวน 56,690 หน่วย และคาดว่าทั้งปี 2551 จะอยู่ที่
ประมาณ 75,000 หน่วย ใกล้เคียงกับปี 2550 (ตามแผนภูมิที่ 1)
แผนภูมิที่ 1 : ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จำนวนหน่วย

13.9

150,000
100,000
75,000

-54.9

อัตราการขยายตัว (%)

23.1

4.4

10

5.3

-200
69,050

67,054

72,072

78,116

74,221

75,000

56,085
29,029

25,000

2541

2542

0

-5

-56.7

50,000

0

9.4

2.7

50.8

33,074

33,980

37,182

2543

2544

2545

ที่มา : สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เทศบาล และสำนักงานจังหวัดในปริมณฑล กรมที่ดิน
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-400
-600

2546

2547

2548

2549

2550

2551*

		 หากจำแนกตามประเภททีอ่ ยูอ่ าศัย พบว่า
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภทบ้านเดี่ยว มีสัดส่วนมากที่สุด
ร้ อ ยละ 46.1 รองลงมาคือ อาคารชุด ร้อยละ
34.7 ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ ร้อยละ 17.6
(ตามแผนภูมิที่ 2)

แผนภูมิที่ 2 : ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย (ม.ค.- ก.ย. 2551)
46.1%

34.7%
บ้านเดี่ยว 26,113 หน่วย
อาคารชุด 19,659 หน่วย

1.2 ทีอ่ ยูอ่ าศัยเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
		 ทีอ่ ยูอ่ าศัยเปิดตัวใหม่เขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ปี 2551 คาดว่ามีจำนวน 66,783 หน่วย
ลดลงจากปี 2550 ซึ่งมีจำนวน 81,384 หน่วย
ร้อยละ -17.9 (ตามแผนภูมิที่ 3)

บ้านแฝด 938 หน่วย
ทาวน์เฮ้า & อาคารพาณิชย์ 9,980 หน่วย

1.7%

17.6%

ที่มา : สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เทศบาล และสำนักงานจังหวัดในปริมณฑล กรมที่ดิน
รวบรวมโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 3 : ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
จำนวนหน่วย

21.3

150,000
100,000

110.8

63.7

115.3

อัตราการขยายตัว (%)

69.6

30.1

4

23

-6.6

-92.3

-17.9

-300

81,384
75,000
52,305

68,052

63,579

66,783

66,118

50,000
25,000
0

4,149

8,748

14,322

2541

2542

2543

2544

2545

-600
-900

30,833
3,421

0

2546

2547

2548

2549

2550

2551*

ที่มา : Agency for Real Estate Affairs
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2. ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2551
2.1 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือของสถาบันการเงินทั้งระบบ (Outstanding Loan)  
		 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือของระบบสถาบันการเงิน ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่า 1,551,305 ล้านบาท (ตามแผนภูมิที่ 4)
และคาดว่า ณ สิ้นปี 2551 จะมีประมาณ 1,570,000 ล้านบาท
แผนภูมิที่ 4 : สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือ ปี 2539 - 2551 (Q3)
จำนวนเงิน : ล้านบาท

23.2
2,500,000

อัตราการขยายตัว (%)

12.0

11.1
-3.0

2,000,000

-3.3

-7.4

16.3

16.0

17.0

11.0

9.9

2.4

0

-0.2
-100

1,500,000
1,215,634

1,000,000
708,633

793,521

769,379

712,402

688,544

687,458

763,665

2540

2541

2542

2543

2544

2545

888,472

1,346,622

1,471,099 1,551,305

-200

1,032,101

-300

500,000
0

2539

ธนาคารพาณิชย์

ธ.อ.ส.

บริษัทเงินทุน

2546
ธ.ออมสิน

2547
อื่นๆ

2548

2549

2550

2551(Q3)

อัตราขยายตัว

หมายเหตุ : อื่นๆ ประกอบด้วย การเคหะแห่งชาติ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทประกันชีวิต
ที่มา
: ธปท. ธอส. ธนาคารออมสิน การเคหะแห่งชาติ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ (2539 - 2546) และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2547-2551)

สำหรับส่วนแบ่งตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยบุคคลทัว่ ไปคงเหลือ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 พบว่า กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ มีสดั ส่วนร้อยละ 54.4 ในขณะที่
ธอส. มีสัดส่วนร้อยละ 37.7

40 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานประจำปี 2551

2.2 สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไป (New Loan Origination) ของสถาบันการเงินทั้งระบบ
		 สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไปของสถาบันการเงินทั้งระบบในปี 2551 (รวม 3 ไตรมาส) มีจำนวน 209,115 ล้านบาท (ตามแผนภูมิ
ที่ 5) โดย ธอส. คาดว่า ทั้งปี 2551 จะมีปริมาณสินเชื่อปล่อยใหม่ประมาณ 270,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2550 ที่ปล่อยได้ทั้งสิ้น 270,446 ล้านบาท
แผนภูมิที่ 5 : สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ปี 2539 - 2551 (Q3)
จำนวนเงิน : ล้านบาท

69.3
8.0

500,000

45.9

2.8

5.9
-0.8

-15.9

0

0

-5.9
-100

300,000

296,661

294,403

241,172
202,720

279,392

262,993

108,886

115,351

2543

2544

-200

270,466
209,115

168,314
103,733

100,000

-5.1

-38.0

-48.8

400,000

200,000

อัตราการขยายตัว (%)

76.3

-300

64,301

2539

2540

2541
ธนาคารพาณิชย์

2542

ธ.อ.ส.

บริษัทเงินทุน

2545

2546
ธ.ออมสิน

2547

2548

อื่นๆ

2549

2550

2551(Q3)

อัตราขยายตัว

หมายเหตุ : ปี 2546-47 ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สินเชื่อเกือบทั้งหมดได้ โอนขายให้กับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ที่มา : ธปท. ธอส. การเคหะแห่งชาติ บริษัทประกันชีวิต และธนาคารออมสิน
รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ (2539 - 2546) และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2547 - 2551)

2.3 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2551
		 อัตราดอกเบีย้ สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในตลาดในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2551 ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเมือ่ เทียบกับช่วงปลายปี 2550 โดยอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้สำหรับลูกค้าชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ (เฉลีย่ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่) มีการขยับตัวสูงขึน้ ในช่วงเดือนมิถุนายน อยู่ที่ประมาณ
7.50% และปรับตัวลดลงอีกครั้งในเดือนธันวาคม มาอยู่ที่ประมาณ 6.75% ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวของ ธอส. (MRR) คงเดิมมาโดยตลอด
ตั้งแต่ต้นปี และปรับลงมาอยู่ที่ 7.00% ในเดือนธันวาคม (ตามแผนภูมิที่ 6) อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยที่ปล่อยใหม่สำหรับลูกค้า ธอส.
จะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR 2%
		 เช่นเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP 1 วัน) ในช่วงต้นปียังคงรักษาระดับอยู่ที่ 3.25% โดยมาปรับขึ้นในช่วงกลางปี 2 ครั้ง (เดือน
กรกฎาคมและสิงหาคม ครั้งละ 0.25%) รวม 0.50% อยู่ที่ 3.75% และมาปรับลงอีกครั้งหนึ่งถึง 1.00% (เดือนธันวาคม) เหลือเพียง 2.75% อนึ่ง เป็นที่
คาดการณ์วา่ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย (RP 1 วัน) มีแนวโน้มลดลงในปี 2552 ตราบใดทีว่ กิ ฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเงินยังไม่คลีค่ ลาย ดังนัน้ อัตราดอกเบีย้
ที่อยู่อาศัยในตลาดจะมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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แผนภูมทิ ี่ 6 : อัตราดอกเบีย้ เงินกูท้ อี่ ยูอ่ าศัยลอยตัวของ ธอส. (MRR) กับอัตราดอกเบีย้ สำหรับลูกค้าชัน้ ดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ ปี 2539 - 2551 
อัตราดอกเบี้ย (%)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

17.00

13.00
11.00

ธนาคารพาณิชย์

15.25

15.00
13.25

14.00

12.50

12.75
1.200
9.25

9.00

8.00
8.25

7.00

7.75

7.50
7.25

5.00
3.00

2539

2540

2541

2542

2543

2544

6.75
6.25
2545

6.25

6.25

5.75

5.75

2546

2547

7.00

7.75
7.75

6.50
2548

7.50

2549

7.00

6.875

6.75

2550

2551

หมายเหตุ : ธอส. : ปี 2539- 2544 ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวของวงเงินกู้ 200,000 - 3,000,0000 บาท / ปี 2545 เป็นต้นมา ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR
ธพ. : อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์	
รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)

3. แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2552
ในปี 2552 คาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัย จะเติบโต
ในลักษณะที่ชะลอตัวลงจากปี 2551 จากปัจจัยลบหลายประการ ได้แก่
ความไม่แน่นอนทางการเมือง การชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศที่ได้
รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทำให้มีผู้ว่างงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ทำให้กำลังซื้อในตลาดไม่มีความมั่นใจและชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
ออกไป
ส่วนทางด้านอุปทาน โครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่จะลดลงจาก
ความสามารถในการระดมทุนที่ยากขึ้นของผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน
จะเข้มงวดในการปล่อยสินเชือ่ โครงการและรายย่อยมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกัน

42 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานประจำปี 2551

ความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้ NPL ในอนาคต สำหรับผู้ประกอบการจัดสรรจะมี
การปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจะมีการปรับขนาดโครงการให้
เล็กลง ทั้งจำนวนหน่วยที่จะเปิดขาย รวมถึงมูลค่าโครงการเพื่อให้รอบการ
ผลิตและการขายเร็วขึ้น หรืออาจเลื่อนการเปิดตัวโครงการออกไป รวมทั้ง
การหาตลาดใหม่ๆ เร่งขายสินค้าที่มีอยู่เพื่อให้มีกระแสเงินสดอยู่ ในมือมาก
ที่สุด
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวก คือ มาตรการส่งเสริมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล และอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยู่ ในระดับต่ำ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้
ตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และกิจกรรมส่งเสริม ปี 2551
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตระหนักดีถึงภารกิจหลักของธนาคาร
ในการมุ่งมั่นสานฝันคนไทยผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเองตามควรแก่อตั ภาพ ควบคู่ไปกับการการคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และการใส่ ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ภายใต้
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตที่
ยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดี
ในสายตาของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “ธอส.สานฝันคนไทย”
โดยในปี 2551 ธนาคารได้วางแนวนโยบาย CSR ที่มุ่งเน้นการให้ความ
สำคัญของการพัฒนาคน และการสร้างชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง โดยมีกลุม่ เป้าหมาย
ทัง้ ภายใน ได้แก่ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร และกลุม่ เป้าหมาย
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า สังคม ชุมชน โดยมีการแบ่งกิจกรรม CSR เป็น
3 ด้านหลัก ได้แก่
1. ด้านการศึกษาเพือ่ เด็กเยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม อาทิ
โครงการหนึง่ อำเภอหนึง่ โรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน โครงการจักรยานยืมเรียนเพือ่ น้องผูด้ อ้ ยโอกาส
ในต่างจังหวัด โครงการ 555 เสียงใสสร้างโลกสวยเพื่อผู้พิการ
ทางสายตา งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี และโครงการเสริม
ความรู้บุตรพนักงาน ธอส. ฯลฯ

2. ด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และทำนุบำรุง
พุทธศาสนา ได้แก่ งานกฐินพระราชทานประจำปี การบูรณ
ซ่อมแซมเสื่อเงิน วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
และส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย
3. ด้ า นการกี ฬ า ได้ แ ก่ การสนั บ สนุ น สมาคมเทควั น โด
แห่งประเทศไทย ในโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ
โครงการลานกีฬา ธอส. และการสนับสนุนด้านกีฬาประเภทต่างๆ
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
เพราะธนาคารเชือ่ ว่า การมีคณุ ภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ มี าจากการ
ศึกษาที่ดีมีมาตรฐาน สร้างเสริมให้สุขภาพใจสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง นอกจากนั้น ความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นแตกต่างจาก
ชาติใดๆ ในโลก และการมีจติ สำนึกในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ให้คงอยู่คู่ ไทยอย่างยั่งยืนนั้น เป็นแนวทางหลั ก ในการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ของสังคมไทยโดยรวม ทีธ่ นาคารอาคารสงเคราะห์ ถือเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใน
ระยะยาว
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ด้านการศึกษาเพื่อเด็กเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
คุณปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการธนาคาร และคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ เข้าเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อรับพระราชทานโล่เครื่องหมาย
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เนื่องในโอกาสที่ธนาคารฯ ได้ ให้การสนับสนุนโครงการ “การจัดการศึกษาสมัยใหม่ ใน
ประเทศไทย” แก่มลู นิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพือ่ พัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางด้านการศึกษาให้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้
โดยการเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเล่าเรียนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2551
คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์และครอบครัว ร่วมจัดกิจกรรม
“วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551 ณ สถานสงเคราะห์เยาวชนมหาราช จังหวัดปทุมธานี
เพื่อมอบเป็นของขวัญและมอบความสนุกสนานต่างๆ จากธนาคาร ให้กับเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อส่งเสริมคุณค่าของเยาวชนไทย
ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก เติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัดจึงได้จัด “โครงการจักรยานยืมเรียนแด่
น้องผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด” เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ ใช้จักรยานในการเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักกับโรงเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีฐานะยากจน และกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คัน ให้แก่
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพชรบุรี และสุพรรณบุรี จำนวน 27 โรงเรียน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศใน
อนาคต อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี ในการช่วยเหลือสังคมของธนาคารให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น
คุณสมศักดิ์ อัศวโภคี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส คณะผู้บริหารธนาคาร มอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ อาทิ ห้องสมุด ห้องภาษาไทย ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้แก่ โรงเรียนชุมชนภูเรือ อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย ใน “โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” ประจำปี 2551 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือสังคมของธนาคาร
คุณฉัตรชัย ศิริ ไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารฯ ส่งมอบอาคาร โรงเพาะเนื้อเยื่อ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องสุขา และห้องสรง ในโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นโรงเรียนใน “โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ประจำปี 2551 เพื่อเติมเต็มความฝัน
ให้เยาวชนได้มีห้องเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่สมบูรณ์พร้อม เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลได้
มี โอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ ธอส. ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
คุณฉัตรชัย ศิริ ไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารฯ ส่งมอบอาคารฯ อาคารเด็กอ่อน
ก่อนวัยเรียน ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นโรงเรียน
ใน “โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ประจำปี 2551 พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อมอบให้นักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้มีสถานที่เพียงพอต่อการเรียนการสอนและให้เยาวชนได้รับการศึกษา
โดยทั่วถึง ซึ่งเป็นโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ ธอส. ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสจึงจัดทำ “โครงการ ธอส. เพื่อน้องผู้พิการใน
ต่างจังหวัด” โดยมอบทุนการศึกษา จำนวน 55 ทุน เพือ่ ให้ผพู้ กิ ารทีด่ อ้ ยโอกาสในต่างจังหวัดได้ศกึ ษาเล่าเรียน อีกทัง้ เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามควรแก่อัตภาพ และมอบเครื่องอุป โภคบริโภคและยารักษาโรคให้กับผู้สูงอายุ
จำนวน 200 ถุง เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นได้รับความช่วยเหลือดูแลจากสังคมตามควรแก่อัตภาพ ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551
เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
คุณวารีย์ โตวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบและกำกับ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ 555 เสียงใสสร้าง
โลกสวย เพื่อผู้พิการทางสายตา” โดยมีคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ รับมอบ ซึ่งธนาคารมอบเทปและแผ่นซีดีนิทานเสียงจำนวน 555 เรื่อง ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ราชวิถี เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตนาการของน้องๆ ให้กว้างไกล
นอกจากนั้น ธนาคารฯ ได้มอบเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ จำนวน 1 เครื่อง และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี จำนวน
55 ทุน เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด
คุณเลิศลักษณ์ หลิมละมัย ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1 คณะผู้บริหารธนาคาร มอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ให้แก่ โรงเรียนบ้านคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ใน “โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียน
ในฝัน” ประจำปี 2551 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการช่วยเหลือสังคมของธนาคาร

ด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ไทย และทำนุบำรุงพุทธศาสนา
คุณปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการธนาคาร และคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร
ระดับสูง ร่วมกับ คุณธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานร่วมจัดงานพิธีบวงสรวงเทพยาดาและสิ่งศักดิ์
สิทธิ์ ในการบูรณซ่อมแซมเสื่อเงิน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เสื่อเงิน
เป็นมรดกด้านศิลปะอันล้ำค่าของประเทศ และให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นั่งกราบไหว้สักการะรองพระพุทธบาทในพระมณฑป

ด้านการกีฬา
คุณฉัตรชัย วีระเมธีกุล กรรมการธนาคาร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ น้องสอง-บุตรี เผือดผ่อง นักกีฬาเทควันโด
ทีมชาติไทย ผู้คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันโอลิมปิก 2008 พร้อมทีมนักกีฬาเทควันโดฯ และสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
กลับสู่ประเทศไทย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพซึ่ง ธอส. ยินดีและภาคภูมิ ใจที่ได้มี
ส่วนร่วมสานฝันทีมนักกีฬาเทควันโดฯ สู่เส้นทางแห่งชัยชนะและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในโอลิมปิก 2008 โดย ธอส. ได้ ให้การ
สนับสนุนด้านการเงินแก่สมาคมเทควันโดฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในโครงการ “หนึ่งสมาคมกีฬา หนึ่งรัฐวิสาหกิจ” ตามนโยบาย
รัฐในการส่งเสริมการกีฬาทั้งในระดับพื้นฐานไปจนถึงความเป็นเลิศและอาชีพ
คุณฉัตรชัย ศิริไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารฯ ได้ส่งมอบโครงการลานกีฬา ให้แก่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2551 เพื่อให้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและ
ออกกำลังกายเพื่อการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นทางหนึ่งในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด รวมถึงเป็นการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ศักยภาพสูงสุด
รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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การดำเนิ น งานด้ า นการกำกั บ ดู แ ลที่ ดี  
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจที่ ให้ความสำคัญของการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของ
ธนาคารฯ อีกทั้งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานที่จะผลักดันให้องค์กร
สามารถบริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์ ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้ ธนาคารฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพ ให้พนักงานทุกระดับมีองค์ความรู้ตามความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบตั งิ าน นำมาซึง่ การบริหารงาน การสร้างคุณค่าขององค์กร
และการให้บริการที่ประทับใจ ในปี 2551 ธนาคารฯ ได้ดำเนินการเพื่อการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
1. การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารฯ กำหนดแผนระยะยาว 5 ปี สำหรับใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
และเพิ่มพูนคุณภาพศักยภาพของพนักงานธนาคารฯ โดยธนาคารฯ ได้
ดำเนินการทบทวนนโยบายและกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ
ของธนาคารฯ และเพือ่ การแข่งขันภายใต้ธรุ กิจของธนาคาร จึงได้ดำเนินการ
ทบทวนระบบความสามารถบุคลากร โดยจัดทำคู่มือ Competency Based
Dictionary และคู่มือ Competency Based Interview Questions การ
46 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานประจำปี 2551

วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง การจัดทำ Succession Plan ของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ตลอดจนดำเนินการโครงการพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถสูง
(Talent Management)
2. การดำเนินการด้านการสรรหาบุคลากร ธนาคารฯ ได้มกี ารกำหนด
หลักเกณฑ์ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่ชัดเจน โดยแบ่งการ
สรรหาจากภายในและภายนอกธนาคารฯ ซึง่ จะมีวธิ กี ารสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเพื่อให้ ได้บุคลากรที่มีศักยภาพ และเหมาะสมกับตำแหน่งงานของ
ธนาคารฯ ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดไว้ เช่น
ธนาคารฯ ได้มีการว่าจ้างบุคคลเป็นพนักงานสัญญาจ้างธนาคาร ในรูปแบบ
G-Girl เพื่อประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของธนาคาร
ในรูป โฉมใหม่
3. การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร ธนาคารฯ สนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดฝึก
อบรมภายในธนาคาร (In House Training) จำนวน 14 หลักสูตร รวม
47 รุ่น โดยแบ่งตามความสามารถ 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถหลัก
(Core Competency) ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial
Competency) และความสามารถเฉพาะในงาน (Functional Competency)
ตลอดจนธนาคารฯ ได้จัดส่งบุคลากรทุกระดับเข้ารับการอบรม/สัมมนากับ
สถาบันภายนอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาบุคลากร ธนาคารฯ ได้มีการทบทวน Career Path และจัดทำ
คู่มือ Individual Development Plan และ Competency Based
Development Roadmap นอกจากนี้ธนาคารฯ สนับสนุนให้ทุนการศึกษา
อย่างต่อเนือ่ งระดับปริญญาโท ทัง้ ภายในประเทศ (หลักสูตรภาษาไทย และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และให้ทนุ การศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศแก่
พนักงาน โดยธนาคารฯ จะพิจารณาสถาบันการศึกษา และสาขาวิชา ที่
สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกรรมของธนาคารฯ อีกทั้งยังจัดให้มี
โครงการส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานศึ ก ษาหาความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองอย่ า ง
สม่ำเสมอ อาทิ

		 * จัดโครงการเรียนรู้ทางไกล E-Learning สำหรับผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับของธนาคารฯ เพือ่ เป็นช่องทางเลือกสำหรับการพัฒนา
และเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ตนเอง (Self Learning)
		 * จัดทำ Website ของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีส่ ำคัญ เช่นแหล่งรวมความรูเ้ นือ้ หา
การอบรมหลักสูตรต่างๆ การเผยแพร่กิจกรรมสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน การมี Web board ถาม/ตอบ ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
4. การดำเนินการด้านสวัสดิภาพในการทำงาน ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ธนาคารฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำ
หน้าทีด่ ำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ซึ่งเป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การประสบ
อันตราย และ/หรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทำ
นโยบายและแผนงานประจำปี รวมทัง้ จัดทำคูม่ อื มาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ
การจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย การฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี
ณ สำนักงานใหญ่ และสาขาในส่วนภูมิภาค
5. การดำเนินการด้านจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน  
ธนาคารฯ ได้ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานตระหนักถึง
ความสำคัญของจรรยาบรรณโดยผ่านสื่อภายในของธนาคาร ได้แก่ การนำ
คู่มือจรรยาบรรณลงใน Website ของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง มีการจัดกิจกรรม ถาม-ตอบปัญหา เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา และ
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของจรรยา

บรรณมากยิ่งขึ้น ธนาคารฯ มี โครงการจัดทำซีดีจรรยาบรรณ ซึ่งจะใช้เผย
แพร่ระหว่างการจัดฝึกอบรมภายในของธนาคารฯ นอกจากนี้ยังมี โครงการ
ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงการ
ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ธรรมะ :
การทำงานอย่างมีความสุข” ตลอดจนจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
โดยกำหนดให้มีหัวข้อเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อสร้างความ
เข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
นอกจากนี้ธนาคารฯ ยังให้ความสำคัญด้านสวัสดิการของพนักงาน
อาทิ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การจัดฝึกอบรมการ
ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของพนักงานธนาคารฯ เพือ่ เป็นการส่งเสริมและจูงใจให้พนักงานมีการออมเงิน
ไว้ ใช้ ในยามเกษียณเพิ่มขึ้น
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน เป็นเครือ่ งมือสำคัญอย่างหนึง่ ทีธ่ นาคารนำมาใช้ใน
การบริหารงาน สำหรับลดความเสียหายหรือข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่
ทำให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
ได้ตั้งไว้ โดยคณะกรรมการธนาคาร ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งธนาคารได้
ประสานงานกับหน่วยงานภายในต่างๆ ให้มีการทบทวนและจัดทำรายงาน
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 สำหรับการ
ดำเนินการในปี 2551 ธนาคารมีการควบคุมภายใน ผ่านกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยให้พนักงานลงนามในหนังสือจรรยาบรรณ และได้ปรับปรุงคำสั่ง เรื่อง
ข้อกำหนดในการห้ามพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการที่ทำธุรกิจ
กับธนาคารให้คลอบคลุมยิ่งขึ้น มีการปรับโครงสร้างองค์กรและปรับปรุง
กฎระเบียบให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการ
สอบทานการปฏิบัติงานที่ ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของธนาคาร
รวมถึงกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการสอบทานการแบ่งแยก
หน้าที่งาน เพื่อมิ ให้หน่วยงานหรือบุคคลเดียวกันปฏิบัติหน้าที่สำคัญหรือ
เสีย่ งต่อความเสียหาย รวมถึงสอบทานการควบคุมภายในถึงความเพียงพอ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง  
มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงทุกด้าน โดยจัดทำรายงาน
ความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร เพื่อสอบทาน
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กิจกรรมการควบคุม   
ได้สอบทานรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานที่มิ ใช่ทาง
การเงิน มีการควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามเสีย่ ง มีการกระทบยอด
และจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร และได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งทบทวนเป็นประจำทุกปี
กิจกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดให้มีระบบการสื่อสารให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานแก่
พนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ระบบการควบคุมทั่วไปด้านการปฏิบัติ สารสนเทศและการควบคุมเฉพาะ
ระบบงานอย่างพียงพอ
กิจกรรมการติดตามประเมินผล  
มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment
: CSA) ทัว่ ทัง้ องค์กร มีการดำเนินการและติดตามผลตามข้อเสนอแนะ มีการ
จัดทำรายงานการควบคุมภายในทัง้ ในระดับองค์กรและระดับสายงาน มีระบบ
การประเมินการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment)
และจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจำ
ทุกปี
ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้น ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าธนาคารมีระบบ
การควบคุมภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการดำเนินงานตามเป้าหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ ได้
ตั้งไว้

การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินอย่างเป็นอิสระ
เป็นกลาง และเป็นกิจกรรมในการให้คำแนะนำปรึกษาที่จัดให้มีขึ้นเพื่อ
เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการทำงาน การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำหนด โดยจัดให้มแี นวทางทีเ่ ป็นระเบียบและมีแบบแผน
ที่ดีมาใช้ ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ
ในปี 2551 ธนาคารโดยฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบ
คอมพิวเตอร์ ยังคงมีนโยบายการตรวจสอบตามฐานความเสีย่ ง (Risk-Based
Approach) ตามมาตรฐานสากล โดยแนวทางการตรวจสอบความเสี่ยง
ธนาคารได้นำแนวทางปฏิบัติจากคู่มือตรวจสอบความเสี่ยงของธนาคาร
แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ ใช้ เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบตามฐาน
ความเสี่ยงของธนาคารเป็นไปในแนวทางเดียวกับการตรวจสอบความเสี่ยง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้อง
กั บ คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบภายในของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ อ อกโดย
กระทรวงการคลั ง มากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบสาขา เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบของธนาคารเป็ น
บรรทั ด ฐานเดี ย วกั น และสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลการปฏิ บั ติ ง าน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบให้
เข้ากับระบบงานใหม่ของธนาคาร (Core Banking System) และรูปแบบ
โครงสร้างการบริหารงานใหม่ของธนาคาร (Hub & Spokes) ตลอดจนจัดซือ้
Software และ Hardware เพื่อช่วยในการตรวจสอบและพัฒนาระบบ
ตรวจสอบ

โดยในการตรวจสอบ มีการประเมินความเสี่ยงและประเมิน
การจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และมีการสอบทาน
ความเพี ย งพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายในตาม
มาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภายในตามแนว COSO รวมถึงการ
ยึดแนวทางการปฏิบัติตาม COBIT นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพการตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ เพือ่ กำหนดทิศทางในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงานตรวจสอบ และได้กำหนดมาตรฐาน
การพัฒนาการเรียนรู้ โดยพนักงานตรวจสอบแต่ละคนต้องมีการอบรม
อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เพื่อให้พนักงานตรวจสอบมีความรู้
ที่ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละเป็ น การเตรี ย มพร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
ธนาคารในอนาคต รวมทัง้ มีการส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบได้เข้ารับการ
อบรมในการเตรียมเป็นผูส้ อบบัญชี CIA CISA และ CPIA ซึง่ จะเป็นการ
ยกระดับการตรวจสอบให้เข้าสู่มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
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การบริหารความเสี่ยง
ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารได้กำหนดโครงสร้าง
นโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามแนวทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด และ
สภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการและระบบ ตลอดจนด้านการกำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ทั้งนี้กำหนดให้มีการกระจายการบริหารความเสี่ยง
ไปยังทุกหน่วยงานของธนาคารตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และจัด
ให้มีแนวทางพัฒนาการระบุปัจจัยความเสี่ยงสำคัญครอบคลุมความเสี่ยง
ทุกด้านตลอดจนการประเมินรายงานและควบคุมความเสี่ยงตามแนวทาง
Bank For International Settlement (BIS) และการเตรียมความพร้อม
สู่แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ Basel II ซึ่งกิจกรรมบริหารความเสี่ยงทั้งหมดมี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ สร้างความตระหนักถึงความเสีย่ ง ความรับผิดชอบต่อ
ความเสี่ยง และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมี
เป้าหมายให้ธนาคารมีผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
	

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารมีนโยบายในการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และสนับ
สนุนต่อการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยมีการกำหนดให้ โครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยง มีความเป็นอิสระแยกออกจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงโดยตรง โดยการบริหารความเสี่ยงของธนาคารเป็นการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งแบ่งเป็นระดับ ดังนี้
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		 1. ระดับฝ่าย : ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละฝ่าย/
สำนัก โดยมีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งประจำฝ่าย/สำนัก
มีระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ คู่มือปฏิบัติงาน
และมีสายงานตามลำดับบังคับบัญชาในการพิจารณากลั่นกรองงาน และมี
การติดตามดูแลความเสี่ยงในแต่ละฝ่าย/สำนักผ่านทางเจ้าหน้าที่ดูแลความ
เสี่ยงประจำฝ่าย/สำนัก (ORO) ซึ่งมีหน้าที่ ในการรายงานความเสี่ยงของ
แต่ละฝ่าย/สำนักของตนให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสผ่านระบบ
Risk Integrator (RI)
		 2. ระดับบริหาร : ธนาคารมีคณะกรรมการต่างๆ ที่ทำหน้าที่ ใน
การกำกับดูแลกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย
และบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตลาด คณะกรรมการบริหาร NPL เป็นต้น ซึง่ คณะกรรมการ
ชุดดังกล่าวมีหน้าที่ ในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร
		 ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อกัน
ในลักษณะ Communication Line และลักษณะ Reporting Line ตั้งแต่
ระดับฝ่ายผ่านเจ้าหน้าที่ดูแลความเสี่ยงประจำฝ่าย/สำนัก (ORO) จนถึง
ระดับบริหารผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำ
หน้าที่ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และหาแนวทางมาตรการในการ
ลดความเสี่ยง รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ตามแผนภาพดังนี้

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร

NPL Committee
ALCO

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

NPA Committee
Audit Committee

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

Credit Committee

Marketing Committee
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Strategic Risk

Credit Risk

Market and Liquidity Risk

Operational Risk

Credit Review

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำฝ่าย/สำนัก
Business Unit
Reporting Line

		 ทั้งนี้ ในปี 2551 ธนาคารได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
ธนาคารสามารถติดตามดูแล กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม มีแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและครอบ
คลุมความเสี่ยงในทุกด้านอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ดังนี้
		 • คณะกรรมการธนาคาร : มีหน้าที่อนุมัติและทบทวนนโยบาย
และกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policies and
Guidelines) โดยรวมทั่วทั้งองค์กร และทบทวนกลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยงเป็นประจำ
		 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ธนาคารได้มีการปรับ
โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยแต่งตัง้ กรรมการธนาคาร
จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจำนวน 3 คน

ORO

ORO

ORO

ORO

ORO

Communication Line

ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกำหนดคุณสมบัติให้กรรมการ
ส่วนใหญ่ต้องมีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
โดยรวม โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีหน้าที่ 1) กำหนดนโยบายเพือ่
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งโดยรวม
ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยง
ด้านปฏิบตั กิ าร และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของธนาคาร เป็นต้น
2) วางกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ ในระดับที่
เหมาะสม 3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบบริหารความ
เสีย่ งโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ที่กำหนด 4) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้ง
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เสนอแนะการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่
กำหนด และ 5) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้
ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลธนาคาร
		 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง : มีหน้าที่ 1) พิจารณา
กรอบการทำงานในการบริหารความเสี่ยง (วัด ประเมิน ตรวจสอบ และ
ควบคุม) รวมทั้งนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร (Risk
Management Policy and Guideline) และนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 2) ดูแล ตรวจสอบ กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้
สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนโยบาย
รวมของธนาคาร 3) พิจารณากลั่นกรอง ทบทวน หรือให้ความเห็นชอบ
การกำหนดขีดจำกัดความเสีย่ ง (Limits) ทุกด้าน และนำเสนอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และ 4) พิจารณาและหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงจาก
การรายงานการบ่งชี้ความเสี่ยงด้านต่างๆ ของฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ
ฝ่ายต่างๆ พร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทราบตามความ
เหมาะสม

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Policy and Guideline) ที่ธนาคารยึดถือปฏิบัติได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2546
และได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครอบคลุม
ความเสี่ยงทุกด้าน โดยการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงดังกล่าว ธนาคารได้ยึดหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ที่ครอบคลุมทั้งในระดับนโยบาย การปฏิบัติ และกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงแต่ละประเภท ซึ่ง
ประกอบด้วย
1) ความเสี่ยงทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก
		 (Strategic Risk)
2) ความเสี่ยงทางเครดิต (Credit Risk)
3) ความเสีย่ งทางตลาดและสภาพคล่อง (Market and Liquidity Risk)
4) ความเสี่ยงทางปฏิบัติการและระบบ (Operational Risk)
5) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
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นอกจากนี้ ธนาคารได้นำข้อสังเกตจากการประเมินผลการบริหาร
จัดการองค์กร ด้านการบริหารความเสี่ยง ของคณะกรรมการประเมินผล
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2551
จากนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารใช้เป็น
กรอบการปฏิบัติงาน ธนาคารได้ ใช้แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ซึ่ง
รวบรวมปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละด้าน และมีการเชื่อมโยงความเสี่ยงต่อกัน
เป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุ วัด ประเมิน และติดตามความเสี่ยง โดย
ฝ่ายบริหารความเสีย่ งได้รายงานความเสีย่ งทุกด้านของธนาคาร เพือ่ ประเมิน
สถานะความเสี่ยง รวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการธนาคารรับทราบและพิจารณาแนวทางการจัดการกับความ
เสี่ยงเป็นประจำ โดยในรอบปี 2551 ธนาคารมีประเด็นความเสี่ยงที่มีความ
สำคัญ และมีผลกระทบอย่างสูงต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งธนาคารได้กำหนด
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้
1) การทบทวนการขยายสินเชื่อเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว
		 ธนาคารในฐานะองค์กรรัฐทำหน้าที่หลักเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมช่วยเหลือ
ด้านการเงินให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
และมีลกู หนีร้ ายย่อยจำนวนมากกว่า 1 ล้านราย จากประมาณการสมมติฐาน
การขยายตัวเศรษฐกิจ ในปี 2551 ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายการให้สินเชื่อ
จำนวน 95,000 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากปัญหา Recession ส่งผลต่อ
ภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจของไทย
ทำให้ปจั จัยราคาต่างๆ เริม่ ปรับตัวสูงขึน้ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ และราคาน้ำมัน
ที่เพิ่มขึ้นสูงมาก อันส่งผลให้กลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารได้รับผลกระทบ
โดยตรง อีกทัง้ หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐได้ชะลอเป้าหมายการขอสินเชือ่ ลง
ทำให้ธนาคารพิจารณาทบทวนปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
สอดคล้องกับความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของโครงการต่างๆ ตลอดจนโครงการภาครัฐ เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร

เป็นต้น และทบทวนคุณภาพของสินเชื่อรายย่อยกลุ่มภาคอุตสาหกรรมที่มี
แนวโน้มความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเพิ่มสินเชื่อใหม่
อันส่งผลกระทบต่อการลดลงของคุณภาพสินเชื่อใน Portfolio ธนาคาร
ซึ่งจากการวิเคราะห์ทบทวนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ธนาคารปรับเป้าหมายการ
ปล่อยสินเชื่อใหม่ เป็นจำนวน 80,000 ล้านบาท และออกผลิตภัณฑ์ ใหม่
ตามความสามารถลูกค้า ได้แก่ โครงการบ้าน ธอส. เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งแรก
เพือ่ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจป้องกันการเพิม่ ความเสีย่ งคุณภาพสินเชือ่
อันอาจส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จาก
การทบทวนบริหารความเสีย่ งเป้าหมายองค์กรธนาคารสามารถปล่อยสินเชือ่
ให้ลูกค้ารายย่อยจำนวน 123,880 ราย จำนวนเงิน 81,804 ล้านบาท ซึ่ง
สูงกว่าเป้าหมายภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปีปัจจุบัน
2) บทบาทองค์กรภาครัฐในการช่วยเหลือลูกหนี้จากสภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว
		 จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปัจจัยการเพิม่ ขึน้ ของเงินเฟ้อ และ
ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูง ประกอบกับพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกค้าอย่าง
ผ่อนปรนในฐานะองค์กรภาครัฐ การปรับปรุงนำระบบสารสนเทศใหม่ CBS มา
ใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการด้านสินเชือ่ และเงินฝาก ในช่วงปลายปี
2550 ส่งผลให้ธนาคารมีปริมาณ NPL เพิ่มสูงในช่วงต้นปี และมีแนวโน้ม
ความเสี่ยงของการไม่บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพสินเชื่อตามเกณฑ์วัดผล
การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งธนาคารวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญการเพิ่ม
ของ NPL ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการชำระหนี้ อีกทั้งระบบ CBS กำหนดเกณฑ์คิด
หนี้ค้าง (DPD) ตามมาตรฐานสากล ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
เข้มงวดกว่าเกณฑ์งวดค้างในระบบเดิม ส่งผลให้ปริมาณ NPL ตามเกณฑ์
DPD มีจำนวนเพิ่มขึ้น ธนาคารวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยงของปัจจัยเสีย่ ง
ต่างๆ ซึง่ ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้ากับมาตรการประนอมหนี้
พฤติกรรมการเลื่อนชั้นหนี้ นำมากำหนดมาตรการบริหารหนี้ต่างๆ เพื่อ
ป้องกันการเกิด NPL เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพือ่
ปรับปรุงมาตรการประนอมหนีห้ รือปรับโครงสร้างหนี้ มาตรการ 55 ปี ธอส.
การทบทวนการจัดจ้าง Outsources เพื่อช่วยบริหารหนี้ การทบทวน
เครือ่ งมือช่วยในการปฏิบตั งิ านติดตามหนี้ การจัดหา Software Collection

ตลอดจนทบทวนปรับโครงสร้างรวมศูนย์งานบริหารหนี้เพื่อดูแลหนี้ NPL
อย่างใกล้ชิด ซึ่งจากมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่กล่าวมา ธนาคาร
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหนี้ของธนาคารทำให้สามารถบริหาร
หนี้ได้มปี ระสิทธิภาพดีกว่าปีทผี่ า่ นมา สามารถลดอัตราการเพิม่ ของ NPL
ตามเกณฑ์คิดหนี้ค้าง (DPD) ลดลงและเป็นตามเป้าหมายการบริหาร
ความเสี่ยง โดยจำนวน NPL รายย่อยสิ้นปี เท่ากับ 62,919 ล้านบาท
คิดเป็น 10.56% ตามเกณฑ์ DPD หรือเท่ากับ 6.42% ตามระบบ
งวดค้าง นอกจากนี้ธนาคารยังมีแผนระยะยาวในการบริหารจัดการ NPL
อย่างต่อเนื่องในปี 2552-2555 อีกด้วย
3) การจัดการเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงกฏระเบียบทีส่ ำคัญของทางการ :
ผลกระทบของ IAS39  ต่อความสามารถในการทำกำไร
		 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่
กำกับดูแลเป็นสิง่ ทีธ่ นาคารจะต้องรับทราบ เข้าใจ และนำมาใช้ปฏิบตั ิ ซึง่
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกร่างประกาศ เรือ่ ง “สินทรัพย์ที่ไม่มี
ราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ฯ ตามแนวทางมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS
39” มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยกัน
เงินสำรองการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ตามประกาศภายในวันที่ 31 ธ.ค.
2550 ซึ่งธนาคารพิจารณาผลกระทบของร่างประกาศดังกล่าว จะส่งผลให้
ธนาคารต้องกันสำรองเพิ่มขึ้น และจะส่งผลต่อผลกำไร และอัตราส่วนเงิน
กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่ลดลงของธนาคารใน ปี 2550
และ ปี 2551
		 จากผลกระทบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ฯดังกล่าว ธนาคารจึง
ได้พิจารณาวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ได้แก่ การทบทวนนโยบายและมาตรการบริหารหนี้ การปรับโครงสร้างองค์กร
จัดตัง้ ฝ่ายงานรวมศูนย์การบริหารหนี้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหาร
หนี้ NPL ตลอดจนการเสนอขอทบทวนการขยายระยะเวลาในการใช้เกณฑ์
การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ IAS 39 ต่อกระทรวงการคลัง
ให้สามารถกันสำรองครบภายใน 5 ปี (2551-2555) เพื่อธนาคารสามารถ
ดำเนินนโยบายสำรองตามเกณฑ์ IAS 39 อย่างผ่อนปรนตามความสามารถ
และลดความเสี่ยงของผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานของ
ธนาคาร ซึ่งทำให้ธนาคารสามารถกันสำรองได้ตามเป้าหมาย ในปี 2551
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4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : ทบทวน Business
Continuity Plan (BCP) เพื่อรองรับการให้บริการในระบบ CBS
		 ธนาคารได้พัฒนานำระบบ CBS เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านระบบงานและภาพลักษณ์ ในปี 2551 ธนาคารได้
ทบทวนการบริหารจัดการระบบงานหลัก และทบทวนแผนฉุกเฉินธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ทัง้ ในด้าน IT และ Non-IT เพือ่ รองรับการให้บริการจาก
การปรับเปลี่ยนระบบ ได้แก่ การปรับปรุงแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสาร
สนเทศ (Disaster Recovery Plan : DRP) โดยนำมาตรฐาน (National
Institution of Standard and Technology) 800-34 เรื่อง Contingency
Planing Process และ ISO/IEC 27001 เรื่องการบริหารความต่อเนื่องใน
การดำเนินงานขององค์กร (Business Continuity Management) มาใช้
อ้างอิงในการปรับปรุงแผนเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และการเพิม่ เติม
แผนฉุกเฉิน Front Office กรณีระบบ CBS หยุดชะงัก ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนฉุกเฉินธนาคารอาคารสงเคราะห์ รองรับการให้บริการลูกค้า
กรณีระบบ CBS ไม่สามารถให้บริการได้ตามระบบงานปกติ ในส่วนของ
ธุรกรรมหลัก ได้แก่ ธุรกรรมการให้บริการด้านเงินฝาก และการให้บริการ
ด้านสินเชือ่ ทัง้ นีธ้ นาคารได้ทดสอบความพร้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว ประกอบ
ด้วย การทดสอบแผน DRP แผนฉุกเฉิน Front Office กรณีระบบ CBS
หยุดชะงัก และแผนป้องกันอัคคีภยั และโจรกรรมสำนักงานใหญ่ประจำปี 2551
เพือ่ ให้สามารถรองรับการให้บริการบนระบบ CBS ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
5) การจั ด การความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย :
ผลกระทบต่อ Port อนุพันธ์ทางการเงิน 
ธนาคารได้ดำเนินธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives) เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยของ Portfolio ในส่วนที่เป็นหนี้สินหรือภาระผูกพัน (Liabilities)
ของธนาคารบน Banking Book ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา หากแต่สภาวะ
อัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และ
ในปี 2551 ธนาคารทบทวนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและหลักเกณฑ์
สำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อให้ธนาคารสามารถใช้ตราสาร
อนุพันธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบริหารความเสี่ยงของ
ธุรกรรมอนุพันธ์ ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ขอบเขต วัตถุประสงค์
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กระบวนการ การติดตาม การรายงานฐานะ และการบริหารความเสี่ยง
ตามนโยบายดังกล่าว
นอกจากนี้ธนาคารได้ทบทวนปรับโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีผู้มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เกีย่ วกับการทำธุรกรรมในตลาดการเงิน ร่วมเป็นคณะกรรมการ และทีป่ รึกษา
อีกทั้งจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อมาสนับสนุนการวิเคราะห์และ
จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฐานะธุรกรรมอนุ พั น ธ์ ข องธนาคารทั้ ง หมด
ทำให้ธนาคารสามารถบริหารและติดตามการทำธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงิน
(Derivatives) ได้ดียิ่งขึ้น

โครงการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
ในปี 2551 ธนาคารได้กำหนดให้การบริหารความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่
ของกลยุทธ์ดา้ นองค์กร โดยมีเป้าหมายด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ
งานภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน โดยธนาคารมี
แผนงานโครงการสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่
เป็นมาตรฐานสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้
1) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการกำกับดูแลเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ Basel II
		 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการบังคับใช้เกณฑ์ Basel II
เพื่อกำกับดูแลสถาบันการเงิน ให้มีฐานะที่มั่นคง มีการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี ซึ่งในปี 2551 ธนาคารได้
เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ Basel II อาทิ การจัดตั้ง
คณะทำงาน Basel II และฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ขึ้น
เพือ่ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ตลอดจนการทบทวนกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ ง การกำหนดนโยบายการคำนวณเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II
สำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามวิธี Alternative Standardized
Approach (ASA) และการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสีย่ งด้านเครดิต
ตามวิธี Standardized Approach (SA) การเตรียมระบบข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรายงาน เพื่อให้ธนาคารมีมาตรฐานการดำเนินงาน
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล รองรับการเตรียมตัวสูก่ ารปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

2) โครงการสร้างแบบจำลองและจัดทำระบบ Credit Scoring
		 ธนาคารได้พฒั นาสร้างแบบจำลองและนำระบบ Credit Scoring
มาใช้เพือ่ เป็นเครือ่ งมือช่วยในการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
เพือ่ ให้การปล่อยสินเชือ่ ของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้
Credit Scoring Model จะช่วยในการพิจารณาความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า
โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์คำนวณค่าปัจจัยความเสีย่ งทาง
ด้านเครดิต พืน้ ฐานต่างๆ ตามแนวทางสถิติ (Statistical Based Approach)
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการคำนวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตรองรับการคำนวณเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ของธนาคาร
		 ทั้งนี้ ในปี 2551 ธนาคารดำเนินการพัฒนาแบบจำลองและ
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางสถิติเพื่อให้รองรับกระบวนการการ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และกระบวนการให้สินเชื่อในระบบงานหลัก
CBS อีกทั้งทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ โดยสอดคล้องตามหลักการและ
แนวทางเดียวกับของนโยบายสินเชือ่ ของธนาคาร เพือ่ ให้ธนาคารมีการพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่กระบวนการ
พัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน (Internal Analysis) และการเปิด
เผยข้อมูลให้สอดคล้องตามแนวทาง Basel II
3 โครงการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ
ในปี 2551 ธนาคารได้เริม่ นำระบบบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
และระบบ Risk Integrator (RI) มาพัฒนาเพื่อใช้ ในการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบตั กิ ารและระบบทัว่ ทัง้ องค์กร ซึง่ จะครอบคลุมการวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ ง
อันเกิดจากทัง้ ปัจจัยเสีย่ งภายในและภายนอก อันมีทมี่ าจากปัจจัยความเสี่ยง
ด้านบุคลากร กระบวนทำงาน และระบบสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงจาก
กฎระเบียบทางการ เป็นต้น ระบบ Risk Integrator จะสามารถรายงาน
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร โดยประกอบด้วยเครือ่ งมือ (Module) การประเมิน
ความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (KRI) และ
การรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Events) ซึ่งข้อมูลความเสี่ยง
ที่ ได้จากกระบวนการในระบบจะสะท้อนความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และวัดได้จากดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ Key Risk Indicator,

Risk Control Self Assessment และ Loss Event ทัง้ นีผ้ ลลัพธ์ที่ได้จะนำ
ไปประกอบในการพัฒนาการคำนวณมูลค่าเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการโดยวิธี Advanced Measurement Approach : AMA ตาม
แนวทาง Basel II ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. อีกทั้งเป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่นำมาใช้เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาการสื่อสารและสร้างความตระหนัก
ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย
4) โครงการพัฒนาการจัดการด้าน IT สนับสนุนระบบการบริหาร
ความเสี่ยง
		 ในปี 2551 ธนาคารได้พฒั นาการบริหารจัดการความเสีย่ งด้าน IT
โดยจัดให้มกี ระบวนการสร้างความมัน่ ใจถึงความสมดุลระหว่างผลตอบแทน
จากการลงทุนกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหาร
จัดการความเสีย่ งเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ เชิงเศรษฐศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการนำระบบการบริหารจัดการเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ เชิงเศรษฐศาสตร์
เชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการบริหารหลัก โดยได้นำแบบจำลองวิเคราะห์
การลงทุน (Investment Model) ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิด Risk-adjusted
return on capital (RAROC) มาใช้พิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยตาม
ความเสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงค่า EP (Economic Profit)
วิเคราะห์การตัดสิน ใจด้านความเสี่ยงกับความคุ้มค่าของการลงทุน ใน
กระบวนการวิเคราะห์การเปิดสาขาใหม่ และการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่
		 นอกจากนี้ธนาคารได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ โดยจัดทำแผนการดำเนินงานรองรับ พรบ. และ พรฎ.
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ISO17799) และ พรฎ.
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
พ.ศ. 2549 ซึง่ แผนงานดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการพิจารณาบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบสารสนเทศระบบรอง/สนับสนุน
และระบบหลัก ตามแนวทางดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System :
ISMS) อ้างอิงตามมาตรฐานความมัน่ คงปลอดภัย ISO/IEC 27001 อีกด้วย
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การบริหารจัดการสารสนเทศ
ธนาคารยังดำเนินการตามแนวนโยบาย ICT เดิมที่มุ่งเน้นให้ความ
สำคัญในการนำ ICT มาใช้เพื่อผลักดันสนับสนุนนโยบายของธนาคาร
(Business Lead - ICT Driven Strategy) เพือ่ ให้ธนาคารสามารถแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืนและรองรับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยการประยุกต์ ใช้
ICT อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การกำกับดูแลที่ดี จัดให้มี
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT Governance) ผ่านการกำกับ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
และคณะทำงานด้าน IT ของธนาคาร ซึ่งมีกรรมการธนาคารเป็นประธาน
คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ฯ IT และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมเป็น
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการด้วย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการแผนงาน
โครงการ IT ทั้งหมดของธนาคารให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ธนาคารทั้งทาง
ด้านธุรกิจและด้าน ICT รวมถึงการกลั่นกรองการปรับทบทวนแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนแม่บท ICT) ของธนาคารในทุกๆ ปีก่อน
นำเสนอขออนุมัติ ใช้งานต่อคณะกรรมการธนาคาร
ตามทีธ่ นาคารได้เริม่ ใช้งานระบบงานหลัก Core Banking System
(CBS) ใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2550 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
ธนาคารจึงต้องใช้เวลาในการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ CBS
ให้สามารถให้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพและสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดเตรียม
ระบบ CBS ให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัตโนมัติตลอดจนช่องทางการ
ให้บริการลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ทำการ
Up Link Speed เครือข่ายสือ่ สารของธนาคารเพือ่ ให้การใช้งานระบบ CBS
มีความเสถียรและเกิดความคล่องตัวในสื่อสาร โดยปรับความเร็วในการรับ
/ ส่งข้อมูลจากเดิม 256 Kbps เป็น 1 Mbps ซึ่งทดลองปรับใช้งาน 4
สาขาใหญ่ ที่มีลูกค้าใช้บริการอย่างหนาแน่น ได้แก่ สาขาราชดำเนิน,
สาขาคอนแวนต์, สาขาเชียงใหม่, สาขาพิษณุโลก เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว
ในการรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ เป็นการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาขยายขอบเขตเพื่อรองรับ
การดำเนินธุรกิจของธนาคารในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุง
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เครือข่าย Internet ของธนาคาร เพือ่ สนับสนุนการใช้งานต่างๆ ของธนาคาร
ผ่านเครือข่าย Internet ได้อย่างต่อเนื่องสะดวกและรวดเร็ว สำหรับรองรับ
การขยายบริการใหม่ๆ ของธนาคารเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารดำเนิ น การด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของธนาคารให้เป็น ไปตามมาตรฐาน
สากลและข้อกำหนดระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น
ธปท. เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
สำหรับด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร มีการจัดหาเครื่องมือ
ด้าน ICT ทั้ง Hardware และ Software Tools ต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุง
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ อย่างทัว่ ถึงครอบคลุมงาน
ทุกด้าน เช่น การจัดหาระบบบริหารจัดการ IT ขององค์กร (IT Enterprise
Management) การจัดหาและพัฒนาปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลเพื่อการ
บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้ โดยการดำเนินการผ่านแผนงานโครงการ IT ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ตามที่ระบุไว้ ในแผนแม่บท ICT ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กับแผน
ธุรกิจธนาคาร ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1. นำ ICT มาใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าและสังคม
ธนาคารได้ปรับ Tune ระบบ CBS ใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับงานส่วนขยายที่จะต้องเชื่อมโยงกับ
ระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้สามารถตอบสนองและเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากขึน้ รวมถึงการขยายบริการได้
รวดเร็วและหลากหลาย การเพิม่ ช่องทางบริการลูกค้าผ่าน Multi Distribution
Channels ต่างๆ และอุปกรณ์ปลายทางที่หลากหลายและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งการเพิ่มขยายช่องทางบริการผ่าน Electronic Channels
เพื่อช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกให้
ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา โดยในปี 2551 ธนาคารได้ขยายเพิ่ม
สาขา One Stop Services ในระดับอำเภอ 4 แห่ง และเปิดบริการในห้าง
สรรพสินค้าและจุดบริการรับชำระหนี้ผ่านพันธมิตรเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2. นำ ICT มาใช้พัฒนาการบริหารและการวางแผนงาน
ธนาคารได้ปรับปรุงระบบข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง รวมถึงมีการปรับปรุงระบบ
การบริหารติดตามงานด้วยเทคโนโลยี ใหม่ ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นทั้ง
รูปแบบและเนือ้ หา มีการทดลองนำร่องใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัยช่วยให้มีข้อมูลบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการพัฒนาเตรียมนำระบบ EVM ใช้งานรองรับการคำนวณ
Economic Profit และการวัดผลการดำเนินงานสำหรับเชื่อมโยงกับระบบ
BSC ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ในปี 2551 ธนาคารยังนำส่ง
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวง
การคลังผ่านระบบงานเฉพาะทีก่ ำหนดและได้จดั ส่งข้อมูลตามมาตรฐานเดียว
กับธนาคารพาณิชย์ มีการพัฒนาและเริ่มติดตั้งใช้งานระบบการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ พัฒนาระบบ Credit Scoring ใหม่
เพื่อเตรียมนำเข้าใช้กับระบบอนุมัติสินเชื่อทดแทนวิธีเดิม ขยายการใช้งาน
ระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของธนาคารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการงานตรวจสอบ และได้จดั หาระบบงานบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สินและระบบบริหารจัดการข้อมูลลักษณะ Enterprise Reporting เพื่อ
รองรับการสร้าง Datawarehouse และการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ Basel II ต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้าน ICT
ธนาคารยังคงนำ ICT มาช่วยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรูแ้ ละทักษะด้าน ICT แก่บคุ ลากรของธนาคารทัง้ ด้าน IT และผู้ ใช้งาน
ผ่านระบบงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของพนักงานสู่คนรุ่นต่างๆ ในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Knowledge Management) เช่น ยังคงส่งเสริมสนับสนุน
ให้พนักงาน IT มี ใบรับรองวิชาชีพ IT, จัดการฝึกอบรมระบบงาน IT ทางไกล
ผ่านระบบเครือข่ายภายในธนาคาร, สนับสนุนการจัดทำ Website ให้ครบ
ทุกฝ่ายงาน, สนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่ระเบียบคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ผ่านระบบ Intranet เป็นต้น เพื่อให้พนักงานคุ้นเคยมีศักยภาพ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบข้อมูล
สารสนเทศ และได้ทำการปรับปรุงจัดทำ ICT Roadmap เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรของธนาคารต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
ธนาคารได้จดั ให้มแี ละปรับปรุง ICT Infrastructure อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้เหมาะสมพร้อมรองรับการขยายธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ และปริมาณ
ธุรกรรมของธนาคาร อย่างพอเพียง คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
นำระบบบริหารจัดการ IT ขององค์กร (IT Enterprise Management) ใน
ภาพรวมมาใช้บริหารจัดการระบบสารสนเทศและทรัพย์สินด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพทั้งด้านการวางแผนและช่วยให้สามารถแก้ ไขปัญหาการใช้
งานด้าน ICT ได้อย่างรวดเร็ว
ในปี 2551 ธนาคารได้ปรับปรุงระบบเครือข่าย Internet ของธนาคาร
Data Communications และ Network รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ให้
ทันสมัยเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการบริการและพร้อมรองรับการขยายงาน และ
ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทกุ สาขาเพือ่ รองรับระบบ Core Banking ใหม่
รวมถึงการจัดหาปรับปรุงระบบงานเสริมต่างๆทีเ่ ป็นปัจจัยพืน้ ฐานด้าน ICT
เพื่อช่วยสนับสนุนงานของธนาคาร เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Mail
(Open Source Mail) ปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อ Media ต่างๆ ระหว่าง
ธนาคารกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
ปรับปรุงระบบบริการตอบรับโทรศัพท์สำนักงานใหญ่
ยุทธศาสตร์ที่ 5. สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้าน ICT
ธนาคารได้จัดให้มีและปรับปรุงระบบ ICT Security เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีระบบ Disaster Recovery และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของระบบ
งานหลัก Core Banking System ตามข้อกำหนดของ ธปท. และตาม
มาตรฐานสากล เพือ่ ให้สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดของ
ธนาคาร รวมถึงเตรียมแผนงานขยายการจัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
พร้อมระบบรองรับระบบงานอืน่ ๆของธนาคารทีม่ คี วามสำคัญรองลงไปด้วย
ธนาคารได้ทำการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องมั่นคง) ตาม
มาตรฐานสากล BS-7799 / ISO-17799 พร้อมรองรับการขยายงานใหม่
ของธนาคาร นอกจากนีย้ งั มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายความมัน่ คงปลอดภัย
ด้าน ICT (ICT Security Policy) และแผนฉุกเฉินด้าน ICT และจัดให้มี
การทดสอบแผนฉุกเฉินประจำปี 2551 ด้วย
รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

57

บทบาทของคณะกรรมการธนาคาร
การบริหารงานและการปฏิบัติงานให้เป็น ไปตามบทบาทภารกิจ
หน้าที่ ในกรอบที่มีกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้และภายใต้การกำกับดูแล
กิจการทีด่ ี เป็นสิง่ สำคัญยิง่ ทีช่ ว่ ยเสริมสร้างให้การดำเนินธุรกิจของธนาคาร
เดินทางไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทำให้องค์กร
เจริญเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงได้วางหลักเกณฑ์
และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของธนาคาร โดยยึดหลัก 6 ประการ เพื่อใช้
ประกอบการบริหารและการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
2. ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่
		 เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable
		 Treatment)
4. ความโปร่งใส (Transparency)
5. การมีวิสัยทัศน์ (Vision)
6. การมีจริยธรรม (Ethics)

โครงสร้าง / บทบาทหน้าที่ / ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับ 3) พ.ศ.
2549 มาตรา 13 กำหนดให้คณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่งประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง 1 คน
กรรมการอื่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้กรรมการ
ผู้จัดการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง โดยปัจจุบันคณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์มีจำนวน 11 คน มีกรรมการอิสระ จำนวน 7 คน ซึ่งมี
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและหน่วยงานกำกับดูแลธนาคาร อีกทั้ง
ธนาคารยังกำหนดให้กรรมการอิสระทุกท่านต้องรับรองความเป็นอิสระเป็น
ประจำทุกปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
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มีอิสระในการพิจารณานโยบาย และเรื่องต่างๆ
คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อ
ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานและเป็นการกระจายอำนาจการบริหาร
เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารแต่ละด้านมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาช่วยกันพิจารณากลัน่ กรองงานและดำเนินการ
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว สามารถแข่งขันได้ จำนวน
9 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
7. คณะกรรมการอุทธรณ์
8. คณะกรรมการกำหนดนโยบายเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง โครงการ
		 Core Banking (CBS Steering Committee)
9. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
		 สังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
สำคัญ ดังนี้
1. กำหนดวิสัยทัศน์ของธนาคาร “เป็นธนาคารทันสมัย เพื่อที่อยู่
อาศัยอย่างครบวงจร : State-of-the-Art Housing Bank” การพิจารณา
และอนุมัติแผนธุรกิจ 5 ปี แผนปฏิบัติการ 1 ปี และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
3 ปี ของธนาคาร เพื่อกำหนดภารกิจนโยบายทิศทางกลยุทธ์เชิงธุรกิจ
และเป้าหมายหลักให้เกิดความชัดเจน และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ทิ ศ ทาง
การดำเนินงานของธนาคาร รวมทั้ง การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี
กลยุทธ์ และแผนงานทีส่ นับสนุนเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันเชิงธุรกิจของธนาคารให้สอดคล้องกับสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง

2. ดูแล ติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยให้
มีการรายงานผลการดำเนินงาน อาทิ การรายงานผลการดำเนินงานและ
งบการเงิน และการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ (ตามเกณฑ์ TRIS)
เป็นประจำทุกเดือน และการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
พิเศษเป็นประจำทุกไตรมาส เพือ่ ประโยชน์ ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ธนาคาร
3. ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง โดยได้มี
การแต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการภายใต้ชอื่ “คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน” เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง การสรรหาและกลั่นกรอง
คุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง การพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นโดยรวม ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
4. สร้างความมัน่ ใจแก่ภาครัฐและประชาชนว่าระบบการดำเนินงาน
ต่างๆ มีความน่าเชื่อถือและดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
		 4.1 การควบคุมภายใน ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการกำกับการ
จัดทำระบบการควบคุมภายใน”
		 4.2 การตรวจสอบภายใน ได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการตรวจสอบ”
มีกรรมการธนาคาร เป็นประธานกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานตรวจสอบและกำกับ เป็นเลขานุการ
		 4.3 ให้ มี ก ารรายงานการควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
		 4.4 การพิจารณาผลสรุปการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
5. จั ด ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้มีการ
รายงานความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านการตลาด สภาพคล่อง
และด้านปฏิบัติการและระบบ เป็นรายไตรมาส
6. กำกับ ดูแล ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย
ได้อนุมัติ “แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ปี 2552-2556 และให้มี “คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

(HR Committee)” เพือ่ ดำเนินการกำกับ ดูแล นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง และการพิจารณาอัตรากำลัง
7. กำกับ ดูแล ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ โดยได้มี
การแต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการภายใต้ชอื่ “คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee)” เพื่อ
พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้อนุมัติ “แผนแม่บท ICT ฉบับปี
2552 - 2556 และ ICT Roadmap” ซึ่งเป็นแนวนโยบายการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่สำคัญของธนาคาร โดยแผนดังกล่าวจะมีการทบทวน
แผนเพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของธนาคารและเหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกปี
8. สอดส่อง ดูแลและจัดการแก้ปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหาร กรรมการ และภาครัฐ
9. การไม่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างของธนาคาร

การดำเนินการประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ โดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและมีการประชุมเพิ่ม
ตามความจำเป็น เพื่อที่กรรมการจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความถี่และช่วงเวลาการประชุม ขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม

การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง ในลักษณะที่เป็นการประเมินผลตนเอง
(Self Assessment) และการประเมินผลในรูปคณะกรรมการธนาคาร
(Board Evaluation) เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้ทราบถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อสังเกตและข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ
ของกรรมการธนาคาร และนำไปสู่การปรับปรุงแก้ ไขการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศที่สำคัญๆ ทั้งในด้านการเงินและไม่ ใช่การเงิน โดยมีช่องทาง
ในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
- จัดทำหนังสือรายงานประจำปี เพื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางการ
บริหาร และข้อมูลงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี การบริหารและการ
กำกับดูแล การวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
- เว็บไซต์ของธนาคาร www.ghbank.co.th เพื่อเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารทีส่ ำคัญของธนาคารได้แก่ อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ - เงินฝาก โครงการ
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและโปรโมชัน่ ต่างๆ การประมูลขายทรัพย์ของธนาคาร
การประกวดราคา และการประกาศรับสมัครงาน อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้
แก่ลูกค้าในการติดต่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ
กับธนาคารเพื่อประโยชน์ ในการปรับปรุงการให้บริการ
- จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานของธนาคารต่อสื่อมวลชน
เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อแจ้งผลการดำเนินการและสถานะทางการเงิน
ของธนาคาร แก่ประชาชนทั่วไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความ
สามารถของคณะกรรมการธนาคารทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
ธนาคาร และอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเดินทางเพื่อเยี่ยมชมดูงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ Finacle : Core Banking System (CBS) ซึ่งเป็น
ระบบงานหลักทีธ่ นาคารใช้ ในการดำเนินธุรกิจ รวมทัง้ จัดให้ประธานกรรมการ
และกรรมการธนาคารได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สำคัญของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมา
เพื่อพัฒนาและสนับสนุนกรรมการในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ไปประยุกต์ ใช้ ในแต่ละองค์กร โดยในปี 2551 กรรมการธนาคารได้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ช่วยให้กรรมการธนาคารที่ ไม่มีพื้นฐานทางด้านการบัญชีและ
การเงินเข้าใจงบการเงินอย่างเป็นขั้นตอนและช่วยให้สามารถอ่านและแปล
ความหมายตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานและสามารถอนุมัติงบการ
เงินด้วยความมั่นใจ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการ
ธนาคารที่มีต่อธนาคาร ต่อพนักงาน และต่อลูกค้าประชาชน โดยได้นำ
จรรยาบรรณนี้บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือกรรมการธนาคาร เพื่อให้ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารได้ถือปฏิบัติ อีกทั้ง
ธนาคารยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและรักษาเจตนารมณ์
จรรยาบรรณ เพื่อดำเนินการ ดูแล ปรับปรุง และส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ตระหนักถึงภารกิจหลักของธนาคาร
ในการมุ่งมั่นสานฝันคนไทย ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในปี 2551 คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้
ชื่อ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CG & CSR)” เพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยได้วางแนวนโยบาย CSR ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญของ
การพัฒนาคน และการสร้างชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง ซึง่ ได้มกี ารแบ่งกิจกรรม CSR
เป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการศึกษาเพือ่ เด็กเยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาสทาง
สังคม ด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทำนุบำรุงพุทธศาสนา
และด้านการกีฬา
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ

นโยบายและกิจกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดี
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตระหนักในเรื่องของการกำกับดูแลที่ดี
จึงได้ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจของธนาคารตามแนวทางของการกำกับ
ดูแลที่ดี อันเป็นหลักการสากลที่เป็นมาตรฐาน 6 ประการ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
2. ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่
		 เพียงพอ
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
4. ความโปร่งใส
5. การมีวิสัยทัศน์
6. การมีจริยธรรม
โดยในปี 2551 ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อยกระดับ
คณะกรรมการที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการกำกับดูแลที่ดี โดยคณะกรรมการ
ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ประกอบด้วย
1. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว
วิทูรปกรณ์
กรรมการ
3. พลโทจเรศักดิ์ อานุภาพ
กรรมการ
4. นายขรรค์
ประจวบเหมาะ กรรมการ
5. นายจิตติชัย
แสงทอง
ที่ปรึกษา
6. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
ที่ปรึกษา
7. นางสาววารีย์
โตวัน
เลขานุการ
		 (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบและกำกับ)
ธนาคารได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดังนี้
• ธนาคารจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
• ธนาคารมี โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบเพื่อเป็นการ
สนับสนุนการสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
ผ่านการรายงานทางการบริหารและการตรวจสอบ

• ธนาคารได้มกี ารพัฒนาระบบ Credit Scoring เพือ่ สร้างมาตรฐาน
ในการปล่อยสินเชื่อ และเพื่อสร้างระบบการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิตให้ได้มาตรฐานสากล
• ธนาคารได้จดั ทำกิจกรรมถาม-ตอบชิงรางวัล (The Code Quiz)
เป็นประจำทุกเดือน เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนัก
ให้แก่พนักงานในเรื่องการมีจริยธรรมและเพื่อเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการมีจริยธรรม พร้อมทั้งได้จัดทำ
เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ลงใน G Housing Newsletter ของธนาคารเป็นประจำทุกเดือน
• ธนาคารได้ปรับปรุงข้อมูล Website ธนาคาร (www.ghbank.co.th)
ให้เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ รวมถึงการแถลงข่าวผลการดำเนินงาน
เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเป็นการเปิดเผยสารสนเทศและ
ความโปร่งใส
• ธนาคารได้นำระบบการบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)
มาใช้กบั การบริหารจัดการหลักของธนาคาร เพือ่ ให้บรรลุนโยบาย
ของกระทรวงการคลังในการบริหารงานของธนาคารให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ ของ
ธนาคาร
• การประชุมคณะกรรมการสินเชื่อด้วยระบบ paperless
• การพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการลูกค้า โดยให้ลกู ค้า
สามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือเรือ่ งร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการ
ผู้จัดการ ผ่านทาง Website ธนาคาร (www.ghbank.co.th)
และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 0-2645-9000 เพื่อลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
• ธนาคารได้เริ่มจัดทำ Service Level Agreement ในฝ่ายงาน
ที่ ให้บริการลูกค้าของธนาคารด้านสินเชื่อและการเงิน
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจำปี 2551
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มี โอกาสให้
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐ โดยมีขอ้ ยกเว้น
อัน ไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผย
แล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของ
เอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิป ไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้
ประชาชนมี โอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อปกปักรักษา
ประโยชน์ของตน การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
โดยธนาคารได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการในธนาคาร ตัง้ แต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบนั เพือ่ ทำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เกีย่ วกับการจัดการบริหาร วินจั ฉัยและการบริการข้อมูลข่าวสารของธนาคาร
โดยจัดให้ห้องสมุดธนาคารเป็นศูนย์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคาร
ซึ่งในปี 2551 มีผู้สนใจเข้าใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 764 ราย นอกจากนี้
ธนาคารยังมีการปรับปรุงดัชนีขอ้ มูลข่าวสารของธนาคารลงในระบบ Internet
ของธนาคาร เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการค้นหาข้อมูล ณ ห้องสมุดของ
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ธนาคาร ซึง่ เป็นอีกช่องทางหนึง่ ในการให้บริการแก่ลกู ค้าประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคารในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมาย
รวมถึงการประกวดราคาเพือ่ การจัดซือ้ จัดจ้างของธนาคาร ทัง้ การประกวด
ราคาปกติและการประกวดราคาโดยวิธีประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) ได้จัดแสดงไว้ ใน Web site ของธนาคาร โดยผู้ที่สนใจ
เข้าประกวดราคาสามารถเข้าตรวจค้นเรื่องการประกวดราคาที่ธนาคารจะ
จัดซื้อ จัดหา ได้ที่ Web site “www.ghbank.co.th” และมีการประกาศผล
การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ ณ อาคารที่ทำการของธนาคาร และนำ
ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาและผลการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีอื่นๆ ทั้งวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณี
พิเศษ ในปี 2551 ลงประกาศที่ Web site ของธนาคารด้วย ซึ่งเป็น
การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 9 (8) ธนาคารฯ ได้ส่งประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน
12 รายการ บริษัท อสมท. จำกัด จำนวน 12 รายการ และผ่านทาง
Web site กรมบัญชีกลาง จำนวน 14 รายการ

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของทุน
และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึง่ ผูบ้ ริหารของธนาคารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ซึง่ กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้อง
วางแผนและปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการ
ใช้วธิ กี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ทีเ่ ป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทธี่ นาคารใช้
และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระสำคัญ ซึง่ ผูบ้ ริหารของธนาคารเป็นผูจ้ ดั ทำขึน้ ตลาดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการทีน่ ำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุปทีเ่ ป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
	
(นางดวงตา จานทอง)
รองผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวจิราภรณ์ พิรยิ ะกิจไพบูลย์)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงาน

วันที่ 31 มีนาคม 2552
รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หมายเหตุ

2551

หน่วย : บาท
2550

สินทรัพย์							
เงินสด					
1,948,445,283.57
1,857,286,483.25
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน			 5.2				
ในประเทศ
		 มีดอกเบี้ย					 53,201,734,899.75 		 5,431,124,154.90
		 ไม่มีดอกเบี้ย				
2,061,131,847.51
1,006,417,895.49
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน				 55,262,866,747.26
6,437,542,050.39
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน				
13,275,000,000.00
เงินลงทุน		 4.4 5.3
เงินลงทุนชั่วคราว					
- 		 19,425,133,148.00
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ					 9,000,000,000.00 		 9,000,000,000.00
เงินลงทุนในบริษัทร่วม				
37,500,000.00
37,500,000.00
รวมเงินลงทุน				
9,037,500,000.00
28,462,633,148.00
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ		 4.5 5.4				
เงินให้สินเชื่อ					 617,305,214,761.10 		 597,930,054,623.79
ดอกเบี้ยค้างรับ				
3,003,857,644.66
3,387,824,692.65
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 					 620,309,072,405.76 		 601,317,879,316.44
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		 4.6 5.5
37,385,111,796.47
30,205,081,957.65
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ				 582,923,960,609.29 571,112,797,358.79
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ		 4.7 5.6
9,812,769,512.54 		 10,317,000,684.24
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ		 4.8 5.7
2,053,928,420.71 		 1,911,873,601.21
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
4.9 4.10 5.8
2,733,340,679.44
2,812,466,886.63
รวมสินทรัพย์				 663,772,811,252.81 636,186,600,212.51 
								
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
2551
2550
หนี้สินและส่วนของทุน							
เงินฝากที่เป็นเงินบาท			 5.9
515,149,203,389.34 487,762,165,519.74
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน			 5.10				
ในประเทศ							
		 ไม่มีดอกเบี้ย					
- 		
12,075,438.63
ต่างประเทศ							
		 มีดอกเบี้ย				 21,631,699,999.96
22,591,699,999.96
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน				 21,631,699,999.96
22,603,775,438.59
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม					 975,046,661.62 		 1,010,016,984.16
เงินกู้ยืม				 5.11				
เงินกู้ยืมระยะสั้น					 15,000,000,000.00 		 24,000,000,000.00
เงินกู้ยืมระยะยาว 				 73,100,000,000.00
65,300,000,000.00
รวมเงินกู้ยืม				 88,100,000,000.00
89,300,000,000.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย					 5,567,990,734.32 		 4,623,149,765.76
หนี้สินอื่น			 5.12
3,153,962,629.85
3,116,479,969.75
รวมหนี้สิน				 634,577,903,415.09 608,415,587,678.00
ส่วนของทุน							
ทุน					 5.13
17,320,328,767.12 		 17,320,328,767.12
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค			 4.12
3,463,133.00 		
2,937,335.00
กำไรสะสม							
		 จัดสรรแล้ว							
			 สำรองตามกฎหมาย			 5.14
8,257,830,263.13 		 7,521,176,917.95
			 สำรองทั่วไป					 1,200,000,000.00 		 1,200,000,000.00
		 ยังไม่ได้จัดสรร				
2,413,285,674.47
1,726,569,514.44
รวมส่วนของทุน				
29,194,907,837.72
27,771,012,534.51
รวมหนี้สินและส่วนของทุน				 663,772,811,252.81 636,186,600,212.51 
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น							
การค้ำประกัน					 360,892,086.00 		 235,636,594.00
ภาระผูกพันอื่น			5.17.2		 47,206,699,999.96 		 45,541,699,999.96
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้							
									
(นายนริศ ชัยสูตร)
(นายขรรค์ ประจวบเหมาะ) 	
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
หมายเหตุ

2551

หน่วย : บาท
2550

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล			 4.1				
เงินให้สินเชื่อ					 34,282,706,350.16 		 31,742,329,024.60
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน					
572,579,150.41 		 139,997,827.70
การให้เช่าซื้อ					
10,937,179.31 		
13,897,843.16
เงินลงทุน				
1,012,395,264.32
1,822,590,659.43
		 รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล				 35,878,617,944.20
33,718,815,354.89
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย			 4.2				
เงินฝาก					 17,057,427,268.89 		 18,667,944,715.99
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน					 1,851,941,839.58 		 1,790,127,441.47
เงินกู้ยืมระยะสั้น					 1,124,514,580.10 		 1,345,743,895.48
เงินกู้ยืมระยะยาว				
2,852,705,085.60
2,863,572,853.24
		 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย				
22,886,588,774.17
24,667,388,906.18
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ					 12,992,029,170.03 		 9,051,426,448.71
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ				
7,140,115,311.71
3,352,285,177.88
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ				
5,851,913,858.32
5,699,141,270.83
รายได้ที่มิ ใช่ดอกเบี้ย			 4.1				
ค่าธรรมเนียมและบริการ							
		 การรับรอง รับอาวัลและค้ำประกัน					
2,245,206.52 		
7,175,231.34
		 อื่น ๆ					
338,122,086.62 		 302,332,810.32
ขาดทุนจากการปริวรรต			 4.11		
- 		
(1,091,386.76)
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย					
427,796,886.52 		 560,229,241.21
ค่าธรรมเนียมอื่น					
431,292,455.15 		 444,810,764.87
รายได้อื่น				
53,419,818.40
80,132,297.81
		 รวมรายได้ที่มิ ใช่ดอกเบี้ย				
1,252,876,453.21 		 1,393,588,958.79
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
หมายเหตุ

2551

หน่วย : บาท
2550

ค่าใช้จ่ายที่มิ ใช่ดอกเบี้ย			 4.2				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน					 1,823,521,319.47 		 1,991,846,960.52
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์					
845,761,764.03 		 718,824,338.10
ค่าธรรมเนียมและบริการ					
11,022,882.89 		
18,274,068.47
ค่าตอบแทนกรรมการ					
5,491,524.47 		
5,858,250.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย			 4.7		
352,805,665.12 		
30,633,481.86
ค่าใช้จ่ายอื่น				
760,337,650.34
644,026,404.76
		 รวมค่าใช้จ่ายที่มิ ใช่ดอกเบี้ย				
3,798,940,806.32
3,409,463,503.71
กำไรสุทธิ				
3,305,849,505.21
3,683,266,725.91 
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้							
					
									
(นายนริศ ชัยสูตร)
(นายขรรค์ ประจวบเหมาะ) 	
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
ทุน
		

ส่วนเกินทุน
จากการบริจาค

สำรอง
ตามกฎหมาย

สำรอง
ทั่วไป

กำไร(ขาดทุน)
สะสม

หน่วย : บาท
รวม

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2549		17,320,328,767.12 		 2,937,335.00 		 7,055,433,520.59 		 1,200,000,000.00			 (690,653,814.11)			24,888,045,808.60
กำไรสุทธิ		
- 		
- 		
- 		
- 			3,683,266,725.91 3,683,266,725.91
สำรองตามกฎหมาย		
- 		
465,743,397.36 		
- 		 (465,743,397.36)		
เงินนำส่งคลัง
-		
-		
-		
(800,300,000.00)		 (800,300,000.00)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2550
17,320,328,767.12
2,937,335.00		 7,521,176,917.95		 1,200,000,000.00		 1,726,569,514.44 27,771,012,534.51		
											
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2550		17,320,328,767.12			 2,937,335.00 		 7,521,176,917.95 		 1,200,000,000.00 		 1,726,569,514.44				27,771,012,534.51
กำไรสุทธิ		
- 		
- 		
- 		
- 		3,305,849,505.21				 3,305,849,505.21
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค		
525,798.00 		
- 		
- 		
- 		
525,798.00
สำรองตามกฎหมาย		
- 		
736,653,345.18 		
- 		 (736,653,345.18)		
เงินนำส่งคลัง
-		
-		
-		
-		 (1,882,480,000.00) (1,882,480,000.00)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2551
17,320,328,767.12
3,463,133.00 8,257,830,263.13 1,200,000,000.00		 2,413,285,674.47 29,194,907,837.72		
											
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
		

2551

หน่วย : บาท
2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ					 3,305,849,505.21 		 3,683,266,725.91
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :							
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					
218,117,763.81 		
177,304,875.13
		 ค่าใช้จ่ายเงินกู้ตัดจ่าย					
28,205,009.81 		
36,174,408.79
		 สิทธิการเช่าตัดจ่าย					
7,076,317.35 		
7,155,050.37
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย					
113,270,674.50 		
26,866,159.71
		 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ					 7,140,115,311.71 		 1,367,499,347.11
		 ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย					
352,805,665.12 		
30,633,481.86
)
		 (กำไร)จากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย					
(75,011,486.96		
(121,026,889.03)
)
		 (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย					
(403,062,995.77		
(481,537,074.63)
)
		 (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์					
(486,820.99		
119,192.06
		 ขาดทุนจากการปริวรรต					
- 		
1,091,386.76
)
		 ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย					
(579,111,560.89		
(542,479,525.59)
		 สินทรัพย์ตัดจำหน่าย					
642,731.43 		
5,399,461.96
		 ผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างเพิ่มขึ้น(ลดลง)					
46,980,120.00 		
163,841,900.00
)
		 เงินปันผลรับ					
(12,000,000.00		
(8,250,000.00)
)
		 รายได้ค้างรับอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง					
(27,822,035.31		
(99,258,934.74)
)
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)					
(83,201,355.01		
342,071,193.45
		 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ				
(12,992,029,170.03)
(9,051,426,448.71)
)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน					 (2,959,662,326.02		
(4,462,555,689.59)
		 สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง							
)
			 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน					
(313,193.22		
(285,548.40)
			 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน					 13,275,000,000.00 		 28,622,000,000.00
)
			 เงินให้สินเชื่อ					 (17,983,037,578.35		
(39,258,820,914.27)
)
			 ทรัพย์สินรอการขาย					 (1,403,830,963.11		
(1,046,767,976.83)
			 สินทรัพย์อื่น					
138,115,566.14 		 (758,951,905.27)
										
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้						
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งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
หมายเหตุ

2551

หน่วย : บาท
2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
		 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
			 เงินฝากที่เป็นเงินบาท					 27,387,037,869.60 		 40,235,303,578.68
)
			 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน					
(972,075,438.63		
(516,703,077.18)
)
			 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม					
(34,970,322.54		
372,668,407.23
			 หนี้สินอื่น					
510,795,703.83 		
728,221,483.42
)
			 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย					 (21,941,747,805.61		
(24,412,028,335.00)
			 เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล				
36,262,584,992.19
35,724,942,746.46
		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน				
32,277,896,504.28
35,227,022,769.25
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์					 (3,506,155,291.11		
(69,093,617,662.34)
)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์					 23,510,400,000.00 		 57,965,746,460.27
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนระยะยาว					
- 		 (9,000,000,000.00)
เงินสดรับเงินปันผลในหุ้นสามัญ					
12,000,000.00 		
8,250,000.00
)
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
(30,047,404.71		
(15,283,451.45)
)
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์					
(248,663,417.49		
(184,545,588.98)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์					
469,913.00 		
230,222.00
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง				
(3,010,000.00)
(6,666,250.00)
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน				
19,734,993,799.69
(20,325,886,270.50)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในประเทศ					
- 		 (16,330,269,239.61)
เงินสดรับจากการออกพันธบัตรเงินกู้					 22,800,000,000.00 		 9,800,000,000.00
)
เงินสดจ่ายชำระคืนพันธบัตรเงินกู้					 (24,000,000,000.00		
(6,000,000,000.00)
)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้					
(14,240,000.00		
(10,984,619.89)
รายได้นำส่งคลัง				
(1,882,480,000.00)
(800,300,000.00)
		 เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน				
(3,096,720,000.00)
(13,341,553,859.50)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ					 48,916,170,303.97 		 1,559,582,639.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด				
8,281,070,837.95
6,721,488,198.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด		 4.3 5.1
57,197,241,141.92
8,281,070,837.95
										
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้							
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

1. ข้อมูลทั่วไป

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 พระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนมีอาคารหรือที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ธนาคารมีสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร และมีสาขาอยูท่ วั่ ภูมภิ าคในประเทศไทย จำนวน 75 สาขา

4.1 การรับรู้รายได้
		 4.1.1 รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบีย้
เงินให้สนิ เชือ่ ทีค่ า้ งชำระเกิน 3 เดือน รับรูต้ ามเกณฑ์เงินสด ตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะกลับมาใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับ
เงินให้สินเชื่อจำนวนนั้น เมื่อลูกหนี้ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ค้าง
เสร็จสิ้นแล้ว
		 ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบีย้ ค้างรับจากเงินให้สนิ เชือ่
ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ค้างชำระเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
		 4.1.2 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ตาม
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
		 4.1.3 เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้เมื่อมีสิทธิ ในการรับเงิน
ปันผล
		 4.1.4 รายได้คา่ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างโดย
หยุดรับรูร้ ายได้เมือ่ ค้างชำระค่าเช่าเกิน 2 เดือน ตามเงือ่ นไข ในสัญญาเช่า
		 4.1.5 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
		 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดหมาย
ถึงเงินสดในมือและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
งบการเงิ นจั ด ทำและแสดงรายการตามข้ อ กำหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.70/2551 เรือ่ ง การจัดทำและการประกาศ
งบการเงินของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ออกตามความในพระราช
บัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินทีเ่ สนอ
ได้รวมรายการบัญชีของสาขาทุกแห่ง โดยได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว

3. การจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่
รายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บาง
รายการได้จัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการใน
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
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4.4 เงินลงทุน
		 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารตั้งใจและสามารถที่จะถือ
จนครบกำหนด จัดประเภทเป็นตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด แสดงด้วย
ราคาทุนตัดจำหน่ายหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) โดยแยกแสดงตราสารหนี้
ทีจ่ ะถือไม่เกิน 1 ปี เป็นเงินลงทุนชัว่ คราว และตราสารหนีท้ จี่ ะถือเกิน 1 ปี
เป็นเงินลงทุนระยะยาว
		 เงินลงทุนในบริษัทร่วม บันทึกโดยวิธีราคาทุน
4.5 เงินให้สินเชื่อ
		 เงินให้สินเชื่อแสดงด้วยจำนวนเงินต้น ยกเว้นเงินเบิกเกิน
บัญชีแสดงด้วยจำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ
4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 4.6.1 ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรับรู้เป็นค่าใช้
จ่าย โดยถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.31/2551
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันสำรองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2551 และหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบาย
การประเมินมูลค่าหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ ได้มาจาก
การชำระหนีข้ องสถาบันการเงิน มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 4 สิงหาคม 2551
เป็นต้นไป
		 ธนาคารจัดชั้นเงินให้สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำหนด และกันเงินสำรองเพือ่ ตัง้ เป็นค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ดังนี้
		 ในงวดบัญชีปี 2550 ธนาคารได้กันเงินสำรองในอัตราร้อยละ
100 สำหรับผลต่างของยอดหนี้คงค้างกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รบั จากการจำหน่ายหลักประกัน สำหรับลูกหนีท้ ถี่ กู จัดชัน้ สงสัยจะ
สูญ ชั้นสงสัย และชั้นต่ำกว่ามาตรฐานเฉพาะลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี
และบังคับคดี ส่วนลูกหนีท้ จี่ ดั ชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐานอืน่ ธนาคารได้กนั เงินสำรอง
ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนด เนือ่ งจากธนาคารได้รบั การผ่อนผันจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน
72 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานประจำปี 2551

โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถทยอยปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 ในเรื่องการกันเงินสำรองหนี้สูญส่วนเพิ่ม
ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีบัญชี 2552 ตามบันทึกข้อความที่ กค 1004/1174
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2550
ในงวดบัญชีปี 2551 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงการกันเงินสำรอง
จากเดิมที่ถือปฏิบัติ ในปี 2550 มาถือปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความสามารถใน
การชำระหนีห้ กั ด้วยมูลค่าหลักประกันไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าที่ได้จาก
การประเมินราคา หรือ ตีราคาตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าหลักประกัน
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และกันเงินสำรอง
ตามการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อที่ธนาคารจัดทำขึ้น ดังนี้
การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อ
ชั้นปกติ
ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน
ชั้นสงสัย
ชั้นสงสัยจะสูญ

อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ
ที่ธนาคารปฏิบัติ ตามเกณฑ์ ธปท. (IAS 39)
1
1
2
2
20
100
50
100
100
100

การเปลี่ยนแปลงการกันเงินสำรองในงวดนี้ เนื่องจากสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ทบทวนการผ่อนผันให้สถาบันการ
เงินเฉพาะกิจดำเนินการตามมาตรฐานบัญชีการเงินระหว่างประเทศ ฉบับ
ที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน โดยให้ขยาย
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ตามที่สำนักเศรษฐกิจการ
คลัง กระทรวงการคลังสั่งการไว้เดิมให้แล้วเสร็จในปี 2552 เป็นให้แล้ว
เสร็จตามความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานแต่ไม่เกินปี 2555 ตามบันทึก
ข้อความ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค 1006/3192 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2551 เรื่อง การทบทวนการดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39

		 ธนาคารกันเงินสำรองเพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 จาก
ส่ ว นต่ า งที่ เ กิ ด จากการกันสำรองตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนด เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 39 ให้แล้วเสร็จในปี 2555
		 การประเมินมูลค่าหลักประกันที่ ใช้ ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญดังกล่าว ธนาคารใช้ขอ้ มูลหลักประกันทีม่ อี ายุการประเมินไม่เกิน 1 ปี
จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของธนาคารแทนมูลค่าหลัก
ประกันที่มีการประเมินเกินกว่า 3 ปี
		 4.6.2 ค่าธรรมเนียมเงิน ให้กู้รายย่อยระยะยาวที่ธนาคาร
ทดรองจ่าย จะตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญและรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเช่นเดียวกับเงิน
ให้สนิ เชือ่ ยกเว้นไม่นำหลักประกันมาหัก แสดงรวมอยู่ ในรายการสินทรัพย์อนื่
		 4.6.3 ลูกหนีอ้ นื่ ทีค่ าดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ จะตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญเต็มจำนวน และแสดงรวมอยู่ ในรายการสินทรัพย์อื่น เว้นแต่ลูกหนี้
ดำเนินคดีรอรับคืนและลูกหนี้ดำเนินคดีเงินเบิกเกินบัญชีรอรับคืนที่เกิดจาก
ผลต่างของการได้รบั ชำระหนีจ้ ากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จำนอง
แสดงรวมอยู่ ในเงินให้สินเชื่อ
4.7 ทรัพย์สินรอการขาย
		 4.7.1 ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์
ที่ได้จากการบังคับชำระหนี้ อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้
และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์ ข องธนาคารแต่ มี เ จตนาเพื่ อ ขาย
แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า และรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ทรัพย์สินรอการขายเป็นค่าใช้จ่าย กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายรับรู้
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจำหน่าย
		 อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการบังคับชำระหนี้ เป็นสินทรัพย์ที่
ธนาคารประมูลซื้อจากการฟ้องยึดทรัพย์ขายทอดตลาดของลูกหนี้เงินให้
กูย้ มื บันทึกราคาทุนด้วยราคาซือ้ จากกรมบังคับคดีบวกค่าใช้จา่ ยในการโอน
กรรมสิทธิ์
		 อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้ เป็นสินทรัพย์
ที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้ โดยโอนสินทรัพย์ที่จำนองมาชำระหนี้แทน บันทึก
ราคาทุนด้วยราคาประเมินที่รับโอนชำระหนี้ แต่ไม่เกินเงินต้นและดอกเบี้ย
ค้างรับที่รับรู้เป็นรายได้

		 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ของธนาคารแต่มีเจตนาเพื่อ
ขาย บันทึกราคาทุนด้วยราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ โอน
		 ทรัพย์สินรอการขายที่อยู่ ในระหว่างการผ่อนดาวน์ จะแสดง
ในราคาทุนหรือราคาขายหักประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ธนาคารรับ
รู้ส่วนที่ราคาทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน
		 4.7.2 ธนาคารตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการ
ขายจากผลต่างของราคาทุนกับราคาขายหรือราคาประเมินหรือผลการ
คำนวณ โดยสุ่มประเมินราคาสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปีปัจจุบัน ใช้เป็นฐานใน
การคำนวณค่าเผื่อการด้อยค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินรอการขายในแต่ละกลุ่ม
ย่อย ซึ่งแยกตามอายุกลุ่มย่อยออกเป็นอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี อายุ
3 - 5 ปี อายุ 5 - 10 ปี และอายุมากกว่า 10 ปี โดยธนาคารใช้ค่าเผื่อ
การด้อยค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินรอการขายในการคำนวณค่าเผื่อการด้อยค่า
ของทรัพย์สินรอการขายที่ไม่ได้ถูกสุ่มตัวอย่าง
		 ในงวดบัญชีปี 2551 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีที่
ไม่สามารถจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขายได้ภายในระยะเวลาทีธ่ นาคาร
แห่งประเทศไทยกำหนด
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
		 ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตาม
อายุการใช้งาน ในอัตราร้อยละ ดังนี้
		 อาคาร อัตราร้อยละ
5 ต่อปี
		 อุปกรณ์ อัตราร้อยละ 10 - 33 ต่อปี
		 อุปกรณ์ที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท และ
อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 30,000 บาท รับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อมา
		 ในปี 2551 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้อุปกรณ์เป็น
ค่าใช้จา่ ยในงวดบัญชีทซี่ อื้ มา จากเดิมราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท
เป็นไม่เกิน 10,000 บาท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลกระทบที่ไม่มี
สาระสำคัญ
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		 รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งทำให้
อายุของสินทรัพย์ยาวนานขึน้ อันมีผลทำให้มลู ค่าเปลีย่ นแทนของสินทรัพย์
เพิม่ ขึน้ อย่างเป็นสาระสำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซม
และค่าบำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
		 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
เกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจำนวนที่จะได้รับจาก
การขายสิ น ทรั พ ย์ หั ก ด้ ว ยต้ น ทุ นจากการจำหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ นั้ น แล้ ว แต่
จำนวนใดจะสูงกว่า
		 กำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
พิจารณาจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายกับราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์และรับรู้ ในงบกำไรขาดทุน
4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อด้อยค่า
ของสินทรัพย์
		 การตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้
		 สิทธิการใช้อาคารสถานที่
5 - 30 ปี
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 ปี
4.10 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
		 ค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายพันธบัตร ตัดจ่ายโดยวิธเี ส้นตรง
ตามอายุของพันธบัตร แสดงรวมอยู่ ในสินทรัพย์อื่น
4.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
		 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศแสดงเป็นเงิน
บาท โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ รับรูเ้ ป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่าย
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4.12 สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
สินทรัพย์ที่ ได้รับบริจาคแสดงตามราคาที่ ได้รับบริจาคและบันทึก
บัญชีคู่กับส่วนเกินทุนจากการบริจาค คำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มิ ได้ ใช้ ในการดำเนินงานนำไปลดบัญชีส่วน
เกินทุนจากการบริจาค ส่วนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ ใช้ ในการดำเนินงานที่
ก่อให้เกิดรายได้ โดยตรงถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
4.13 กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารรวมงบการเงินของกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ไว้ ในงบการเงินของธนาคาร โดยรวมเป็นรายการต่อ
รายการ ทุกสิ้นเดือนจะจ่ายเงินสมทบเข้าบัญชีกองทุนบำเหน็จ และรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายของธนาคาร
4.14 กองทุนสำรองเลีย้ งชีพธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราช
บัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2537
โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ ในปี 2551
ธนาคารได้เพิ่มอัตราการจ่ายเงินสะสมจากอัตราร้อยละ 3 - 10 เป็นอัตรา
ร้อยละ 3 - 11 ของเงินเดือนสมาชิกและธนาคารจะจ่ายสมทบจากอัตรา
ร้อยละ 9 - 10 เป็นอัตราร้อยละ 9 - 11 ของเงินเดือนสมาชิก โดยรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายของธนาคาร
4.15 ผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง
		 ธนาคารบันทึกผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง
เป็นหนี้สิน โดยที่หนี้สินที่มีต่อพนักงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
จำนวนเงินสำหรับหนี้สินดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือน และ
จำนวนปีทพี่ นักงานทำงานให้ธนาคารจนถึงวันทีส่ นิ้ สุดการทำงานในอนาคต
หนี้สินที่เกิดจากกฎหมายดังกล่าวรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ ใช้สำหรับ
ช่วงเวลาอายุตามเงื่อนไขที่มีลักษณะและระยะเวลาใกล้เคียงกับหนี้สินที่จะ
เกิดขึ้นดังกล่าว

4.16 สัญญาเช่าระยะยาว
		 สัญญาเช่าระยะยาว เป็นสัญญาเช่าดำเนินงานโดยทีค่ วามเสีย่ ง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ ให้เช่า จำนวน
เงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่า
4.17 เครื่องมือทางการเงิน
		 ธนาคารได้ ใช้เครือ่ งมือทางการเงินเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ และลดต้นทุนดอกเบีย้
เครื่องมือทางการเงินที่ ใช้คือ สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
(Cross Currency Swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest
Rate Swap) โดยมีขอ้ กำหนดอัตราดอกเบีย้ ขัน้ สูงและเงือ่ นไขยกเลิกสัญญา
		 ธนาคารแสดงรายการสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา
ดอกเบีย้ และสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ เป็นรายการนอกงบดุล ตาม
มูลค่าที่ตราไว้
		 ผลต่างที่ ได้รับหรือต้องจ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย บันทึกเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา
		 ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ
อัตราดอกเบี้ย ณ วันทำสัญญา จะตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุของ
สัญญานั้น
		 กำไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการชำระคืนเงิน
กู้ยืมก่อนกำหนด รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
4.18 รายการสุทธิระหว่างกัน
		 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบ
และแสดงจำนวนสุทธิ ในงบดุลได้ก็ต่อเมื่อธนาคารมีสิทธิทางกฎหมายใน
การนำจำนวนที่รับรู้ ไว้ ในงบดุลมาหักกลบลบหนี้กันและธนาคารมีความ
ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ ในงบดุลด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจ
ที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน

4.19 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มี
อำนาจควบคุมธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือมีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการ
ดำเนินงาน นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังรวมถึงการอยูภ่ ายใต้
การควบคุมหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลร่วมกัน
		 ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง
การคลัง ธนาคารมีรายการทางธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ซึ่งอาจจะอยู่ภาย
ใต้การควบคุมเดียวกันโดยรัฐบาลไทย ทัง้ ทางตรงผ่านทางหน่วยงานรัฐบาล
หรือทางอ้อมโดยผ่านบริษัทร่วมหรือองค์กรอื่นๆ ราคาและเงื่อนไขในการ
ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ทางการค้าปกติ ดังนั้น
ธนาคารจึงไม่จำเป็นต้องรวบรวมและเปิดเผยรายการค้ากับรัฐวิสาหกิจอื่น
และหน่วยงานภาครัฐไว้ ในเรื่องรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ผู้บริหาร
และกรรมการของธนาคาร ซึ่งมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
วางแผน สั่งการ และควบคุมการดำเนินงานของธนาคาร ธนาคารกำหนด
ราคาสำหรับรายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ธนาคาร
ประกาศแก่สาธารณชนเป็นปกติธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป
4.20 ประมาณการทางบัญชี
		 การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ต้องให้ฝ่ายบริหารกำหนดประมาณการและข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผล
กับตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินที่รายงานไว้ ในงบการเงิน การเปิดเผย
ข้อมูลสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ ในงบการเงิน
และตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดที่รายงานไว้ ในงบการเงิน ดังนั้น ผล
ที่เกิดขึ้นจริงอาจต่างไปจากที่ประมาณการ
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
2550

2551

เงินสด				
		 1,948.44 				 1,857.29
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		 55,262.87 				 6,437.54 		
หัก เงินฝากธนาคารประเภทประจำเกิน 3 เดือน
14.07
55,248.80
13.76
6,423.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
57,197.24 			
8,281.07

5.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
		 ในประเทศ
2551

2550

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา
รวม
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา
รวม
เงินฝาก					
ธนาคารแห่งประเทศไทย
919.26 		
- 		
919.26 		
208.14 		
- 		
208.14
ธนาคารพาณิชย์
1,159.54
14.07
1,173.61
6,215.64
13.76
6,229.40
รวม
2,078.80
14.07
2,092.87
6,423.78
13.76
6,437.54
เงินให้สินเชื่อ												
ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
53,170.00
53,170.00
- 		
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
2,078.80
53,184.07
55,262.87
6,423.78
13.76
6,437.54
												

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทมีระยะเวลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 จำนวน 14.07 ล้านบาท และ 13.76 ล้านบาท เป็นเงินฝาก
ธนาคารของกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.715 ถึง 2.748
ต่อปี
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5.3 เงินลงทุน
		 5.3.1 เงินลงทุนชั่วคราว
2551

หน่วย : ล้านบาท
2550

				
ราคาทุน/ราคา ราคาทุน/ราคา
					
ทุนตัดจำหน่าย ทุนตัดจำหน่าย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									
19,425.13 	
รวมเงินลงทุนชั่วคราว									
19,425.13

		

5.3.2 เงินลงทุนระยะยาว
2551

หน่วย : ล้านบาท
2550

					
ราคาทุน/ราคา ราคาทุน/ราคา
					
ทุนตัดจำหน่าย ทุนตัดจำหน่าย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด						
พันธบัตรรัฐบาล									 9,000.00
9,000.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว									 9,000.00
9,000.00

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเป็นพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 9,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ 9,000 ล้านบาท ครบกำหนดปี พ.ศ.2553 - 2556
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกหกเดือน
		 5.3.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
หน่วย : ล้านบาท
2551
2550
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	
พันธบัตรรัฐบาล
รวมตราสารหนี้

1 ปี
-

ครบกำหนด
เกิน 1-5 ปี เกิน 5 ปี
9,000.00
    9,000.00

-

รวม
9,000.00
    9,000.00

1 ปี
19,425.13
19,425.13

ครบกำหนด
เกิน 1-5 ปี เกิน 5 ปี
3,000.00
3,000.00

6,000.00
6,000.00

รวม
28,425.13
28,425.13
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5.3.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
2551

หน่วย : ล้านบาท
2550

				
วิธีราคาทุน
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด									
37.50
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม									
37.50

วิธีราคาทุน	
37.50	
37.50

ธนาคารลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการให้ข้อมูลทางด้านเครดิต มีทุนที่ออกและชำระแล้ว
250 ล้านบาท ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว งวดนี้ได้รับเงินปันผล จำนวน 12 ล้านบาท
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ถือเป็นบริษัทร่วม เนื่องจากธนาคารมีผู้บริหารของธนาคารเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งมีอำนาจในการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน โดยธนาคารบันทึกเงินลงทุนในราคาทุน
5.4 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
		 5.4.1 จำแนกตามประเภทสินเชื่อ
หน่วย : ล้านบาท
2551
2550
เงินให้กู้ยืมรายย่อย										
เงินเบิกเกินบัญชี										
เงินให้กู้ยืม - โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ										
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ										
ลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน									
รวมเงินให้สินเชื่อ										
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ									
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ										
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 									
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ									

		

593,953.44 		
1,792.86 		
84.47 		
98.28 		
21,376.16
617,305.21 		
3,003.86
620,309.07 		
37,385.11
582,923.96

5.4.2 จำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการให้สินเชื่อ
2551

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

หน่วย : ล้านบาท
2550

ไม่เกิน 1 ปี											 9,386.92 		 9,928.60
เกิน 1 ปี										 607,918.29 588,001.45
รวม		 										 617,305.21 		 597,930.05
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ									
3,003.86
3,387.83
รวม											 620,309.07 601,317.88
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5.4.3 จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
2551

เงินบาท

		

ในประเทศ
620,309.07

ต่างประเทศ
  -

2550
รวม
620,309.07

ในประเทศ
601,317.88

ต่างประเทศ
  -

5.4.4 จำแนกตามประเภทผู้กู้และการจัดชั้น

		

		

2550

รวม
601,317.88

หน่วย : ล้านบาท

2551

ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำกว่ามาตรฐาน
เงินให้กู้ยืมรายย่อย		
- ทั่วไป			 291,755.10 		 15,158.79 		 9,368.11 		
- สวัสดิการและโครงการพิเศษ
217,206.73 		 4,569.98 		 1,729.89 		
- พัฒนาโครงการ
3,366.72 		
157.44 		
74.27 		
เงินเบิกเกินบัญชี
651.96 		
- 		
เงินให้กู้ยืม - โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ		
84.47 		
- 		
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
51.48 		
7.33 		
15.42 		
ลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน
รวม				 513,116.46 		 19,893.54 		 11,187.69 		
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
2,798.28
205.51
0.04
รวม 		
515,914.74
20,099.05
11,187.73

หน่วย : ล้านบาท

สงสัย
14,462.70 		
2,303.68 		
85.29 		
15.93 		
16,867.60 		
0.03
16,867.63

สงสัยจะสูญ

รวม

32,675.68
371.85 		
667.21 		
1,140.90 		
8.12 		
21,376.16
56,239.92 		
56,239.92

363,420.38
226,182.13
4,350.93
1,792.86
84.47
98.28
21,376.16
617,305.21
3,003.86
620,309.07

หน่วย : ล้านบาท

ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำกว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมรายย่อย											
- ทั่วไป 		 294,712.89 		 26,310.04 		 6,173.82 		 6,588.40 		 16,759.58
- สวัสดิการและโครงการพิเศษ
208,790.81 		 10,309.23 		
337.82 		
0.10 		
2.44 		
- พัฒนาโครงการ
4,473.20 		
347.96 		
54.98 		
29.99 		
656.74 		
เงินเบิกเกินบัญชี
229.95 		
- 		 1,160.96 		
เงินให้กู้ยืม - โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ
84.47 		
- 		
- 		
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
165.77 		
49.94 		
6.49 		
ลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน
20,684.47
รวม 			 508,457.09 		 37,017.17 		 6,573.11 		 6,618.49 		 39,264.19 		
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
2,713.53
635.79
38.51
รวม 		
511,170.62
37,652.96
6,611.62
6,618.49
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

รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

79

		

5.4.5 จำแนกตามประเภทการจัดชั้น

		

2551

หน่วย : ล้านบาท

		
เงินให้สินเชื่อ
มูลหนี้
อัตรา
สำรองขั้นต่ำ
			
และดอกเบี้ย
หลังหัก
ที่ ใช้ ใน
ที่พึงกันตาม
			
ค้างรับ
หลักประกัน การตั้งค่าเผื่อ เกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ 						 515,914.74 		 50,818.58 		
1		
508.19
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
					 20,099.05 		 4,048.77 		
2		
80.98
จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน 							
- ส่วนที่ยังไม่ได้ ใช้เกณฑ์ IAS39
					 11,187.73 		 1,354.46 		 20		
270.89
จัดชั้นสงสัย							
- ส่วนที่ยังไม่ได้ ใช้เกณฑ์ IAS39
					 16,867.63 		 1,352.01 		 50		
676.00
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
				
56,239.92
35,849.05 		 100
35,849.05
รวม 						 620,309.07
93,422.87 			
37,385.11

		

2550

หน่วย : ล้านบาท

		
เงินให้สินเชื่อ
มูลหนี้
อัตรา
สำรองขั้นต่ำ
			
และดอกเบี้ย
หลังหัก
ที่ ใช้ ใน
ที่พึงกันตาม
			
ค้างรับ
หลักประกัน การตั้งค่าเผื่อ เกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ 						 511,170.63 		 65,914.09 		
1		
659.14
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
					 37,652.96 		 25,670.70 		
2		
513.41
จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน 							
- ส่วนที่ยังไม่ได้ ใช้เกณฑ์ IAS39
					 5,127.55 		
357.95 		 20		
71.59
- ส่วนที่ ใช้เกณฑ์ IAS39
					 1,484.06 		
270.35 		 100		
270.35
จัดชั้นสงสัย							 6,618.49		 1,453.41		 100		 1,453.41
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
				
39,264.19
27,237.18 		 100
27,237.18
รวม 						 601,317.88
120,903.68 			
30,205.08

เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับทีจ่ ดั ชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน จัดชัน้ สงสัย และจัดชัน้ สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร
ระงับการรับรู้รายได้ ตามนโยบายการบัญชี ข้อ 4.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 จำนวน 84,295.28 ล้านบาท และ 52,494.29 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 13.59 และ 8.73 ตามลำดับ
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5.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		
ยอดต้นงวด		
หนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำกว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
659.14 		
513.41 		
341.94 		 1,453.41 		 27,237.18
30,205.08
)
)
)
(150.96		
(432.43		
(71.05		
(777.40		
8,697.14 		 7,265.30
)
- 		
(85.27)
(85.27)
508.18
80.98
270.89
676.01
35,849.05
37,385.11

		
ยอดต้นงวด		
หนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สูญตัดบัญชี		
อื่นๆ		
ยอดปลายงวด

2551

หน่วย : ล้านบาท

2550

หน่วย : ล้านบาท

ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำกว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
268.79
15.66
355.05 		
750.10 		 27,435.93
28,825.53
)
)
390.35 		
497.75 		
(13.11		
703.31 		
(165.10		
1,413.20
)
- 		
- 		
- 		
- 		
(39.86		
(39.86)
6.21
6.21
659.14
513.41
341.94
1,453.41
27,237.18
30,205.08

ในงวดบัญชีปี 2551 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงการกันเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากปี 2550 ตามนโยบายการบัญชี ข้อ 4.6.1 (ลูกหนี้จัดชั้น
ต่ำกว่ามาตรฐานและจัดชั้นสงสัย ใช้อัตราในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ร้อยละ 20 และ 50 ตามลำดับ) ทำให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง จำนวน
712.17 ล้านบาท และธนาคารได้กันเงินสำรองเพิ่มอีก จำนวน 7,892.20 ล้านบาท มีผลทำให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากงวดก่อนสุทธิ จำนวน
7,180.03 ล้านบาท
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5.6 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ  
		

2551

หน่วย : ล้านบาท

			
ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย
ปลายงวด
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการบังคับชำระหนี้
					 9,861.80 		 1,567.77 		 1,589.98		 9,839.59
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้ 					 1,191.19 		
-			
203.87 		
987.32
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการเช่าซื้อ
					
14.62 		
1.20 		
1.55 		
14.27
ทรัพย์สินอื่นรอการขาย					
29.97
29.97
รวมทรัพย์สินรอการขาย						 11,097.58 		 1,568.97 		 1,795.40 		 10,871.15
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
				
780.58
352.81
75.01
1,058.38
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
				
10,317.00
1,216.16
1,720.39
9,812.77

		
			
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการบังคับชำระหนี้
					
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้ 					
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการเช่าซื้อ
					
ทรัพย์สินอื่นรอการขาย
				
รวมทรัพย์สินรอการขาย
					
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
				
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
				

2550

หน่วย : ล้านบาท

ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย
ปลายงวด
10,460.13 		 1,388.30 		 1,986.63 		 9,861.80
1,581.66 		
9.78 		
400.25 		 1,191.19
- 		
14.62 		
-			
14.62
29.97
29.97
12,071.76 		 1,412.70 		 2,386.88 		 11,097.58
870.98
30.63
121.03
780.58
11,200.78
1,382.07
2,265.85
10,317.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีทรัพย์สินรอการขายที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 1,848.38 ล้านบาท และ
1,652.57 ล้านบาท ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารได้ตงั้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขายเพิม่ จำนวน 352.81 ล้านบาท ส่วนหนึง่ จำนวน 250 ล้านบาท
เป็นส่วนที่ธนาคารตั้งเพิ่มจากหลักเกณฑ์ที่ธนาคารถือปฏิบัติ เพื่อรองรับผลกระทบกรณีที่ธนาคารไม่สามารถจำหน่ายได้ภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด ตามนโยบายการบัญชี ข้อ 4.7.2
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5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
2551

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม/ตัดจำหน่าย
ยอดสุทธิ
ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย ปลายงวด ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย ปลายงวด
ที่ดิน 			 622.82 		 1.47 		
624.29 		
- 		
- 		
- 		
624.29
อาคาร 			 2,044.97 		 176.78 		 18.56 		 2,203.19 		 1,208.58 		 106.06 		
1,314.64 		 888.55
อุปกรณ์ 			 1,288.74 		 105.00 		 30.67 		 1,363.07 		 906.02 		 107.93 		 27.41 		 986.54 		 376.53
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
47.90 		 138.47 		 39.72 		 146.65 		
- 		
146.65
อื่นๆ 		
73.17
73.17
51.13
4.13
55.26
17.91
			
4,077.60
421.72
88.95 4,410.37 2,165.73
218.12
27.41 2,356.44 2,053.93 
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย																	

2550

338.46

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม/ตัดจำหน่าย
ยอดสุทธิ
ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย ปลายงวด ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย ปลายงวด
ที่ดิน 			 619.35 		 3.47 		
622.82 		
- 		
622.82
อาคาร 			 1,994.19 		 56.70 		 5.92 		 2,044.97 		 1,111.51 		 97.07 		
- 		 1,208.58 		 836.39
อุปกรณ์ 			 1,063.77 		 271.52 		 46.55 		 1,288.74 		 865.89 		 75.97 		 35.84 		 906.02 		 382.72
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
506.28 		 54.92 		 513.30 		 47.90 		
- 		
- 		
47.90
อื่นๆ 		
73.17
73.17
46.87
4.26
51.13
22.04
			
4,256.76
386.61
565.77 4,077.60 2,024.27
177.30
35.84 2,165.73 1,911.87
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย																	

211.33

ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 จำนวน 624.29 ล้านบาท และ 622.82 ล้านบาท มีที่ดินที่ได้รับบริจาค จำนวน 2.89 ล้านบาท
และที่ดินมีภาระจำยอมให้องค์การรถไฟฟ้ามหานครใช้พื้นที่ ใต้ดินบริเวณลานจอดรถที่สำนักงานใหญ่ เนื้อที่ 2 ไร่ 142 ตารางวา ราคาตามบัญชี 7.21
ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2543 โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ธนาคารได้รับเงินชดเชยจากการใช้พื้นที่ดังกล่าว 75.36 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวน ณ วัน
ที่ได้รับเงิน
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5.8 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
		

2551

หน่วย : ล้านบาท

				
สินทรัพย์อื่น
หัก ค่าเผื่อ สินทรัพย์อื่น
					
หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
สิทธิเรียกร้อง - ลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน			 					 26,002.76 		 26,002.76 		
ค่าธรรมเนียมรอรับคืน			 					 1,014.13 		 1,014.13 		
ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาว			 					
86.16 		
74.68 		
11.48
ลูกหนี้อื่น 			
						
32.70 		
30.56 		
2.14
ค่าเช่าค้างรับ - อสังหาริมทรัพย์			 					
2.80 		
1.84 		
0.96
รายได้ค้างรับ			 					
192.24 		
0.70 		
191.54
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี			 					
41.92 		
- 		
41.92
เงินประกันและมัดจำ			 					
15.86 		
- 		
15.86
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			 					
371.58 		
- 		
371.58
อื่นๆ			
						
2,097.86
- 		 2,097.86
รวม			
						
29,858.01
27,124.67
2,733.34

		

2550

หน่วย : ล้านบาท

				
สินทรัพย์อื่น
หัก ค่าเผื่อ สินทรัพย์อื่น
					
หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
สิทธิเรียกร้อง - ลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน			 					 23,239.91 		 23,239.91 		
ค่าธรรมเนียมรอรับคืน			 					 1,149.52 		 1,149.52 		
ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาว								
73.01 		
67.30 		
5.71
ลูกหนี้อื่น 			
						
35.10 		
29.76 		
5.34
ค่าเช่าค้างรับ - อสังหาริมทรัพย์			 					
3.29 		
1.81 		
1.48
รายได้ค้างรับ			 					
163.93 		
0.70 		
163.23
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี			 					
55.88 		
- 			
55.88
เงินประกันและมัดจำ			 					
15.02 		
- 		
15.02
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			 					
453.64 		
- 			
453.64
อื่นๆ			
						
2,112.17
2,112.17
รวม			
						
27,301.47
24,489.00
2,812.47
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5.9 เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท
		 5.9.1 จำแนกตามประเภทเงินฝาก
2551
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม									
ออมทรัพย์		
								
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา				
- ไม่ถึง 6 เดือน		
								
- 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี		
								
- 1 ปี ขึ้นไป		
							
		 										
รวม		 									

		

หน่วย : ล้านบาท
2550

600.15
47,568.77

626.77
54,636.81

145,424.74 		
43,139.88 		
278,415.66
466,980.28
515,149.20

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

5.9.2 จำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญารับฝากเงิน
2551

หน่วย : ล้านบาท
2550

ไม่เกิน 1 ปี											 406,419.97		 423,511.64
เกิน 1 ปี										 108,729.23
64,250.52
รวม											 515,149.20 487,762.16

		

5.9.3 จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
2551

เงินบาท

ในประเทศ
515,149.20

ต่างประเทศ
  -

2550
รวม
515,149.20

ในประเทศ
487,762.16

ต่างประเทศ
  -

หน่วย : ล้านบาท
รวม
487,762.16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ยของเงินรับฝากที่เป็นเงินบาท สำหรับเงินรับฝากประเภท
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา จำนวน 25,575 ล้านบาท และ 22,950 ล้านบาท ตามลำดับ โดยทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 5.21.2
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5.10 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
		 5.10.1 ในประเทศ
2551
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ

		

เมื่อทวงถาม
   -

มีระยะเวลา
  -

2550
รวม
  -

เมื่อทวงถาม
  -

มีระยะเวลา
12.08
12.08

5.10.2 ต่างประเทศ
2551

หน่วย : ล้านบาท

2550

รวม
12.08
12.08

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา
รวม
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ		
-			 17,647.50 		 17,647.50 		 -			 18,607.50 		
เงินเยน 		
3,984.20
3,984.20
3,984.20
รวมต่างประเทศ
21,631.70
21,631.70
22,591.70
รวมในประเทศและต่างประเทศ
21,631.70
21,631.70
22,603.78

รวม
18,607.50
3,984.20
22,591.70
22,603.78

ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ
อัตราดอกเบี้ย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.21.2
5.11 เงินกู้ยืม
		 5.11.1 เงินกู้ยืมระยะสั้น
หน่วย : ล้านบาท
2551
2550
พันธบัตร
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ
รวม 		

ในประเทศ

ต่างประเทศ

15,000.00 		 15,000.00
  -
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รวม

ในประเทศ

		 15,000.00 		 19,000.00 		
5,000.00
15,000.00
24,000.00

ต่างประเทศ

รวม

  -

		 19,000.00
5,000.00
24,000.00

		

5.11.2 เงินกู้ยืมระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท
2551

2550

ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
ในประเทศ
ต่างประเทศ
พันธบัตร												
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
70,300.00 		 		 70,300.00 		 65,300.00 		
- 			
- โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ
2,800.00
2,800.00
- 		
- 		
รวม		
73,100.00
73,100.00
65,300.00
- 		
รวมเงินกู้ยืม		
88,100.00
  88,100.00
89,300.00
  - 		

รวม
65,300.00
65,300.00
89,300.00

ในงวดบัญชีปี 2551 ธนาคารออกพันธบัตร จำนวน 22,800 ล้านบาท และจ่ายชำระพันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 24,000 ล้านบาท
รายละเอียดเงินกู้ยืม
ประเภทเงินกู้

ผู้ ให้กู้

จำนวนเงินกู้ยืม
(ล้านบาท)

ระยะเวลากู้

ครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย
ชำระในปี
ร้อยละต่อปี

เงินกู้ยืมระยะสั้น						
พันธบัตรเงินกู้ - ธอส.
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน
15,000
3 - 5 ปี
2552
2.965 - 5.95
เงินกู้ยืมระยะยาว						
พันธบัตรเงินกู้ - ธอส.
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน
68,300
3 - 15 ปี
2553 - 2566 2.59 - 6.2825	
พันธบัตรเงินกู้ - ธอส.
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน
2,000
7 - 10 ปี
2558 - 2561 5.89 - 5.91
		 (บ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก)
พันธบัตรเงินกู้ - โครงการ
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน
2,800
3 ปี
2554
3.28 - 3.29
		 สินเชื่อเคหะรวมใจ					
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5.12 หนี้สินอื่น
2551
เจ้าหนี้อื่น 										
เงินมัดจำและเงินประกัน
									
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
									
ผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง
									
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
									
กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ (หมายเหตุ ข้อ 5.15)
						
อื่นๆ 										
รวม 										

หน่วย : ล้านบาท
2550

1,062.10 		
388.66 		
681.06 		
770.90 		
100.85 		
8.95 		
141.44
3,153.96

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

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 จำนวน 681.06 ล้านบาท และ 764.26 ล้านบาท เป็นโบนัสค้างจ่ายกรรมการและ
พนักงานธนาคาร จำนวน 399.74 ล้านบาท และ 503.09 ล้านบาท ตามลำดับ
5.13 ทุน
หน่วย : ล้านบาท
2551
2550
ทุนประเดิม 										
20.00 		
20.00
ทุนรับจากงบประมาณ
									 1,990.00 		 1,990.00
ทุนเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
								
15,310.33
15,310.33
รวม 										
17,320.33
17,320.33

5.14 สำรองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้ธนาคารสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิ ในแต่ละปี เป็นจำนวนไม่
ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบของกำไรสุทธิ ในปีนั้นๆ จนกว่าสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนเท่ากับทุน หลังจากนั้นคณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาลดอัตรา
ร้อยละของการตั้งสำรองลงได้
5.15 กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารได้นำสินทรัพย์ เงินกองทุน และรายได้ค่าใช้จ่าย ของกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์รวมกับงบการเงินของธนาคาร
ในงวดบัญชีปี 2551 และ 2550 กองทุนบำเหน็จมีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 0.03 ล้านบาท และ 0.03 ล้านบาท ไม่มีค่าใช้จ่าย เงินกองทุน
มียอดคงเหลือ 8.95 ล้านบาท และ 8.67 ล้านบาท (หมายเหตุ ข้อ 5.12) แต่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินบำเหน็จให้พนักงานจำนวน 3.35 ล้านบาท
และ 3.14 ล้านบาท ตามลำดับ
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5.16 กองทุนสวัสดิการ
ธนาคารได้จัดให้มีกองทุนสวัสดิการสำหรับสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 44 ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 52 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 68 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยให้กองทุนสวัสดิการเป็นทรัพย์สินของ
ธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 กองทุนสวัสดิการมีสินทรัพย์รวม 255.36 ล้านบาท และ 236.41 ล้านบาท ผลการดำเนินงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 18.88 ล้านบาท และ 65.92 ล้านบาท ตามลำดับ ธนาคารไม่ได้นำงบการเงินของกองทุนสวัสดิการรวมกับ
งบการเงินของธนาคาร มีผลให้สินทรัพย์และผลการดำเนินงานของธนาคารต่ำไปด้วยจำนวนเดียวกัน
5.17 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน
		 5.17.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
		 ธนาคารมีคดีที่ถูกบุคคลภายนอกฟ้องเป็นจำเลยและเป็นจำเลยร่วมกับบุคคลอื่น จำนวน 73 คดี ทุนทรัพย์ ในคดีความจำนวน 1,013.19
ล้านบาท ธนาคารมีภาระชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา จำนวน 72.16 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา และคดีถึงที่สุด นอกจากที่กล่าวมาแล้ว
เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
		 5.17.2 ภาระผูกพัน
หน่วย : ล้านบาท
2551
2550
การค้ำประกัน				
					
ภาระผูกพันอื่น						
ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย			
						
ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย			
					
				
								
รวม				
							

360.89
21,631.70 		
25,575.00
47,206.70
47,567.59

235.64
22,591.70
22,950.00
45,541.70
45,777.34
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5.18 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จำนวนของยอดคงค้างที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ (นอกจากที่เปิดเผยไว้แล้ว) มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

		
2551
				
เงินให้สินเชื่อและ ค่าเผื่อหนี้
เงินฝากและ
				
ดอกเบี้ยค้างรับ สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยค้างจ่าย
กรรมการและผู้บริหาร							
40.35
0.03
39.22

หน่วย : ล้านบาท

		
2550
				
เงินให้สินเชื่อและ ค่าเผื่อหนี้
เงินฝากและ
				
ดอกเบี้ยค้างรับ สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยค้างจ่าย
กรรมการและผู้บริหาร							
39.55
0.09
27.17
อัตราผลตอบแทนระหว่างกัน เป็นอัตราตามระเบียบสวัสดิการพนักงาน และอัตราปกติของธนาคาร
5.19 สัญญาเช่าระยะยาว
ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่า ตามสัญญาการเช่าอาคารและอุปกรณ์ จำแนกได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

		
2551
			
ภายใน 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่		
				
15.49 		
12.78 		
5.98 		
34.25
สัญญาเช่ารถยนต์		
				
44.61 		
62.71 		
-			
107.32
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม		
				
25.03 		
14.86 		
-			
39.89
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
			
15.37
15.96
31.33
รวม		 					
100.50
106.31
5.98
212.79

หน่วย : ล้านบาท

		
2550
			
ภายใน 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่		
				
16.81 		
20.56 		
6.88 		
44.25
สัญญาเช่ารถยนต์		
				
18.10 		
7.64 		
-			
25.74
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม		
				
16.51 		
13.87 		
-			
30.38
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
			
16.03
8.19
24.22
รวม		 					
67.45
50.26
6.88
124.59
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5.20   ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
ฝ่ายบริหารเห็นว่าธนาคารดำเนินงานในส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของธุรกิจ
โครงสร้างของธนาคาร และระบบข้อมูลทางการเงินภายในที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
5.21 การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
เครือ่ งมือทางการเงิน หมายถึงสัญญาใดๆ ทีจ่ ะทำให้สนิ ทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึง่ และหนีส้ นิ ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึง่
เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
		 5.21.1 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
		 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจมีผลให้มูลค่าของตราสารทาง
การเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน เนื่องจากธนาคารไม่มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นเงินรับฝากจากต่างประเทศจำนวน 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 11,000 ล้านเยน ซึ่งธนาคารได้ทำการป้องกัน
ความเสีย่ งโดยการทำสัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ ไว้แล้ว ดังนัน้ ธนาคารจึงไม่มคี วามเสีย่ งจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การบริหาร
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
		 5.21.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
		 ธนาคารใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการป้องกันความเสีย่ ง สำหรับรายการทีอ่ ยู่ ในงบดุลตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินที่ ใช้
คือสัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ และสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ จำนวนเงินในสัญญาของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินจะแสดงให้เห็นถึง
ระดับของความผูกพันในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแต่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
		 ธนาคารได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะสกุลเงินและดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวและรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินเยนเป็นเงินบาท และเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเดิม
จากอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจากอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ภายใต้สัญญาดังกล่าว ธนาคารตกลงกับธนาคารคู่สัญญาที่จะแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างจำนวนดอกเบี้ยที่จะได้รับหรือต้องจ่ายชำระซึ่งคำนวณจากเงินต้น
ตามสัญญาที่ตกลงไว้แต่ละช่วงเวลาที่กำหนด
		 ธนาคารได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลายสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของดอกเบี้ยสำหรับเงินรับฝากที่เป็นเงินบาท ประเภท
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ได้แก่ เงินฝากประจำ ตั๋วแลกเงิน และหนังสือยืนยันการรับเงินฝาก จากอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารตกลงจะจ่ายให้กับผู้ฝาก เป็น
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ภายใต้สัญญาดังกล่าว ธนาคารตกลงกับธนาคารคู่
สัญญาที่จะแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างจำนวนดอกเบี้ยที่จะได้รับหรือต้องจ่ายชำระซึ่งคำนวณจากเงินต้นตามสัญญาที่ตกลงไว้แต่ละช่วงเวลาที่กำหนด โดยมี
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงและเงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
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ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แสดงในตารางดังต่อไปนี้

		

2551

หน่วย : ล้านบาท

รายการอ้างอิง
มูลค่าตามสัญญา
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ครบกำหนด
เงินตราต่างประเทศ
เงินบาท
เงินตราต่างประเทศ
เงินบาท
จ่าย
รับ
ชำระในปี
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย											
บัตรเงินฝาก		
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 450.00 		 17,647.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 750.00 		 29,182.50 คงที่/ลอยตัว ลอยตัว 2552-2553
บัตรเงินฝาก		
ล้านเยน
11,000.00 3,984.20 ล้านเยน
22,000.00 7,968.40 คงที่/ลอยตัว คงที่/ลอยตัว
2552
รวม					
21,631.70 			 37,150.90 				
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย												
หนังสือยืนยันการรับเงินฝาก				 20,575.00 				 20,575.00 คงที่/ลอยตัว คงที่/ลอยตัว 2552-2555
เงินรับฝาก				 5,000.00 			 5,000.00 ลอยตัว
ลอยตัว
2552
รวม					
25,575.00 			 25,575.00 				
รวมทั้งสิ้น				 47,206.70 			 62,725.90 				

		

2550

หน่วย : ล้านบาท

รายการอ้างอิง
มูลค่าตามสัญญา
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ครบกำหนด
เงินตราต่างประเทศ
เงินบาท
เงินตราต่างประเทศ
เงินบาท
จ่าย
รับ
ชำระในปี
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย											
บัตรเงินฝาก		
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 475.00 		 18,607.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 775.00 		 30,142.50 คงที่/ลอยตัว ลอยตัว 2551-2553
บัตรเงินฝาก		
ล้านเยน
11,000.00 3,984.20 ล้านเยน
22,000.00 7,968.40 คงที่/ลอยตัว คงที่/ลอยตัว
2552
รวม					
22,591.70 			 38,110.90 		
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย												
หนังสือยืนยันการรับเงินฝาก				 17,580.00 				 17,580.00 คงที่/ลอยตัว คงที่/ลอยตัว 2551-2554
เงินรับฝาก					 5,000.00 				 5,000.00 ลอยตัว
ลอยตัว
2552
ตั๋วแลกเงิน				
370.00 			
370.00 ลอยตัว
คงที่
2551
รวม					
22,950.00 			 22,950.00 				
รวมทั้งสิ้น				 45,541.70 			 61,060.90 				
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		 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินมีกำหนดแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยทุกหกเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่างร้อยละ
3.43 ถึง 9.50 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ ระหว่างร้อยละ 1.45438 ถึง 9.00667 ต่อปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่
ระหว่างร้อยละ 3.63 ถึง 9.50 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 1.4125 ถึง 6.75424 ต่อปี
		 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแสดงรายการตามมูลค่าที่ตราไว้ ตามนโยบายบัญชี ข้อ 4.17 ธนาคารไม่ได้แสดงรายการตามมูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากได้รับยกเว้นจากกระทรวงการคลัง ตามบันทึกข้อความ ที่ กค 1004/ล.68 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
มีมูลค่ายุติธรรมเชิงลบ จำนวน 2,037.95 ล้านบาท และ 2,172.33 ล้านบาท ตามลำดับ
		 5.21.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		 มูลค่ายุตธิ รรม คือ จำนวนเงินที่ ใช้แลกเปลีย่ นสินทรัพย์หรือชำระหนีส้ นิ ระหว่างบุคคลทีม่ คี วามรอบรูแ้ ละเต็มใจจะแลกเปลีย่ นโดยมีการต่อรอง
ที่เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ธนาคารใช้วิธีการต่างๆ ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งวิธีการที่ ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงินและ
ตลาดการเงินที่ดำเนินการอยู่
		 เครื่องมือทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องจะใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรม เช่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น ในสถานการณ์อื่น มูลค่ายุติธรรม ถูกกำหนดโดยใช้อัตราตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ ในการคำนวณราคาจากแบบจำลองราคาที่ยอมรับกันทั่วไป โดยอิงตามทฤษฎีส่วนลดกระแสเงินสดเพื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรม เป็นต้น
		 ถึงแม้วา่ ฝ่ายจัดการได้ ใช้ดลุ ยพินจิ ทีด่ ที สี่ ดุ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทางการเงิน อย่างไรก็ตาม วิธปี ระมาณการและสมมติฐาน
ที่ ใช้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมยังคงเป็นการคาดการณ์ ดังนั้น การใช้วิธีการประมาณและ/หรือสมมติฐานในสภาวการณ์ที่แตกต่างกันออกไปอาจจะมี
ผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณไว้
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ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
2551

			
			
สินทรัพย์ทางการเงิน :				
เงินสด								
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน						
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
			
เงินลงทุน							
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ						
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น					
รวม							

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท
2550
มูลค่า
มูลค่า
ตามบัญชี
ยุติธรรม

1,948.45		 1,948.45		 1,857.29		 1,857.29
55,262.87		 55,262.87		 6,437.54		 6,437.54
-			 13,275.00		 13,275.00
9,037.50		 9,037.50		 28,462.63		 28,462.63
582,923.96		 582,923.96		 571,112.80		 571,112.80
2,300.71
2,300.71
2,281.18
2,281.18
651,473.49
651,473.49 623,426.44 623,426.44

หน่วย : ล้านบาท
2550

2551
			
			
หนี้สินทางการเงิน :				
เงินฝาก								
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน						
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม						
เงินกู้ยืมระยะยาว						
ดอกเบี้ยค้างจ่าย						
หนี้สินทางการเงินอื่น					
รวม							

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

515,149.20		
21,631.70		
975.05		
88,100.00		
5,567.99		
3,148.65
634,572.59

515,149.20		
21,631.70		
975.05		
88,100.00		
5,567.99		
3,148.65
634,572.59

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

		 ธนาคารใช้วิธีการและข้อสมมติฐานต่อไปนี้ ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
		 เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์และหนี้สิน) หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน สินทรัพย์ทางการเงินอื่น เงินฝาก
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย และหนี้สินทางการเงินอื่น มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่เสนอรายงาน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นหรือเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใกล้วันที่เสนอรายงาน
		 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนในบริษัทร่วม แสดงตามที่อธิบายไว้ ในนโยบายการบัญชี
		 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่แสดงในงบดุลหักด้วยค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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		 5.21.4 ความเสี่ยงด้านเครดิต
		 ความเสี่ยงด้านเครดิตคือ ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา ซึ่งอาจเป็นเพราะคู่
สัญญาประสบปัญหาทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้เมื่อครบกำหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
ธนาคารมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตมาใช้ ทั้งในด้านการวัดและควบคุมระดับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการให้สินเชื่อ
โดยจะมีการนำเครื่องมือการจัดอันดับเครดิตมาใช้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า เพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้มีศักยภาพดี รวมทั้ง
สามารถกำหนดผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ
		 ในส่วนการพิจารณาให้สินเชื่อนั้น ธนาคารจะคำนึงถึงขีดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อเป็นหลัก
ในการพิจารณา รวมทัง้ มีการเรียกเก็บหลักทรัพย์คำ้ ประกันในจำนวนทีเ่ พียงพอเพือ่ รองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ในกรณีทผี่ กู้ ยู้ มื ผิดนัดชำระหนี้ โดย
ธนาคารได้แยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าและหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อออกจากกัน เพื่อให้กระบวนการอนุมัติ
สินเชื่อมีประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งธนาคารยังมีกระบวนการในการสอบทานสินเชื่อของลูกค้าและติดตามดูแลสินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติแล้วอย่างสม่ำเสมอ ใน
ส่วนของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้น ธนาคารได้ทำการติดตามและแก้ไขหนี้เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร
		 ในกรณีของเงินให้สินเชื่อที่ปรากฏอยู่ ในงบดุล ผลเสียหายสูงสุดของความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของธนาคารคือมูลค่าตามบัญชี
สุทธิของเงินให้สินเชื่อในงบดุลหลังจากหักค่าเผื่อผลขาดทุนต่างๆ แล้ว โดยยังไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าของหลักประกันใดๆ นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านเครดิตยัง
อาจเกิดจากภาระผูกพันของรายการนอกงบดุลด้วย
		 สำหรับการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของธนาคารนั้น เนื่องจากธุรกรรมทั้งหมดของธนาคารนั้นเป็น
ธุรกรรมภายในประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อสำหรับสินทรัพย์
ทางการเงินที่ปรากฏในงบดุล
		 5.21.5 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
		 ความเสีย่ งของอัตราดอกเบีย้ ในงบการเงินนัน้ เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อันจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ ในงวด
ปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของทุน นอกจากนี้
ยังเกิดจากระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
		 เนื่องจากการแปรผันของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกระทบต่อประสิทธิผลของการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นธนาคารจึงได้มี
การออกผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพของเงินทุนของธนาคารในระยะนัน้ ๆ เพือ่ ให้มคี วามแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนีส้ นิ ให้นอ้ ยทีส่ ดุ
ซึ่งในงวดบัญชีปี 2547 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาให้มีการซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน คือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า นอกจากนั้น
ธนาคารได้ทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านราคาหรืออัตราดอกเบี้ย เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินพิจารณาก่อน
ดำเนินการปรับอัตราดอกเบี้ย และเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมั่นถึงความเหมาะสมของระดับความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย
ณ เวลาขณะนั้น
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		 ตารางต่อไปนี้แสดงถึงช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย คือตามวันที่ ในสัญญาที่จะมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือวันที่ครบกำหนด
ของสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อนของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
2551

หน่วย : ล้านบาท

เปลีย่ นทันที 1 ถึง 3
3 ถึง 12
1 ถึง 5
มากกว่า ไม่มดี อกเบีย้ สินเชือ่ ทีห่ ยุด ยอดรวม
ถึงภายใน 1 เดือน เดือน
เดือน
ปี
5 ปี		
รับรูร้ ายได้	
สินทรัพย์ทางการเงิน :								
เงินสด				
-			
-			
-			
-		
-			 1,948.45		
-			 1,948.45
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		 53,187.67		
-			 14.07		
-		
-			 2,061.13		
-			 55,262.87
เงินลงทุน			
-			
-			
-			 9,000.00		
-			 37.50		
-			 9,037.50
เงินให้สนิ เชือ่ 			 2,925.68		
64.48		 454.90		 9,029.80 520,535.17		
-			 84,295.18		617,305.21
ดอกเบีย้ ค้างรับ		
-			
-			
-			
-			
-			 3,003.86		
-			 3,003.86
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ		
-			
-			
-			
-			
-			 (37,385.11		
-			 (37,385.11)
)
สินทรัพย์ทางการเงินอืน่
2,300.71
2,300.71
รวม			
56,113.35
64.48
468.97 18,029.80 520,535.17		 (28,033.46) 84,295.18 651,473.49
หนีส้ นิ ทางการเงิน :								
เงินฝาก				122,677.37		 110,211.48		 174,831.12		106,929.23		 500.00		
-			
-			515,149.20
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		
-			 9,751.70		 6,112.50		 5,767.50		
-			
-			
-			 21,631.70
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม		 975.05		
-			
-			
-			
-			
-			
-			 975.05
เงินกูย้ มื ระยะยาว		 2,000.00		 2,000.00		 11,000.00		 45,300.00		 27,800.00		
-			
-			 88,100.00
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย		
-			
-			
-			
-			
-			 5,567.99		
-			 5,567.99
หนีส้ นิ ทางการเงินอืน่
3,148.65
3,148.65
รวม			
125,652.42 121,963.18 191,943.62 157,996.73 28,300.00 8,716.64
- 634,572.59
สภาพคล่องสุทธิ
(69,539.07) (121,898.70) (191,474.65) (139,966.93) 492,235.17 (36,750.10) 84,295.18    16,900.90
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2550

หน่วย : ล้านบาท

เปลีย่ นทันที 1 ถึง 3
3 ถึง 12
1 ถึง 5
มากกว่า ไม่มดี อกเบีย้ สินเชือ่ ทีห่ ยุด ยอดรวม
ถึงภายใน 1 เดือน เดือน
เดือน
ปี
5 ปี		
รับรูร้ ายได้	
สินทรัพย์ทางการเงิน :								
เงินสด				
-			
-			
-			
-			
-			 1,857.29		
-			 1,857.29
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		 5,417.36		
-			 13.76		
-			
-			 1,006.42		
-			 6,437.54
หลักทรัพย์ซอื้ โดยมีสญั ญาขายคืน		 13,275.00		
-			
-			
-			
-			
-			
-			 13,275.00
เงินลงทุน			 998.82		
-			 18,426.31		 3,000.00		 6,000.00		 37.50		
-			 28,462.63
เงินให้สนิ เชือ่ 			 3,098.85		 145.90		 1,402.81		 12,162.34		 528,655.61		
-			 52,464.54		597,930.05
ดอกเบีย้ ค้างรับ		
-			
-			
-			
-			
-			 3,387.83		
-			 3,387.83
)
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ		
-			
-			
-			
-			
-			 (30,205.08		
-			 (30,205.08)
สินทรัพย์ทางการเงินอืน่
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
หนีส้ นิ ทางการเงิน :								
เงินฝาก				 138,845.15		 107,978.40		181,638.08		 59,300.53		
-			
-			
-			 487,762.16
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		
-			 4,944.20		
-			 17,647.50		
-			 12.08		
-			 22,603.78
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม		 1,010.02		
-			
-			
-		
-			
-			
-			 1,010.02
เงินกูย้ มื ระยะยาว		 5,000.00		 6,000.00		 13,000.00		 44,500.00		 20,800.00		
-			
-			 89,300.00
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย		
-			
-			
-			
-			
-			 4,623.15		
-			 4,623.15
หนีส้ นิ ทางการเงินอืน่
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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ข้อมูลเบื้องต้นของอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
2551

หน่วย : ล้านบาท
2550

อัตราดอกเบี้ยคงที่										 180,405.81		 289,766.49
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว									 436,899.40 308,163.56
รวมเงินให้สินเชื่อ									 617,305.21 597,930.05

		

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญ มีอัตราประมาณดังต่อไปนี้
2551

หน่วย : ล้านบาท
2550

สินทรัพย์ทางการเงิน		
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน										 ร้อยละ 4.02		ร้อยละ 4.03
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน										 ร้อยละ 3.13		ร้อยละ 3.88
เงินลงทุน										 ร้อยละ 3.98		ร้อยละ 4.13
เงินให้สินเชื่อ										 ร้อยละ 5.67		ร้อยละ 5.45
หนี้สินทางการเงิน		
เงินฝาก											 ร้อยละ 3.45		ร้อยละ 3.96
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน										 ร้อยละ 8.47		ร้อยละ 7.88
เงินกู้ยืมระยะยาว										 ร้อยละ 4.66		ร้อยละ 4.55

		 5.21.6 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
		 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง คือ ความเสีย่ งทีธ่ นาคารไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันได้เมือ่ ครบกำหนด เนือ่ งจากไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์
เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการ ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
		 ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดหรือ
ระเบียบข้อบังคับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยมีฝา่ ยบริหารการเงินเป็นผูร้ บั ผิดชอบบริหารสภาพคล่องของธนาคารในการจัดหาแหล่งเงินทุนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
รวมถึงการบริหารการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าฐานะสภาพคล่องเหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับภาวะตลาดใน
ปัจจุบันและในอนาคต โดยการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
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ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามระยะเวลาที่ครบกำหนดของสัญญา
2551

หน่วย : ล้านบาท

			
เปลี่ยนทันที
1 ถึง 3
3 ถึง 12
มากกว่า ไม่มีกำหนด
รวม
			
ถึงภายใน 1 เดือน เดือน
เดือน
1 ปี
ระยะเวลา	
เงินสด								
-			
-			
-			
-			 1,948.45		 1,948.45
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน						 55,248.80		
-			 14.07		
-			
-			 55,262.87
เงินลงทุน							
-			
-			
-			 9,000.00		 37.50		 9,037.50
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ						 4,123.61		 9,918.55		 34,694.52		512,811.12		 21,376.16		582,923.96
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น					 2,122.89
156.54
5.42
15.86
2,300.71
รวม							 61,495.30 10,075.09 34,714.01 521,826.98 23,362.11 651,473.49
						
เงินฝาก								122,677.37		110,211.48		173,781.12		108,479.23		
-			515,149.20
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน						
-			
-			 10,096.70		 11,535.00		
-			 21,631.70
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม						 975.05		
-			
-			
-			
-			 975.05
เงินกู้ยืมระยะยาว						 2,000.00		 2,000.00		 11,000.00		 73,100.00		
-			 88,100.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย						 324.54		 1,516.07		 3,330.56		 396.82		
-			 5,567.99
หนี้สินทางการเงินอื่น					 2,316.30
410.45
23.96
397.94
3,148.65
รวม							 128,293.26 114,138.00 198,232.34 193,908.99
- 634,572.59
						
สภาพคล่องสุทธิ				
(66,797.96) (104,062.91) (163,518.33) 327,917.99 23,362.11 16,900.90
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หน่วย : ล้านบาท

			
เปลี่ยนทันที
1 ถึง 3
3 ถึง 12
มากกว่า ไม่มีกำหนด
รวม
			
ถึงภายใน 1 เดือน เดือน
เดือน
1 ปี
ระยะเวลา	
เงินสด								
-			
-			
-			
-			 1,857.29		 1,857.29
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน						 6,423.78		
-			 13.76		
-			
-			 6,437.54
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน						 13,275.00		
-			
-			
-			
-			 13,275.00
เงินลงทุน							 998.82		
-			 18,426.31		 9,000.00		 37.50		 28,462.63
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ						 2,367.79		 6,168.66		 23,221.75		518,670.13		 20,684.47		571,112.80
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น					 2,160.37
105.00
0.79
15.02
2,281.18
รวม							 25,225.76
6,273.66 41,662.61 527,685.15 22,579.26 623,426.44
						
เงินฝาก								137,545.15		104,278.40		181,688.08		 64,250.53		
-			487,762.16
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน						
-			 960.00		 12.08		 21,631.70		
-			 22,603.78
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม						 1,010.02		
-			
-			
-			
-			 1,010.02
เงินกู้ยืมระยะยาว						 5,000.00		 6,000.00		 13,000.00		 65,300.00		
-			 89,300.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย						 507.94		 1,379.50		 2,130.16		 605.55		
-			 4,623.15
หนี้สินทางการเงินอื่น					 2,211.94
511.95
28.73
351.98
3,104.60
รวม							 146,275.05 113,129.85 196,859.05 152,139.76
- 608,403.71
						
สภาพคล่องสุทธิ					 (121,049.29) (106,856.19) (155,196.44) 375,545.39 22,579.26 15,022.73 

5.22 การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการของธนาคารอนุมัติ ให้ออกงบการเงิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552
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การกำกับดูแล
-

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
คณะกรรมการอุทธรณ์
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อการปรับปรุงโครงการ Core Banking

การบริหารงาน
-

กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการจัดวางระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการการตลาด
คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้าน IT
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการอุทธรณ์
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการกำหนดนโยบายเพือ่ การปรับปรุงโครงการ Core Banking
คณะกรรมการจัดการ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สายงานตรวจสอบและกำกับ

คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นางสาววารีย์ โตวัน)
ที่ปรึกษากฎหมาย
(นายอำนวย ศรีพูนสุข)
ฝ่ายตรวจสอบ
(นางสาววารีย์ โตวัน) รษก.

ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์
(นายบุญชัย แสงอรุณวิวัฒน์)

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
(นางสาวอรฑา เจริญศิลป์)

ที่ปรึกษาทั่วไป
(นายโชติช่วง ภิรมย์)

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการการจัดวางระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการการตลาด

สำนักกรรมการผู้จัดการ
(นายอำนวย ศรีพูนสุข) รษก.
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
(นายกมลภพ วีระพละ)

ที่ปรึกษาทั่วไป
(นางสาวนิรมล สุขถาวร)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT

กลุ่มงานกิจการสาขา
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(นายสมศักดิ์ อัศวโภคี)

สายงานกิจการสาขาภูมิภาค

สายงานกิจการสาขานครหลวง

สายงานสินเชื่อ

สายงานการเงินและบัญชี

สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผู้จัดการ
(นางจามรี เศวตจินดา)

รองกรรมการผู้จัดการ
(นายคนิสร์ สุคนธมาน)

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานบริหารหนี้

สายงานบริหารองค์กร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

(นางอังคณา ไชยมนัส)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นายธาดา ไชยคุปต์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นางรัตนา เรืองรอง)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม)

ฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1
(นางสาวเลิศลักษณ์ หลิมละมัย)

ฝ่ายกิจการสาขา กทม. และปริมณฑล

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
(นางสาวรัมภา มหาศรานนท์)

ฝ่ายบริหารการเงิน
(นายทองปลิว กิจแจ่มเลิศ) รษก.

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการสารสนเทศ
(นายธนกิจ ธีระกาญจน์)

(นายคนึง ครุธาโรจน์)

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2
(นางปฤษฐา ติราศัย)

สำนักพระราม 9
(นางศรินทิพย์ ชนะภัย)

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ
(นางเริงจัย คลายนสูตร)

ฝ่ายการบัญชี
(นางสาวศรีนวล โอภาสวรกิจ)

ฝ่ายวิเคราะห์การตลาด

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารสำนักงาน

ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
(นางทัศพร อุ่นโกมล)

ฝ่ายการธนาคาร
(นางอินทิรา คลายนสูตร)

ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
(นางจินดา โรจนโสภณดิษฐ์)

ฝ่ายวางแผนองค์กร

ฝ่ายกิจการนโยบายภาครัฐและสังคม
(นางนวลลออ วัจนะพุกกะ)

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
(นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์)
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(นางสาวอภิรัตน์ ตันติเวชกุล)
(นายจุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา)
(นายสามารถ หงษ์วิไล)

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

(นายทวนทอง ตรีนุภาพ)

ฝ่ายวิชาการ

(นายพัลลภ กฤตยานวัช)

(นางบุษกร ปภัสสรศิริ)

(นายวัฒนา มโนเจริญ)

(นายไพบูลย์ ขวัญบุรี)

(นายอนุสรณ์ ทองสำราญ)

ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้

(นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ)

(นายฉัตรชัย ศิริไล)

(นายลือชัย จิรวินิจนันท์)
(นายโอฬาร เกตุพันธุ์)
(นางสุดจิตตรา คำดี)

ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

(นายพนัส สุขะปิณฑะ) รษก.

ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค

(นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ) รษก.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นายนริศ  ชัยสูตร

ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 53 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
การศึกษา
• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• Certificate in Population Studies จาก University of Hawaii
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 39
• สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4
ประวัติการทำงาน
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
• ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
104 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานประจำปี 2551

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย
กรรมการคณะกรรมการอัยการสูงสุด
กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
นายกเทศมนตรีหมู่บ้านนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(องค์การมหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
• กรรมการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
• เลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูรอ้ น พ.ศ. 2550
• ประธานกรรมการบริหารบรรษัทสินทรัพย์ไทย
• กรรมการคณะกรรมการบรรษัทสินทรัพย์ไทย
• กรรมการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาด้านนโยบายตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการคณะกรรมการสถาบันวิทยาการเรียนรู้ (สวร.)
• อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
• กรรมการบริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
• ประธานชมรมศิษย์เก่าอีสเวสเซนเตอร์ และฮาวายในประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการสเปเชียล โอลิมปิคแห่งประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
• นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทิวไผ่งาม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

		

นายชัยเกษม  นิติสิริ

กรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการอิสระ)
อายุ 60 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
• อัยการสูงสุด
การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• LL.M. Columbia University, U.S.A. โดยทุนรัฐบาลตามความต้องการของ
กรมอัยการ (สำนักงานอัยการสูงสุด) และทุนมูลนิธิ Starr ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน” (วตท.) รุ่นที่ 5
• The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007
• หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร
ระดับสูง” รุน่ ที่ 9 (ป.ป.ร.9.) วิทยาลัยการเมือง การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• Directors Certification Program รุ่นที่ 8/2001
• นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (อส.) รุ่นที่ 1
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38

• นักบริหารระดับสูง (ก.พ.) หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 14
• Cert. In International Procurement, Georgetown University (2524)
ประวัติการทำงาน
• รองอัยการสูงสุด
• อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา
• อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด
• อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
• รองอธิบดีการฝ่ายปรึกษา
• รองอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการอัยการ รักษาการในตำแหน่ง อัยการพิเศษ
ฝ่ายคณะกรรมการอัยการ
• เลขานุการคณะกรรมการอัยการ
• อัยการจังหวัดภูเก็ต
• อัยการประจำกองคดีแพ่งและคดีอาญา
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
• กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• กรรมการและประธานกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
• ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
• ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท การบินไทย จำกัด
• เลขาธิการเนติบัณฑิตสภา
• กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
• กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการอัยการ
• กรรมการในคณะกรรมการตำรวจ
• กรรมการกฤษฎีกา
• อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา
• กรรมการกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยโยนก
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
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นายชัยยุทธ  สุทธิธนากร

กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อการปรับปรุง
โครงการ Core Banking กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
อายุ 59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
การศึกษา
• วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• Certificate of Proficiency in English Language, The English as a
Foreign Language Teaching Laboratory, Sydney, Australian Development
Assistance Bureau
• นักบริหารระดับสูง หลักสูตร 1 รุน่ ที่ 38 สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการ
พลเรือน
• ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการเงินกูจ้ าก ADB, World Bank, JEXIM, OECF
และรัฐบาลต่างประเทศ
• การแปรรูป (Privatization)
• การปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญ (Pension Reform)
ประวัติการทำงาน
• ผูอ้ ำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน, สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.)
• ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สศค.
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ สศค.
• ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี สศค.
• ผู้อำนวยการกองนโยบายเงินกู้ สศค.
• เลขานุการเอก (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
การคลังประจำสหราชอาณาจักร และยุโรป
• ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลีย้ งชีพลูกจ้างประจำซึง่ จดทะเบียนแล้ว
• กรรมการบริหารธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank - ADB)
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการบำเหน็จบำนาญ (Pension Committee) - ADB
• กรรมการบริษัทอินเทอร์เน็ต จำกัด
• กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
• กรรมการตลาดเพื่อการเกษตร
• กรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
• กรรมการบริหาร บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร โครงการเงินกูจ้ ากต่างประเทศของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
• ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
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ประวัติการทำงาน
• รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ นักบริหารระดับ 12
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ นักบริหารระดับ 11
• ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ 4 การเคหะแห่งชาติ นักบริหารระดับ 10
• ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการเมืองใหม่ การเคหะแห่งชาติ นักบริหารระดับ 10
• รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการเมืองใหม่ การเคหะแห่งชาติ พนักงานบริหาร
งานออกแบบก่อสร้าง ระดับ 9
• ผู้อำนวยการกองบริหารโครงการเมืองใหม่ 1 การเคหะแห่งชาติ พนักงาน
บริหารงานออกแบบก่อสร้าง ระดับ 8
• ผู้อำนวยการกองบริหารโครงการและซ่อมบำรุง การเคหะแห่งชาติ พนักงาน
บริหารงานออกแบบก่อสร้าง ระดับ 8
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

นายสุชาติ  ศิริโยธิพันธุ์

กรรมการธนาคาร  ประธานกรรมการอุทธรณ์ 
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
การศึกษา
• วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
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นายวัชรา  ตันตริยานนท์

กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้าน IT
และรองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการอิสระ)
อายุ 50 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
• ประธานคณะกรรมการกิจการสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
• ปริญญาโท Master of Science in Management Administration Northrop
University, California U.S.A.

108 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานประจำปี 2551

ประวัติการทำงาน
• ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
• ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศพาณิชย์ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
• ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศธนกิจ BIBF บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
• ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมงานเครดิตและหลักประกัน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
• เลขาธิการ ประธานชมรม Forex สมาคมธนาคารไทย
• คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ จันทบุรี จำกัด
• คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนบุรี จำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอ๊ดซ์วานซ์อะโกร
• กรรมการ บมจ. ไทยออยล์
• คณะอนุกรรมการพิจารณาสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ บริษทั บริหารสินทรัพย์ไทย จำกัด
(TAMC)
• กรรมการ บริษัท โพรเกรส แอ๊พไพรซัล จำกัด
• คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เพทาย จำกัด
• ประธานชมรมนักบริหารงานประเมินราคา สมาคมธนาคารไทย
• คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา กรุงเทพมหานคร
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอ๊ดวานซ์อะโกร
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (NPS)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ จำกัด
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

นายฉัตรชัย  วีระเมธีกุล

กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
อายุ 46 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ บริษัท สยาม บางนา แลนด์ จำกัด
การศึกษา
• ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA)
• ปริญญาตรี University of Washington (BA)
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• การบริหารการเงินขั้นสูง คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• การบริหารความเสีย่ งในเรือ่ งอัตราแลกเปลีย่ น (BOURSE GAME SEMINAR)
ธนาคารซิตี้แบงค์
ประวัติการทำงาน
• กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประธานคณะกรรมการวิชาชีพและธุรกิจสัมพันธ์ สมาคมนักบัญชี และผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
จัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต)
• กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
• กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
• กรรมการ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานกรรมการสรรหาผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• กรรมการ คณะกรรมการสรรหาผูด้ ำรงตำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• อาจารย์พิเศษ วิชาการวิเคราะห์การลงทุน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• อาจารย์พิเศษ วิชาการบริหารการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สำหรับนักบริหาร (Executive MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต
• ผู้บรรยายพิเศษ โครงการบัณฑิตศึกษา (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผูบ้ รรยายพิเศษ ในหัวข้อทางรอดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยคุ ใหม่ ในโครงการ
สัมมนาวิชาการ “ท่องแดนวิจัย 40” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ผู้บรรยายพิเศษ วิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมสำหรับผู้บริหารโครงการพัฒนา
ผู้บริหาร (Mini MBA) กระทรวงการคลัง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
• อุปนายก สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย - จีน
• อุปนายก สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• ประธานคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการบริหาร โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
• ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ สำนักงานจัดการทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 109

ประวัติการทำงาน
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ที่ปรึกษา (สบ 10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
• ผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ
• รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
• รองผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ
• ผู้บังคับการกองงบประมาณ สำนักงานแผนงานและงบประมาณ
• รองผู้บังคับการกองสวัสดิการ
• ผู้กำกับการฝ่ายวิเคราะห์ และกำหนดตำแหน่ง กองอัตรากำลัง
• ผู้กำกับการ 5 กองกำลังพล
• รองผู้กำกับการ 5 กองกำลังพล
• นายเวรผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

พลตำรวจเอก ปทีป  ตันประเสริฐ

กรรมการธนาคาร, ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
อายุ 59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
• จเรตำรวจแห่งชาติ
การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต. รุ่น 25)
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)
รุ่นที่ 2
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

นายเฉลียว  วิทูรปกรณ์

กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ
บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CG & CSR) (กรรมการอิสระ) 
อายุ 46 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด
(EASTERN POLYMER GROUP)
• กรรมการบริหาร บริษัท แอบริก อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัท แพททอน แอโร จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์น การ์เมนท์ จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันออกซินเทค จำกัด

การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• MMM (Modern Marketing Management) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุน่ ที่ 32
ประวัติการทำงาน
• ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันออก อิมปอร์ต - เอกซ์ปอร์ต
• นายกสมาคมผู้ประกอบการด้านอนุรักษ์พลังงาน (ECEA)
• นายกสมาคมนิสิตเก่าปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
• กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
• กรรมการสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
• ทีป่ รึกษาประจำโครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อาจารย์พิเศษ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• ที่ปรึกษาสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
• กรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
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นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย

กรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ) 
อายุ 55 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
• รองผู้จัดการ สายงานการตลาดและงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึกษา
• The Wharton Advanced Management Program, University of 		
Pennsylvania, USA
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประวัติการทำงาน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ประธานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ mai
• กรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
(TTF)
• กรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
• คณะกรรมการโครงการประเมิ น การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ทีป่ รึกษาโครงการศึกษาเพือ่ จัดทำ “ดัชนีความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมไทย”
(Thailand CSR Index) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• ที่ปรึกษา World Wild Fund For Nature หรือ WWF ประเทศไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
• กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
• เลขาธิการและเลขานุการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• คณะกรรมการพิจารณาเนือ้ หาวิชาการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการบริหารโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล

กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
อายุ 52 ปี

การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร ปปร. รุ่น 11 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร วปอ. รุ่น 5020 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
• ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2551
• อนุกรรมาธิการการติดตามผลการใช้งบประมาณของรัฐบาล องค์การมหาชน
และกองทุน
• ทีป่ รึกษาคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ
• รองเลขาธิการพรรคมหาชน
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2547
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541
• กรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
• กรรมการสาขาการเงินและการบัญชี จัดการแข่งขันกีฬาเอเชีย่ นเกมส์ ครัง้ ที่ 13
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• เลขารองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) พ.ศ. 2551
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551
• ทีป่ รึกษาคณะกรรมาธิการการท่องเทีย่ วและกีฬา สภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. 2551
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

ตำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
การศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ สาขาบริหาร) มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
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นายขรรค์  ประจวบเหมาะ

กรรมการผู้จัดการ  กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้าน IT กรรมการกำหนดนโยบายเพือ่ การปรับปรุงโครงการ
Core Banking และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) 
อายุ 56 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การศึกษา
• มหาบัณฑิตเกียรตินยิ ม สาขาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ (M.A. Honours, Economics
and Political Sciences, University of Dundee, Scotland, United Kingdom)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 8
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6
• Housing Finance in Emerging Markets, The World Bank and International
Finance Corporation, Washington, DC, USA.
• The Senior Administrators Program (SAP), Sasin Graduate Institute of
Business Administration of Chulalongkorn University and Kellogg School
of Management, Northwestern University, USA.
• International Housing Finance Symposium Series III: Housing Infrastructure Policy, Programs and Affordability, Fannie Mae, Washington, DC, USA.
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• Improving and Expanding Housing Finance Systems, The Wharton
School, University of Pennsylvania, USA.
• International Housing Finance Symposium Series: Securitization for
Housing Finance, University of Cambridge, UK.
• Housing Finance and Mortgage Securitization, University of Cambridge,
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, UK.
• National Westminster Bank, London, UK.
ประวัติการทำงาน
• กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• เหรัญญิก และประธานกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี มูลนิธิราชประชาสมาสัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการ มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเซียและ
แปซิฟิก
• Deputy President, The International Union for Housing Finance (IUHF)
• ผู้ประสานงานประเทศไทย, The Bellagio Housing Conference, Harvard Joint
Center for Housing Studies
• ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
• ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
• ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
• ผูท้ รงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
• รองประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร มีอำนาจหน้าที่กำกับ ควบคุม และอำนวยกิจการของธนาคาร โดยให้รวมถึง
1. ดำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสนับสนุน ให้ประชาชนมีอาคารและหรือที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. วางข้อบังคับการประชุมและดำเนินกิจการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร
3. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
4. วางข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร
5. แต่งตัง้ และถอดถอนพนักงานธนาคาร และกำหนดอัตราเงินเดือนของกรรมการผูจ้ ดั การและพนักงานธนาคาร ตลอดจนเรียกประกันจากพนักงาน
เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยสุจริต
6. ดำเนินตามนโยบาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีกำหนด

การประชุมคณะกรรมการธนาคารในปี 2551
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
		

นายนริศ
ชัยสูตร
(ประธานกรรมการธนาคาร)
นายชัยเกษม นิติสิริ
(ประธานกรรมการบริหาร)
นายชัยยุทธ
สุทธิธนากร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
นายสุชาติ
ศิริโยธิพันธุ์
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
นายวัชรา
ตันตริยานนท์
นายฉัตรชัย
วีระเมธีกุล
พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
นายเฉลียว
วิทูรปกรณ์
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
นายขรรค์
ประจวบเหมาะ
(กรรมการผู้จัดการ)

หมายเหตุ :
:
:
:
:

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
17

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
17

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
137,500

17

14

82.35%

120,000

17

16

94.12%

130,000

17

15

88.24%

130,000

5
17
17
5
5
5
17

5
17
16
5
5
4
17

100%
100%
94.12%
100%
100%
80%
100%

30,000
130,000
120,000
30,000
30,000
30,000
130,000

นายนริศ ชัยสูตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551
นายวัชรา ตันตริยานนท์, นายเฉลียว วิทูรปกรณ์ และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551
เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน และเดือนตุลาคม 2551 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 3 ครั้ง
ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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การประชุมของอดีตกรรมการธนาคารในปี 2551
รายชื่ออดีตคณะกรรมการธนาคาร
1.
		
2.
3.
4.

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
(ประธานกรรมการธนาคาร)
นายรังสิน
สืบแสง
นาย ช. นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
นายสุคนธ์
กาญจนหัตถกิจ

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
12

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
12

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

12
12
12

12
12
11

100%
100%
91.67%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
125,000
100,000
100,000
90,000

หมายเหตุ : นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2551
: นายรังสิน สืบแสง, นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ และนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2551
: ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่ ตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดเพื่อการดำเนินกิจการของธนาคาร โดยให้รวมถึง
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เป็นนโยบายก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
2. เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. พิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่การบริหารงานธนาคาร ตามที่ระบุในคำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ 5/2551
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2551
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1.
		
2.
		
3.
4.
5.
		

นายชัยเกษม นิติสิริ
(ประธานกรรมการบริหาร)
นายวัชรา ตันตริยานนท์
(รองประธานกรรมการบริหาร)
นายชัยยุทธ สุทธิธนากร
นายเฉลียว วิทูรปกรณ์
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
(กรรมการผู้จัดการ)

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
11

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
11

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
137,500

2

2

100%

-

2
2
11

2
2
11

100%
100%
100%

100,000

หมายเหตุ : นายวัชรา ตันตริยานนท์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
: นายชัยยุทธ สุทธิธนากร และ นายเฉลียว วิทูรปกรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
: ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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การประชุมของอดีตกรรมการบริหารในปี 2551
รายชื่ออดีตคณะกรรมการบริหาร
1.
		
2.
3.

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล
(รองประธานกรรมการบริหาร)
นายรังสิน สืบแสง
นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
9

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
9

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
90,000

9
9

9
9

100%
100%

80,000
80,000

หมายเหตุ : นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2551
: นายรังสิน สืบแสง และ นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2551
: ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ดังต่อไปนี้
1. สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร
2. สอบทานความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งและการตรวจสอบภายในของธนาคาร
3. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคาร ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด
5. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 - 4 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคารโดยตรง และคณะกรรมการธนาคาร
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2551
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
		
2.
3.

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
พล.ต.อ.ปทีป
ตันประเสริฐ
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

หมายเหตุ: :
:
:
		
		

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
2

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
2

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100

11
2

11
1

100
50

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
37,500
120,000
30,000

น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 เรื่องร่างหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
(ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/5482 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2543) และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547
เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

การประชุมของอดีตคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2551
รายชื่ออดีตคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายสุคนธ์ กาญจหัตถกิจ
		 (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์
หมายเหตุ :
:
:
		
		

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
9

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
9

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

9

9

100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
125,000
100,000

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2551
นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2551
ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 เรื่องร่างหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
(ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/5482 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2543) และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547
เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดและพิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
1. การสรรหาหรือกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง
2. การพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
3. การพิจารณาและเสนอแนะนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคารโดยรวม
4. การกำหนดหรือกลั่นกรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
5. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2551

1
		
2.
3.
4.
		
5.

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
นายเฉลียว
วิทูรปกรณ์
(ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
นายสุชาติ
ศิริโยธิพันธุ์
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
นายขรรค์
ประจวบเหมาะ
(กรรมการผู้จัดการ)
นายสำเริง
วิระชะนัง

หมายเหตุ :
:
:
:

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
2

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
2

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
25,000

6
2
6

6
1
6

100%
50%
100%

50,000
10,000
10,000

-

-

-

-

นายเฉลียว วิทูรปกรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
นายสำเริง วิระชะนัง ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552
ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

การประชุมของอดีตคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2551

1.
		
2.
3.
4.

รายชื่ออดีตคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
นายฉัตรชัย
วีระเมธีกุล
(ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
นายรังสิน
สืบแสง
นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
นางชวนพิศ
ฉายเหมือนวงศ์

หมายเหตุ: :
:
:
:

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
4

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
4

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
16,250

4
4
4

4
4
4

100%
100%
100%

10,000
10,000
4,000

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2551
นายรังสิน สืบแสง, นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2551
นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2551
ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการธนาคารที่ 3/2550 เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งโดยรวม ซึง่ ต้องครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ
ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของธนาคาร เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ ในระดับ
ที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่
กำหนด
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
5. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของธนาคารทีเ่ กีย่ วกับ
การปฏิบัติตามคำสั่งนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2551

1.
		
2.
3.
4.
5.
		

รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
นายวัชรา ตันตริยานนท์
(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
นายชัยยุทธ สุทธิธนากร
นายพากพูม วัลลิสุต
นายยรรยง ไทยเจริญ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
(กรรมการผู้จัดการ)

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
2

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
2

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

12
2
2
12

12
2
1
12

100%
100%
50%
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
25,000
100,000
2,000
1,000
-

หมายเหตุ : นายวัชรา ตันตริยานนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
: นายชัยยุทธ สุทธิธนากร นายพากพูม วัลลิสุต และนายยรรยง ไทยเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
: ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

120 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานประจำปี 2551

การประชุมของอดีตคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2551
รายชื่ออดีตคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1 นายนริศ ชัยสูตร
		 (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
หมายเหตุ
:
		 :

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
10

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
10

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
125,000

นายนริศ ชัยสูตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2551
ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy
Committee)

คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดวิสยั ทัศน์ นโยบายและเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
2. กำหนดแผนกลยุทธ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
3. กำหนดแนวทางและขอบเขตในการพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
ประสบผลสำเร็จ
4. ควบคุม กำกับ ดูแล และประเมินผลนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรด้านบริหาร
ความเสีย่ งเพือ่ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ TRIS ด้าน IT
5. พิจารณาแต่งตัง้ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ในส่วนของคณะอนุกรรมการคณะทำงานชุดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

การประชุมคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายทางด้าน IT ในปี 2551
1.
		
2.
3.
		

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ
และนโยบายทางด้าน IT
นายวัชรา ตันตริยานนท์
(ประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์ฯ)
นายพากพูม วัลลิสุต
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
(กรรมการผู้จัดการ)

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
1

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
1

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
-

1
4

1
3

100%
75%

1,000
-

หมายเหตุ : นายวัชรา ตันตริยานนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
: นายพากพูม วัลลิสุต ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
: ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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การประชุมของอดีตคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายทางด้าน IT ในปี 2551
รายชื่ออดีตคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ
และนโยบายทางด้าน IT
1. นายรังสิน สืบแสง

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
3

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
3

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
-

หมายเหตุ : นายรังสิน สืบแสง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายทางด้าน IT ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2551
: ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อการปรับปรุงโครงการ Core Banking (CBS
Steering Committee)
คณะกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อการปรับปรุงโครงการ Core Banking System มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ติดตามดูแลผลการทำงานของโครงการ Core Banking System (CBS)
2. กำหนดแนวทาง และตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายให้กับโครงการ Core Banking System (CBS)
3. ให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานโครงการ Core Banking System (CBS)
4. พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาของโครงการทีน่ ำเสนอตามวาระ อนุมตั ริ ายชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิ และสัง่ การให้เกิดการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรม
5. ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา ตามแนวทางที่ได้อนุมัติ โดยติดตามจากการรายงานโดยตรงของผู้รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้
6. อนุมัติผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา และคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้
7. มีอำนาจในการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Core Banking System (CBS)

การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อการปรับปรุงโครงการ Core Banking System ในปี 2551

1.
		
		
2.
3.
		

รายชื่อคณะกรรมการ
CBS Steering Committee
นายชัยยุทธ สุทธิธนากร
(ประธานกรรมการกำหนดนโยบาย
เพื่อการปรับปรุงโครงการ CBS)
นายปราการ อาภาศิลป์
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
(กรรมการผู้จัดการ)

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
3

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
3

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
25,000

3
9

3
9

100%
100%

3,000
-

หมายเหตุ : นายชัยยุทธ สุทธิธนากร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อการปรับปรุงโครงสร้าง CBS เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
: นายปราการ อาภาศิลป์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อการปรับปรุงโครงสร้าง CBS เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
: ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

122 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานประจำปี 2551

การประชุมของอดีตคณะกรรมการกำหนดนโยบายเพือ่ การปรับปรุงโครงการ Core Banking System ในปี 2551

1.
		
		
2.

รายชื่ออดีตคณะกรรมการ
CBS Steering Committee
นายรังสิน สืบแสง
(ประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบาย
เพื่อการปรับปรุงโครงสร้าง CBS)
นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
6

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
6

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

6

5

83.33%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
-

หมายเหตุ : นายรังสิน สืบแสง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อการปรับปรุงโครงสร้าง CBS ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2551
: นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อการปรับปรุงโครงสร้าง CBS ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2551
: ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เสนอแนวนโยบาย เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคาร และแนวทาง
การกำกับดูแลกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมของธนาคาร
2. พิจารณากำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมาย ในการนำหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคารประจำปีและเพือ่ สังคม
และสิง่ แวดล้อมของธนาคาร
3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีสว่ นร่วมในการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ การส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทัว่ ไป มีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมของธนาคาร
4. กำกับดูแลการปฏิบัติและการดำเนินการของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ และให้บรรลุ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานด้าน CSR ประจำปี
5. ติดตาม ประเมินผลสำเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทัง้ เสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไข
6. พิจารณาแต่งตัง้ คณะทำงาน เพือ่ ทำหน้าทีส่ นับสนุนงานด้านกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมได้ตามความเหมาะสม
7. การอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
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การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ในปี 2551

1.
		
2.
3.
4.
		

รายชื่อคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
(ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ)
นายเฉลียว
วิทูรปกรณ์
นายจิตติชัย
แสงทอง
นายขรรค์
ประจวบเหมาะ
(กรรมการผู้จัดการ)

หมายเหตุ :
:
:
:
:

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
1

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
1

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
12,500

1
1
1

1
1
1

100%
100%
100%

1,000
-

นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
นายเฉลียว วิทูรปกรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
นายจิตติชัย แสงทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการอุทธรณ์

คณะกรรมการอุทธรณ์ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับและพิจารณาอุทธรณ์การถูกลงโทษทางวินยั ของพนักงานตำแหน่งตัง้ แต่หวั หน้าส่วน หัวหน้างาน หรือตำแหน่งอืน่ ทีม่ เี กรดเทียบเท่าตำแหน่ง
ดังกล่าวขึน้ ไป
2. ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับธนาคาร ฉบับที่ 17 เรือ่ ง ระเบียบปฏิบตั ขิ องพนักงานธนาคาร ว่าด้วย
วินยั การสอบสวน การลงโทษพนักงานและลูกจ้างฯ ข้อ 16
3. รายงานและเสนอความเห็นการพิจารณาอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาสัง่ การต่อไป
4. รับและพิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ในปี 2551
รายชื่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์
1. นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์
		 (ประธานกรรมการอุทธรณ์)

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
1

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
1

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
12,500

หมายเหตุ : นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
: ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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การประชุมของอดีตคณะกรรมการอุทธรณ์ ในปี 2551
รายชื่ออดีตคณะกรรมการ
อุทธรณ์
1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
		 (ประธานกรรมการอุทธรณ์)

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
1

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
1

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
12,500

หมายเหตุ : นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2551
: ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 23 ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนัน้
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนัน้
4. ทีป่ รึกษาหารือเพือ่ แก้ปญั หาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ทเี่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
5. ปรึกษาหารือเพือ่ พิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในปี 2551
รายชื่อคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
1. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
		 (ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์)
หมายเหตุ

:

จำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
12

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
12

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100%

จำนวนเงินตอบแทน 
ที่ได้รับ (บาท)
137,500

ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/1628 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ

รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 125

รายชื่อผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
1
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
2
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
3
นางอังคณา ไชยมนัส
4
นายคนิสร์ สุคนธมาน
5
นางจามรี เศวตจินดา
6
นายวัฒนา มโนเจริญ
7
นางสาวอภิรัตน์ ตันติเวชกุล
8
นายธาดา ไชยคุปต์
9
นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม
10
นางรัตนา เรืองรอง      
11
นางสาววารีย์ โตวัน
			
12
นายฉัตรชัย ศิริไล
13
นางเพ็ญศรี  โปร่งเมฆ
14
นายอำนวย ศรีพูนสุข
15
นายโชติช่วง ภิรมย์
16
นางสาวนิรมล สุขถาวร
17
นายกมลภพ วีระพละ
18
นางสาวอรฑา เจริญศิลป์
19
นายบุญชัย แสงอรุณวิวัฒน์
20
นางสาวเลิศลักษณ์ หลิมละมัย
21
นางปฤษฐา ติราศัย
22
นางศรินทิพย์ ชนะภัย
23
นางสาวรัมภา มหาศรานนท์
24
นางเริงจัย คลายนสูตร
25
นางทัศพร อุ่นโกมล
26
นางจินดา  โรจนโสภณดิษฐ์
27
นางนวลลออ วัจนะพุกกะ

ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail
กรรมการผู้จัดการ
0-2202-1998-9
khan@ghb.co.th		
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานกิจการสาขา
0-2202-1881-2
somsak@ghb.co.th		
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
0-2202-2043-4
angkana@ghb.co.th		
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
0-2202-1567
kanit.s@ghb.co.th		
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
0-2202-1465
jamaree@ghb.co.th		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้
0-2202-1873-4
watana@ghb.co.th		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2202-1666
apiratana@ghb.co.th		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขาภูมิภาค
0-2202-1883-4
thadha@ghb.co.th		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
0-2202-1912
laiwan@ghb.co.th		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
0-2202-1330, 0-2202-1332
ratana@ghb.co.th		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบและกำกับ
0-2202-1270, 0-2202-1281
varee@ghb.co.th
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ					
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร
0-2202-1779-80
chatchai.s@ghb.co.th		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขานครหลวง
0-2202-1964
phensri@ghb.co.th		
ที่ปรึกษากฎหมาย และรักษาการผู้อำนวยการสำนักกรรมการผูจัดการ
0-2202-1309
amnuay@ghb.co.th
ที่ปรึกษาทั่วไป
0-2202-1777
choatchoung@ghb.co.th	
ที่ปรึกษาทั่วไป
0-2202-1617
niramon@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
0-2202-1965
kamonpop@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
0-2202-1050
orada@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์
0-2202-1277
boonchai@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1
0-2202-1612
lertluck@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2
0-2202-1181
prittha@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการสำนักพระราม 9
0-2202-1021
srintip@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
0-2202-1841
rumpa@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ
0-2202-1842
ruengjai@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
0-2202-1414
tasporn@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
0-2202-2024
chinda@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายภาครัฐและสังคม
0-2202-1852
nuanla-orr@ghb.co.th		
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ลำดับ ชื่อ - สกุล
28
นายทองปลิว กิจแจ่มเลิศ
			
29
นางสาวศรีนวล โอภาสวรกิจ
30
นางอินทิรา คลายนสูตร
31
นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์
32
นายจุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา
33
นายสามารถ หงษ์วิไล
34
นายทวนทอง ตรีนุภาพ
35
นายพัลลภ กฤตยานวัช
36
นายธนกิจ ธีระกาญจน์
37
นางบุษกร ปภัสสรศิริ
38
นายคนึง ครุธาโรจน์
39
นายไพบูลย์ ขวัญบุรี
40
นายอนุสรณ์ ทองสำราญ
41
นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ
			
42
นายลือชัย จิรวินิจนันท์
43
นายโอฬาร เกตุพันธุ์
44
นางสุดจิตตรา คำดี
45
นายพนัส สุขะปิณฑะ
			

ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
0-2202-1423
thongpliw@ghb.co.th
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน					
ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี
0-2202-1022
srinuan@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคาร
0-2202-2056
inthira@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
0-2202-1520
amornsakdi@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
0-2202-1776, 0-2202-1591
chuta@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด
0-2202-1896
samard@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
0-2202-1778, 0-2202-2069
tuantong@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
0-2202-1927, 0-2202-1297
ballobh@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการสารสนเทศ
0-2202-1661- 2
thonakit@ghb.co.th 		
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
0-2202-1650
busakorn@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
0-2202-1236
kanung@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
0-2202-1434, 0-2202-2517
paiboon@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
0-2202-1990
anusorn@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้
0-2202-1212
pissanuporn@ghb.co.th
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค					
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
0-2202-2098
luechai@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
0-2202-1960
oran@ghb.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
0-2202-2181-2
sudjittra.k@ghb.co.th		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
0-2202-1868
amnuay@ghb.co.th
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ					

รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 127

ทำเนียบสาขา
ฝ่ายกิจการสาขา กทม. และปริมณฑล					
สำนักงานใหญ่

63 ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001
ลำดับ สาขาหลัก
สถานที่ทำการ
โทรศัพท์
โทรสาร
1
ราชดำเนิน
80 อาคาร 2 มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
0-2224-3140, 0-2224-3156,
สินเชื่อ 0-2224-3246
			
ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ 10200
0-2224-3176, 0-2224-3179,
การเงิน 0-2224-3120
				
0-2224-3223, 0-2224-3244		
2
ดอนเมือง
174/9-11 หมู่ 9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน
0-2533-5055, 0-2533-6341,
0-2533-6342
			
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
0-2533-6343, 0-2996-6960-2		
3
สุขาภิบาล 1
30/435 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
0-2510-3617-8, 0-2519-5000,
0-2509-3830
			
กรุงเทพฯ 10230
0-2947-8005-7		
4
พระราม 6
1557 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
0-2585-9295, 0-2587-0474-6,
สินเชื่อ 0-2913-2260 กด 106
			
กรุงเทพฯ 10800
0-2913-2261-3
การเงิน 0-2913-2264	
5
หนองแขม
89/4-5 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
0-2420-5793, 0-2420-6583,
0-2431-1340
			
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
0-2420-7475-7
0-2420-6009	
6
สำโรง
2222/3-4 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
0-2384-3483-5, 0-2384-7636,
สินเชื่อ 0-2384-2579
			
(สามแยกปู่เจ้าสมิงพราย) จ.สมุทรปราการ 10270
0-2757-7429-31
การเงิน 0-2384-7637	
7
สยามสแควร์
240/1-2 สยามสแควร์ ซอย 2 ถ.พระรามที่ 1
0-2250-1125, 0-2255-2668,
สินเชื่อ 0-2250-1125 กด 207
			
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2255-5161-3
การเงิน 0-2250-1125 กด 108	
8
คอนแวนต์
38 ชั้น 1 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ถ.คอนแวนต์
0-2237-8997-9, 0-2632-0592-4,
0-2235-0659
			
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2632-1137-8		
9
บางใหญ่
52/63-64 ศูนย์การค้าบางใหญ่ซิตี้ ซอย 7
0-2595-0330-3
สินเชื่อ 0-2595-0330 กด 13
			
ถ.ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
0-2903-2022-4
การเงิน 0-2595-0330 กด 22
			
จ.นนทบุรี 11140			
10
ห้าแยกปากเกร็ด
99/169 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
0-2584-0321-3
สินเชื่อ 0-2584-0321-3 กด 20
			
จ.นนทบุรี 11120
0-2964-2201-3
การเงิน 0-2964-2204 	
11
สุขุมวิท
1 อาคารกลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท
0-2260-6345-7
0-2260-6348
			
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2661-6120-2		
12
เพชรบุรีตัดใหม่
2445/2 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
0-2318-1051, 0-2318-9956,
0-2718-2249
		
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0-2319-7310-1, 0-2718-2247-8		
		 พหลโยธิน*
ชั้น 1 (อาคาร SME Tower)
0-2357-1126-8
0-2357-1129
13
ศรีนครินทร์
87, 89 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน (พระโขนงฝั่งใต้)
0-2361-6555-6, 0-2393-2486,
0-2748-1390
			
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
0-2393-4072, 0-2748-1391-2		
14
บางเขน
251/20-23 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
0-2551-0522, 0-2551-2384,
0-2972-8581
			
กรุงเทพฯ 10220
0-2552-7702, 0-2972-8579-80		
หมายเหตุ : * สาขาย่อย
		 ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ลำดับ สาขาหลัก
สถานที่ทำการ
โทรศัพท์
โทรสาร
15
สุขาภิบาล 3
58/75 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
0-2372-0551-2, 0-2373-0518-9,
0-2728-0796
			
กรุงเทพฯ 10240
0-2373-3348, 0-2728-0794-5		
16
แจ้งวัฒนะ
47/224 อาคารอุตสาหกรรมคิมโป เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ
0-2980-5501-5
0-2980-5544
		
ถ.ป๊อบปูล่า 4 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120			
		 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ*
ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
0-2143-8971-3
0-2143-8974	
17
พระราม 2
96/10-12 โครงการชัยกูลทาวเวอร์ ถ.พระราม 2
0-2867-1350-6
0-2867-1350 กด 110
			
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150			
18
รังสิต
37/1 หมู่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก กม.ที่ 4.5 ต.ประชาธิปไตย
0-2996-1353-9
0-2996-1353 กด 3
			
(หมู่บ้านสัมมากร คลอง 2) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130			
19
ปทุมธานี
34/1, 34/3 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี ต.บางปรอก
0-2593-6044-50
0-2593-6051
			
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000			
20
พุทธมณฑล
9 หมู่ 6 ซ.พงษ์ศิริชัย ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
0-2889-7070-6, 0-2889-6635-6
0-2889-7077
			
เขตทวีพัฒนา กรุงเทพฯ 10170
0-2441-2464 		
21
ลำลูกกา
11/5-6 ถ.ลำลูกกา (คลองสอง) ต.คูคต อ.ลำลูกกา
0-2531-1289, 0-2531-4843,
สินเชื่อ 0-2531-5114
			
จ.ปทุมธานี 12130
0-2531-5792, 0-2531-6405,
การเงิน 0-2531-9563
				
0-2531-9240		
22
ลาดกระบัง
125 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
0-2915-2631-5, 0-2915-2651-2
0-2915-2653
			
กรุงเทพฯ 10520			
23
เทพารักษ์
44/4 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ (หน้าหมู่บ้านสวนเก้าแสน)
0-2706-6112-21
0-2706-6119
			
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540			
24
สี่แยกบ้านแขก
121 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา (บางไส้ไก่ฝั่งเหนือ)
0-2861-4910-9
0-2861-4917-8
			
เขตคลองสาน (บางลำพูล่าง) กรุงเทพฯ 10600			
25
บุญศิริ
10/1-3 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ (สำราญราษฏร์)
0-2622-1241-7
0-2622-1840
			
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200			
26
เซ็นหลุยส์ 3
26 ซ.สาทร 11 (เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3) ถ.สาทรใต้
0-2212-6127, 0-2212-6678-9
สินเชื่อ 0-2211-9647
			
แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2211-0640-1, 0-2211-9646
การเงิน 0-2212-6126 	
27
ไมตรีจิต
60, 62, 64 ซ.พระแก้ว ถ.มิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย
0-2623-3034-8
0-2623-3039
			
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
0-2623-3043-6		
28
สุขสวัสดิ์
360/15-17 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
0-2818-1301-9
สินเชื่อ 0-2818-1308
			
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140		
การเงิน 0-2818-1310	
29
ลาดพร้าว
2326 ซ.ลาดพร้าว 114 ถ.ลาดพร้าว
0-2934-1070-6
สินเชื่อ 0-2934-3344
			
แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310		
การเงิน 0-2934-1077	
30
กิ่งแก้ว
12/18 ซ.กิ่งแก้ว 44 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
0-2178-2366-9
0-2718-2366-9 กด 22
			
จ.สมุทรปราการ 10540			
หมายเหตุ : * สาขาย่อย
		 ** หน่วยบริการสินเชื่อ

รายงานประจำปี 2551 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 129

ฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1
ลำดับ

สาขาหลัก
สถานที่ทำการ
โทรศัพท์
โทรสาร
ภาคเหนือ				
1
นครสวรรค์
867/125 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก
(056) 221-415, 224-637,
(056) 221-415 ต่อ 6
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
229-501, 226-182 		
		 อุทัยธานี**
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
(056) 513-000
(056) 513-000
		
61000 (เปิดทำการทุกวันอังคาร)			
		 ชัยนาท*
302 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
(056) 411-370-1
(056) 413-038
			
(เปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์)			
2
เชียงใหม่   
260 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง
(053) 245-276-8
(053) 304-927
		
จ.เชียงใหม่ 50000
246-469-71		
		 แม่ฮ่องสอน**
สำนักงานพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
-	
			
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000			
			
(เปิดทำการทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน)			
3
พิษณุโลก  
839,839/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
(055) 378-100-5
(055) 378-100-5 ต่อ 116
		
จ.พิษณุโลก 65000		
	
4
เชียงราย   
881/1-3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
(053) 740-741-7
(053) 740-741-7 ต่อ 109	
		 พะเยา*
3/6 ถนนชายกว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
(054) 480-503-4
(054) 480-502
			
(เปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์)			
5
ลำปาง
435 ถ.ไฮเวย์ ลำปาง - งาว ต.หัวเวียง อ.เมือง
(054) 230-035-42,
(054) 225-150
			
จ.ลำปาง 52000
		
6
แพร่
164/3 - 5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง
(054) 621-490-5
(054) 621-490-5 ต่อ 103
		
จ.แพร่ 54000		
	
		 น่าน**
37/16 ถ.รอบเมืองด้านทิศตะวันตก อ.เมือง จ.น่าน 55000
(054) 710-666, 711-699
(054) 710-666
			
(เปิดทำการทุกวันอังคาร - พฤหัสบดี)		
(054) 711-699	
7
ลำพูน   
23/9 ถ.ลำพูน - ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง
(053) 535-178-81-2
(053) 510-433
			
จ.ลำพูน 51000
		
8
กำแพงเพชร
418/41-2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
(055) 773-151-6
(055) 773-151-6 ต่อ 108
จ.กำแพงเพชร 62000		
	
		 ตาก**
ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
(055) 511-653
(055) 511-653
			
(เปิดทำการทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี)			
9
เพชรบูรณ์
9/14 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง
(056) 711-655-59
(056) 711-655-59 ต่อ 117
			
จ.เพชรบูรณ์ 67000			
หมายเหตุ : * สาขาย่อย
		 ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ลำดับ

สาขาหลัก

สถานที่ทำการ
โทรศัพท์
โทรสาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
10
ขอนแก่น   
632 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
(043) 270-401-11
(043) 270-401-11 ต่อ 123	
11
นครราชสีมา
704/14 - 17 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง
(044) 269-205-7,
(044) 258-151
		
จ.นครราชสีมา 30000
259-683, 245-208		
12
อุดรธานี
596/7 หมู่ 1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง
(042) 122-331-8
(042) 122-331-8 ต่อ 105
		
จ.อุดรธานี 41000		
	
		 หนองคาย**
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง
		
จ.หนองคาย 43000 (เปิดทำการทุกวันอังคาร)			
		 หนองบัวลำภู**
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1
			
(เปิดทำการทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน)			
13 อุบลราชธานี
263 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
(045) 265-801-8
(045) 265-801-8 ต่อ 111	
		 ศรีสะเกษ**
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต.ในเมือง อ.เมือง
			
จ.ศรีสะเกษ 33000 (เปิดทำการทุกวันอังคาร)			
14
ชัยภูมิ  
171/8 - 12 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ
(044) 830-959-64
(044) 830-959-64 ต่อ 4
		
จ.ชัยภูมิ 36000			
		 ภูเขียว**
273 ถ.ภูเขียวเกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว
			
จ.ชัยภูมิ 36110 (เปิดทำการทุกวันพุธ-พฤหัสบดี)			
15
สกลนคร  
389 ถ.สี่แยกคูเมือง - ไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
(042) 733-600-5
(042) 733-600-5 ต่อ 103
		
จ.สกลนคร 47000			
		 นครพนม**
14/9 ถ.เทศประดิษฐ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม
			
จ.นครพนม 48000 (เปิดทำการทุกวันอังคาร)			
16
กาฬสินธุ์
20/10 - 11 ถ.ประดิษฐ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
(043) 821-890-7
(043) 821-890-7 ต่อ 107
			
จ.กาฬสินธุ์ 46000			
17
บุรีรัมย์
491/2 - 4 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
(044) 616-972-5, 602-703-5
(044) 616-972-5 ต่อ 217	
		 สุรินทร์**
378/5 ม.13 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
(044) 518-991-2
(044) 518-991-2
			
(เปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์)			
18
ร้อยเอ็ด
389, 391 ถ.แจ้งสนิท (เทวาภิบาล) ต.ในเมือง
(043) 523-310-7
(043) 523-310-7 ต่อ 105
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000		
	
		 ยโสธร*
55/3 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง
(045) 711-740, 713-094
(045) 713-091
			
จ.ยโสธร 35000 (เปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์)			
19
มหาสารคาม
เลขที่ 51, 51/1 และ 53/1 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด
(043) 722 - 300
(043) 741-204-10 ต่อ 105
			
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
(043) 741-204-10		
หมายเหตุ : * สาขาย่อย
		 ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2
ลำดับ

สาขาหลัก
สถานที่ทำการ
โทรศัพท์
โทรสาร
ภาคกลาง				
1
นครปฐม
364/7 ถนนเทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(034) 257-292, 257-655, 257-920
(034) 257-321	
2
สุพรรณบุรี   
38/10 - 12 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
(035) 522-512-5, 501-339
(035) 501-340
			
จ.สุพรรณบุรี 72000			
3
ราชบุรี
7 ถ.คฑาธรบดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
(032) 315-462-7, 325-972
(032) 315-462-7	
4
พระนครศรีอยุธยา
6/6 - 9 ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
(035) 245-167-72, 245-480
(035) 245-167-72
		
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000			
5
สระบุรี   
158/10 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว
(036) 315-159-60, 315-524-7
(036) 351-159 ต่อ 110
		
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000			
		 ลพบุรี*
99/5 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
(036) 420-600
		
(เปิดทำการทุกวัน)
	
6
สมุทรสาคร
48 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง
(034) 815-773-82
(034) 815-775 ต่อ 107
			
จ.สมุทรสาคร 74000			
7
อ่างทอง  
21/9 - 10 หมู่ 2 ถ.อ่างทอง - โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดง
(035) 613-507-9, 613-488,
(035) 611-845 ต่อ 289
			
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
611-845		
8
กาญจนบุรี
20/26 - 29 ซ.โรงพยาบาลธนกาญจน์ ต. บ้านใต้
(034) 622-815-7, 516-758 - 64
(034) 516-758 ต่อ 104
		
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000			

ภาคใต้				
9
เพชรบุรี
			
10
ประจวบคีรีขันธ์
		 หัวหิน*
			
11
นครศรีธรรมราช
		
12
ภูเก็ต
		 พังงา**
			
13
หาดใหญ่  
		 สตูล**
			

2/85 - 87 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง
(032) 417-024, 424-225-8,
(032) 410-273
จ.เพชรบุรี 76000
410-722-3		
49 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง
(032) 551-115-20
(032) 551-115-20
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000			
77/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(032) 532-122
77110 (เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์)			
543 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
(075) 342-214, 346-950-1,
(075) 342-214, 347-108
จ.นครศรีธรรมราช 80000
356-528 		
59/45-47 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
(076) 221-533, 221-737
(076) 218-199	
หอการค้าจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา
จ.พังงา 82000 (เปิดทำการทุกวันอังคาร)			
843 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
(074) 245-161, 245-674, 245-977
(074) 345-526-30 ต่อ 109-110
2/6 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
(074) 711-962
(เปิดทำการทุกวันจันทร์)			

หมายเหตุ : * สาขาย่อย
		 ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ลำดับ

สาขาหลัก

14

สุราษฎร์ธานี
		
15
ตรัง
		 พัทลุง**
			
16
ชุมพร
		 หลังสวน**
		
		 ระนอง**
			
17
ยะลา
		 นราธิวาส**
		
		 ปัตตานี**
			
18
กระบี่

สถานที่ทำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

31/10 ถ.สุราษฎร์ฯ-พุนพิน ต.วัดประดู่
(077) 200-286, 200-917-8,
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
200-412 		
59/16 - 18 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
(075) 213-079, 222-868-9,
(075) 222-875-6	
ทีว่ า่ การอำเภอเมืองพัทลุง (ชัน้ 2) ถ.ช่วยทุรราษฎร์
(074) 611-087
ต.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
(เปิดทำการทุกวันอังคาร)			
7/2 หมู่ 5 ถ.ชุมพร-กระบุรี ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 (077) 576-566-69
(077) 576-570	
318 /7 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
(เปิดทำการทุกวันอังคาร)			
41/25 ซ.ภายในโครงการระนองธานี ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์
08-1895-2106
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
(เปิดทำการทุกวันพฤหัสบดี)			
102,104,106 ถ.ภูมาชีพ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 (073) 223-551-5
(073) 223-551-5	
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง
(073) 514 - 032
จ.นราธิวาส 96000 (เปิดทำการทุกวันพุธ)			
ศาลากลางจังหวัด (อาคารกองช่าง) ต.สะบารัง อ.เมือง
(073) 332 - 333
จ.ปัตตานี 94000
(เปิดทำการทุกวันพฤหัสบดี)			
1/6-7 ถ.ร่วมจิต ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
(075) 630483-9, 630491-3
(075) 630-483 ต่อ 118	

ภาคตะวันออก				
19

ฉะเชิงเทรา
		
20
พัทยา
		
		 สัตหีบ**
		
			

153 ถ. ฉะเชิงเทรา - บางปะกง ต.หน้าเมือง
(038) 812-682-7, 514-765
(038) 312-682-6
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000			
8/51 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
(038) 370-501-2, 370-518-21,
(038) 427-671-3
จ.ชลบุรี 20000
427-671-3		
สำนักงานเทศบาลตำบลสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
(038) 438-345
จ.ชลบุรี 20180  
(เปิดทำการทุกวันอังคาร)			

หมายเหตุ : * สาขาย่อย
		 ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ลำดับ
21

สาขาหลัก
ระยอง

สถานที่ทำการ
141/7-10 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

22
		
		

ปราจีนบุรี
นครนายก**

147/1 ถ.ราษฎร-ดำริห์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จปราจีนบุรี 25000 (037) 200-343-5, 214,840-4
(037) 214-393
อาคารทดสอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 1 ศาลากลาง -	
จ.นครนายก 26000 (เปิดทำการทุกวันพุธ)			
97/133 - 134 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (037) 242-536
(เปิดทำการทุกวันอังคาร)			
39/3 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
(038) 765-779-86, 765-775
(038) 765-785 ต่อ 611	
1/71 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
(039) 351-272-8, 351-210-11
(039) 351-210-11	
126/1-3 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
(038) 772-032-42
(038) 772-038	
67/40-41 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบล พล อ.บ้านฉาง
(038) 605-550-4
(038) 605-565
จ.ระยอง 21130
(038) 605-565-7		

สระแก้ว**
			
23
ชลบุรี  
24
จันทบุรี
25
ศรีราชา
26
บ้านฉาง
			
หมายเหตุ : * สาขาย่อย
		 ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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โทรศัพท์
(038) 612-603, 800-464-8

โทรสาร
(038) 800-464

เคาน์เตอร์การเงิน					
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เคาน์เตอร์การเงิน

สถานที่ทำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางแค
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เดอะมอลล์ ท่าพระ
บิ๊กซี บางนา
บิ๊กซี  แจ้งวัฒนะ
แฟชั่นไอส์แลนด์
อิมพีเรียล สำโรง
คาร์ฟูร์ อ่อนนุช
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
คาร์ฟูร์ บางปะกอก
ไอทีสแควร์
เจเจมอลล์
ไอเพลส ลาดกระบัง
เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต

ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้าน Sony
ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า
ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ติดกับ KFC ตรงข้าม ธ.กสิกรไทย
ชั้น 2 ฝั่งพลาซ่า ติด ธ.ไทยธนาคาร ตรงข้ามร้าน Quick Cash
ชั้น B ตรงข้ามร้านเทเลวิช
ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้านเทเลวิช
ชั้น 2 ฝั่งห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ใกล้ร้านอิออน
ชั้น G ตรงข้าม Super Market
ชั้น 2 ติดกับร้านศึกษาภัณฑ์
ชั้น 2 ฝั่งเซ็นทรัล
ชั้น 3 ใกล้ ธ.กรุงเทพ
ชั้น 1 ศูนย์การค้าหลักสี่พลาซ่า
ชั้น 2 ซอย 10
ชั้น 2 ห้อง B5 อาคารไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์
ชั้น G
ชั้น 2

0-2375-8365
0-2454-9430
0-2550-0683
0-2477-7238
0-2744-3493
0-2575-2259
0-2947-5553-4
0-2394-0374
0-2311-3960
0-2567-4104
0-2428-1424-5
0-2576-0590-1
0-2265-9195-6
02-3605255-6
(053) 903-767-8
(076) 221-533, 221-737

0-2375-8365	
0-2454-7152	
0-2951-9183	
0-2477-7238	
0-2744-3493	
0-2982-5894	
0-2947-5554	
0-2394-0374	
0-2311-3961	
0-2567-4104	
0-2428-1425	
0-2576-0592	
0-2265-9195-6
0-2360-5257
-	
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ศูนย์บริการธนาคาร					
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ศูนย์บริการธนาคาร

สถานที่ทำการ

โทรศัพท์

สมุทรปราการ
หางดง
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
พิจิตร
แม่สาย
แม่สอด
พล
เลย
อำนาจเจริญ
มุกดาหาร
นครปฐม
สมุทรสงคราม
สิงห์บุรี
ทุ่งสง
เวียงสระ
บางละมุง
ปลวกแดง
กบินทร์บุรี
ตราด

ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ที่ว่าการอำเภอหางดง ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ถ.พหลโยธิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ที่ว่าการอำเภอพล ถ.พลรัตน์ ต.เมืองพล จ.ขอนแก่น 40120
ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ถ.จรัสศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ทีว่ า่ การอำเภอมุกดาหาร ถ.พิทกั ษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด อ.เมือง จ.ตราด 23000

0-2702-8113, 0-2702-8603
0-2702-8113
(053) 427-502
(053) 427-502
(055) 614-670
(055) 614-671	
(055) 414-823
(055) 413-082	
(056) 612-188
(056) 612-190	
(053) 734-393
(053) 734-394	
(055) 542-995
(055) 542-770	
(043) 418-864-5
(043) 418-865	
(042) 833-603, 833-605
(042) 813-219	
(045) 452-440
(045) 452-441	
(042) 630-324
(042) 630-325	
(034) 275-729, 211-571
(034) 275-729, 211-571	
(034) 713-110
(034) 713-101	
(036) 521-492
-	
(075) 332-692
(075) 332-691	
(077) 257-220-1
-	
(038) 223-556
-	
(038) 659-870-1		
(037) 202-691-2
-	
(039) 520-297-8
-

หมายเหตุ : (เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์)
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โทรสาร

