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ฐานะการเงิน

ผลการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

อัตราส่วนทางการเงิน

ธนาคารเพื่อ
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ มั่ น คง
และทันสมัย
ครบวงจร
ตั ว อย่ า งที่ เ ติ บ โตอย่ า งมั่ น คง นั บ กว่ า 58 ปี
ของ ธอส. ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและไม่หยุดยั้ง
ในการพั ฒ นาก้ า วน� ำ ไปสู ่ อ นาคต พร้ อ มปรั บ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานพั ฒ นาระบบ IT ปรั บ การ
บริ ห ารจั ด การให้ ส ะดวกและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
สูงสุด

บริ ก ารด้ า นการเงิ น
ครบวงจร
จากภารกิ จ หลั ก ในเรื่ อ ง
สร้ า งความสุ ข ให้ ค นไทย
ได้ มี บ ้ า นเป็ น ของตนเอง ด้ ว ยสิ น เชื่ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ทุ ก เรื่ อ งเพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย พร้ อ มผสานธุ ร กรรม
ด้ า นเงิ น ฝากอย่ า งครบวงจร เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่สมบูรณ์แบบ

บ้านหลังแรก
กับความฝัน
ที่เป็นจริง

พอเพียงคือสุข
ธอส. ด� ำ เนิ น ภารกิ จ โดย
น้ อ มน� ำ ปฏิ บั ติ ต ามแนว
พระราชด�ำริ "ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่
ประชาชนชาวไทย เพื่ อ ให้ ค นไทยทุ ก คนสามารถ
พบความสุ ข ที่ มี อ ยู ่ ร อบๆ ตั ว ด้ ว ยความเข้ า ใจ
และสัมผัสความสุขที่แท้จริง

ธอส. เราพร้อมสนับสนุน
ให้คนไทยทุกคน ได้มีฝันที่เป็นจริงกับบ้านหลังแรก
ด้วยเข้าใจถึงความส�ำคัญของความรักความอบอุน่
ทีเ่ กิดจากครอบครัว อันจะเป็นรากฐานและพลังส�ำคัญ
น�ำไปสูส่ งั คมทีเ่ ข้มแข็งและพัฒนาการทีเ่ จริญก้าวหน้า
ของประเทศชาติ

Sufficiency

พร้อมเป็นเพื่อน
เคียงข้าง

เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
เราเชื่ อ มั่ น ในสั ม พั น ธภาพ
ของทุ ก ๆ สิ่ ง ที่ เ กื้ อ กู ล
และส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น
ที่ ธอส. เราจึ ง ใส่ ใ จดู แ ล สั ง คมให้ เ ข้ ม แข็ ง
ทั้งกายและใจ โดยเริ่มจากบ้านที่ท� ำให้ครอบครัว
อบอุ ่ น ส่ ง ความสุ ข สู ่ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
พร้อมด้วยกิจกรรมสร้างความสุขที่ยั่งยืนของ
ประเทศชาติและโลกใบนี้สืบต่อไป

ที่ ธอส. พนั ก งานทุ ก คน
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั ก
เข้าใจ และใส่ใจ ในทุกรายละเอียดทุกความต้องการ
ของคนไทยด้ ว ยกั น เราจึ ง เป็ น เสมื อ นเพื่ อ น
ที่ พ ร้ อ มให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเต็ ม ที่
ด้วยความรู้ ความช�ำนาญที่เกิดจากประสบการณ์
และการพัฒนาบุคลากรที่เข้มแข็งขององค์กร

CSR

บริการของ ธอส. เพื่อบ้าน เพื่อคุณ
: สานฝันทุกความต้องการด้วยสินเชื่ออันหลากหลาย
เพื่อให้ท่านมีบ้านในฝันที่เป็นจริง
: มอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทุกท่าน ให้สามารถ
ท�ำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ตลอด 24 ชั่วโมง
: เพี ย งบั ต รเดี ย วที่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ค รบครั น
ทัง้ รายการถอน ถอนด่วน โอนเงิน ช�ำระเงินกู้ เป็นต้น
พร้อมด้วยจุดบริการทั่วประเทศ
: เปิ ด ให้ บ ริ ก ารช� ำ ระค่ า สาธารณู ป โภค ผ่ า นหน้ า
เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือวิธีหักบัญชีเงินฝากให้เรื่อง
ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่ายดายในพริบตา
: บริการประเมินราคาหลักทรัพย์ ยุติธรรม โปร่งใส
เชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกระดับ
: ให้ บ ริ ก ารด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ท่ า นที่ ต ้ อ งการ
มองหาบ้านมือสอง ที่คุ้มค่า คุ้มราคา พร้อมมีบริการ
สินเชื่อให้ท่านเลือกมากมาย
: การให้บริการรับฝากเงินทุกประเภทพร้อมให้คำ� ปรึกษา
เป็นเสมือนเพื่อน เพื่อให้ทุกฝันเป็นจริง และก้าวสู่
อนาคตอย่างมั่นคง

ธอส. ธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย มั่นคง ทันสมัยครบวงจร ด� ำเนินงานโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสนับสนุนให้คนไทยมีบ้านหลังแรกที่พอดีกับ
ความต้องการได้อย่างง่ายๆ ด้วยความเป็นกันเอง พร้อมด้วยบริการครบวงจร
ด้านการเงิน เพื่อสร้างความสุขและความเจริญสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
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ปี 2554 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งความยุ่งยากส�ำหรับตลาด
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของไทย อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากวิกฤตอุทกภัยครัง้ ใหญ่
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการช่วย
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยชั้นแรก ผู้บริหาร
และพนักงานของธนาคารได้ร่วมใจกันลงพื้นที่ประสบอุทกภัย
หลายแห่งหลายโอกาส เพื่อแจกถุงยังชีพและให้ก�ำลังใจแก่พี่น้อง
ประชาชนทั้งที่เป็นลูกค้าและมิใช่ลูกค้าของธนาคาร

สารประธานกรรมการธนาคาร

นอกจากนัน้ ในฐานะธนาคารเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยซึง่ มีลกู ค้าเป็นกลุม่
ประชาชนที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางจ�ำนวนมาก ธนาคาร
ก็ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าของธนาคารด้วยการออก
มาตรการพิเศษ เช่น การผ่อนปรนการผ่อนช�ำระหนี้ การปลดภาระหนี้
หรือการลดดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี รวมไปถึงการให้สินเชื่อเพื่อ
ปลูกสร้างอาคารทดแทน หรือซ่อมแซมอาคารทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
โดยมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวครอบคลุมทัง้ ในกรณีลกู ค้า
รายเดิมของธนาคารและลูกค้ารายใหม่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซงึ่ ได้กอ่ ตัง้ มาเป็นระยะเวลายาวนาน
ถึง 58 ปี ในปี 2554 มีบทบาทโดดเด่นในฐานะที่เป็นสถาบันการเงิน
ผู้น�ำในด้านการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร สามารถ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้ประชาชนคนไทย
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและตามอัตภาพ เพื่อให้ครอบครัวไทย
มีความสุขในความเป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งจะช่วยผดุงให้สังคมไทย
มีความกลมเกลียว
แม้ภาคที่อยู่อาศัยจะได้รับผลกระทบรุนแรงในปี 2554 แต่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งได้ด�ำเนินนโยบายด้านสินเชื่ออย่าง

ระมัดระวัง ก็สามารถบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงาน โดยสามารถ
ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากถึง 104,400 ล้านบาท สูงกว่า
ยอดปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ในปี 2553 และสู ง กว่ า เป้ า หมายประจ�ำ ปี
ที่ก�ำหนดไว้ และยังสามารถสร้างผลก�ำไรได้ถึง 6,990 ล้านบาท
สูงกว่าผลก�ำไรในปี 2553 และสูงกว่าเป้าหมายประจ�ำปีที่ก�ำหนด
ไว้เช่นกัน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถด�ำเนินกิจการเจริญก้าวหน้า
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในยามปกติและในยามที่มีภาวะวิกฤต
ในรูปแบบต่างๆ ก็ด้วยความอุปการะของลูกค้าทุกท่านตลอด
ระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยความร่วมมือร่วมใจประกอบการงาน
อย่างเต็มก�ำลังของพนักงานซึง่ มีจติ ใจให้บริการอยูเ่ สมอ ด้วยความ
สามารถของคณะผู้บริหาร และด้วยความสนับสนุนและเอาใจใส่
อย่างดีของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร
ผมจึงขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องดังกล่าว
และให้ค�ำมั่นว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์จะมุ่งด� ำเนินกิจการ
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในการช่วยให้บรรลุ
ความฝันของการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองต่อไป
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในปี 2554 ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยและตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เติบโตอย่าง
มีเสถียรภาพในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 ทั้งในแง่ยอดขาย
ทีอ่ ยูอ่ าศัยและยอดการปล่อยสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ส่วนหนึง่ ของความเติบโต
ของตลาดนั้นมาจากการที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมผลักดัน
มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยหลายมาตรการตลอดปี 2554
อย่างไรก็ตาม วิกฤตอุทกภัยครัง้ ใหญ่ในช่วงปลายปีได้สง่ ผลกระทบ
ท� ำ ให้ ต ลาดที่ อ ยู ่ อ าศั ย และตลาดสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย โดยภาพรวม
เกิ ด ภาวะถดถอยลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ในช่ ว งไตรมาสสุ ด ท้ า ยของ
ปี 2554 ดังจะเห็นได้ว่ายอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากอุทกภัยมีสัดส่วนลดลงมากกว่าครึ่ง
ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคมของปีที่ผ่านมา
แม้ ต ลาดโดยภาพรวมจะเกิ ด ภาวะของการชะลอตั ว แต่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็สามารถด�ำเนินกิจการอย่างเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ จนมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ สามารถ
ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทั่วประเทศได้มากกว่า 104,400
ล้านบาท โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่างสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ใน
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และสินเชือ่ ทีป่ ล่อยใหม่ในต่างจังหวัด นอกจากนัน้
ธนาคารยังสามารถสร้างผลก�ำไรได้ถึง 6,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ผลก�ำไรจ�ำนวน 6,354 ล้านบาท ในปี 2553

สารกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวมกัน ณ สิน้ ปี 2554 จ�ำนวน 712,557 ล้านบาท
นับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารมียอดสินทรัพย์สูงเกินกว่า 700,000 ล้านบาท
ขณะเดียวกันยอดสินเชือ่ รวม 683,762 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 24,529 ล้านบาท
จากปี 2553 และยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ไม่รวมหนี้ส่วนขาด)
ลดลงต่ อ เนื่ อ งจากปี ที่ แ ล้ ว เหลื อ 47,749 ล้ า นบาท หรื อ ลดลง
ถึง 2,398 ล้านบาท จากปี 2553 ท�ำให้อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (ไม่รวมหนี้ส่วนขาด) ต่อสินเชื่อรวมลดลงจากร้อยละ 7.82
ณ สิ้นปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 7.12 ณ สิ้นปี 2554 และอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์ BIS Ratio สูงถึงร้อยละ 15.36
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 8.5 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้
จึงกล่าวได้ว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เสริมสร้างรากฐาน
ที่มั่นคง และเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้ธนาคารสามารถประกอบภารกิจการปล่อยสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยในปีต่อๆ ไปได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสอดคล้องกับภารกิจ
หลักของธนาคารในการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชน
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตภาพมายาวนานกว่า 58 ปี และ
เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนรู้จักการออม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
ในปี 2554 ธนาคารยังคงสานต่อนโยบายเพื่อสังคมและนโยบาย
สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางในพื้นที่
ทั่ ว ประเทศอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง โดยเฉพาะการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่
ประชาชนและลูกค้าของธนาคารทีป่ ระสบอุทกภัยตามมาตรการผ่อนปรน
การผ่อนช�ำระหนี้ การปลดภาระหนี้ การลดดอกเบี้ย หรือการให้สินเชื่อ
เพื่อปลูกสร้าง ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และ
ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือน�้ำท่วมหลายมาตรการ ซึ่งสามารถ
ช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนที่เดือดร้อนจากน�ำ้ ท่วมได้ 110,444 บัญชี
อนึ่ง ในระหว่างเกิดวิกฤตอุทกภัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ยั ง สามารถบริ ห ารสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี จนสามารถ
สร้างความต่อเนือ่ งของธุรกิจ มีการก�ำหนดแผนงานให้ผบู้ ริหารรับผิดชอบ
สาขาในแต่ละพื้นที่ จนผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้อย่างราบรื่น
ในด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ธนาคาร
มีแผนงานเพิ่มจ�ำนวนสาขา สาขาย่อย หรือเคาน์เตอร์ให้บริการลูกค้า
ให้มีมากขึ้นในแต่ละปี โดยได้เริ่มด�ำเนินการแล้วในปี 2554 และจะ

ด�ำเนินการต่อเนื่องในปี 2555 เพื่อให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่
พี่น้องประชาชนคนไทยทุกระดับได้อย่างทั่วถึง
ส�ำหรับบทบาทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ธนาคารได้
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่
ด้านส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสังคมและ
การศึกษา ด้านกีฬา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ทั้ ง นี้ ธนาคารได้ มุ ่ ง เน้ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นหลัก ในฐานะทีธ่ นาคารเป็นผูน้ �ำ
สถาบันการเงินด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงด้านสังคมการศึกษา และ
ด้านกีฬา เพราะ "บ้าน" เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส�ำคัญในการด�ำรงชีวิต
และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของทุกครอบครัว ธนาคารจึง
ได้มุ่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับด้านสังคม
การศึกษา เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บุคคลและสังคมส่วนรวม
โดยเฉพาะประเทศชาติ ส่ ว นด้ า นกี ฬ า เพื่ อ ปลู ก ฝั ง การเล่ น กี ฬ า
การออกก�ำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง การมีน�้ำใจนักกีฬา และ
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว่า การด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแน่วแน่จะท�ำให้องค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
และเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป
ในปี 2554 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำ� เนินกิจการมาครบ 58 ปี
สามารถสนองตอบนโยบายภาครั ฐ ในการให้ สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ ำ
แก่ผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัย ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
จังหวัดต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็น
กรรมสิทธิข์ องตนเอง ซึง่ จะช่วยยกระดับชีวติ การอยูอ่ าศัยของประชาชน
ให้สูงขึ้น และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างต่อเนื่องต่อไป
ในนามของคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผมขอขอบคุณลูกค้า บุคลากรทุกภาคส่วนของธนาคาร ตลอดจน
กรรมการธนาคารทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันสนับสนุน และร่วมผลักดัน
ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้
จนเป็นธนาคารที่ประชาชนสามารถยึดถือเป็นที่พึ่งพิงได้ตลอดไป
เพื่อสานความฝันในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต อีกทั้งยังเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ตลอดไป
รายงานประจำ�ปี 2554
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ท�ำหน้าที่ในปี 2554 ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จ�ำนวน 3 ท่าน และ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่านที่มีคุณวุฒิทางด้านการบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านตรวจสอบวิเคราะห์สถาบันการเงิน โดยมี
1) นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 2) พลต�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
3) นางสาวกัญญานุช สอทิพย์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ได้อนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ชุดใหม่แทนชุดเดิม และในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี 1) นายธงทอง จันทรางศุ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ 2) นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3) ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ และมีที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยมี 1) ศ. (เกียรติคุณ) เกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการบัญชี 2) นายเข็มชัย ชุตวิ งศ์ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านกฎหมาย 3) นายประธาน บันทัดทอง เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านการตรวจสอบภายใน
โดยมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบและก�ำกับ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2554 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 10 ครั้ง โดยในการประชุมมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยได้รายงานผลการประชุม
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการสอบทานผลการด�ำเนินงานของธนาคารเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบทุกครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
• รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี และผู้บริหารสายงานตรวจสอบและก�ำกับทุกครั้งที่มีการพิจารณาสอบทานงบการเงินธนาคาร ซึ่งได้เชิญ
ผูส้ อบบัญชี (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยได้สอบถามผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับเรือ่ งข้อตรวจพบ รายการปรับปรุงบัญชี
ที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีสาระส�ำคัญ ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เรื่องมาตรฐานการจัดท�ำงบการเงินของธนาคาร เรื่องขอบเขต แนวทาง
การสอบบัญชี แผนงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
• การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของธนาคารจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน รายงาน
ผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภายนอก (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และธนาคารแห่งประเทศไทย) ประกอบกับธนาคารได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก�ำกับการจัดท�ำระบบการควบคุมภายใน เป็นผูก้ �ำหนดนโยบาย ก�ำกับ และควบคุมการด�ำเนินการให้แต่ละหน่วยงานย่อยของธนาคาร
สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในและด�ำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ของธนาคารตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 รวมทั้งได้สอบทานรายงานการติดตามผลการด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขของฝ่ายจัดการตามแผนการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในและ
ข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชีภายนอกเป็นรายไตรมาส ซึง่ กระบวนการดังกล่าวข้างต้นท�ำให้เชือ่ ได้วา่ การควบคุมภายในของธนาคารมีความเพียงพอ
เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 5 ปี แผนการตรวจสอบประจ�ำปี และติดตามความคืบหน้าการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ การสอบทาน รายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการด�ำเนินการแก้ไขของ
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ฝ่ายจัดการตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญเพื่อก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ อนุมัติ
กฎบัตรของสายงานตรวจสอบและก�ำกับ รวมทัง้ คูม่ อื ปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอบทานงบประมาณประจ�ำปี
แผนการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร ความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรสายงานตรวจสอบฯ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (IPA) พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบประจ�ำปีของผู้บริหารสายงาน
ตรวจสอบและก�ำกับ
• การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบและก�ำกับ ในการติดตามดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร
มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติของธนาคาร และกฎเกณฑ์ต่างๆ
ของหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแลการปฏิบตั งิ านของธนาคาร โดยสอบทานจากรายงานก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภายนอก (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย) และมติคณะกรรมการธนาคารที่มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการ
• การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารความเสี่ยงซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งแล้วเป็นรายไตรมาส และมีการติดตามผลอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 2 ครั้ง เพื่อหารือประเด็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญของธนาคาร และมอบหมายให้
สายงานตรวจสอบและก�ำกับได้น�ำรายงานการบริหารความเสีย่ งมาก�ำหนดแนวทางการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสีย่ งขององค์กร เพือ่ ให้เกิด
ความมั่นใจว่า ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
• รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทีฝ่ า่ ยบริหารได้ให้พนักงานทุกคนพิจารณาพร้อมลงนามรับรองเป็นประจ�ำทุกปี ว่าการปฏิบตั งิ าน
ปัจจุบนั ของตนเองอยูใ่ นข่ายทีอ่ าจจะท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อก�ำหนดในระเบียบของธนาคารหรือไม่ และสอบทานจากรายงาน
ผลการตรวจสอบว่า แต่ละหน่วยงานย่อยมีกระบวนการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนจัดท� ำสัญญาตามที่ระเบียบก�ำหนดไว้หรือไม่
เพื่อการก�ำกับดูแลที่ดีมีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน และพนักงานได้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทั้งเป็นรายบุคคล และเป็นรายคณะตามแนวทาง
การปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจากผลการด�ำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า รายงานทางการเงินของธนาคารมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีการบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และมีการปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร

(นายธงทอง จันทรางศุ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2554
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นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการ
อายุ 54 ปี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ปลัดกระทรวงการคลัง
การศึกษา
• ปริญญาตรีด้านการจัดการระหว่างประเทศ จาก Boston University
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโทด้านการเงิน จาก Marshall University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอกด้านการเงิน จาก University of Mississippi
สหรัฐอเมริกา
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร “Directors Certification Program 2000”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร “Government Debt Monitoring System”
ธนาคารโลก (World Bank)
• หลักสูตร “Global Trend and Public Enterprise Reform”
Harvard University สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร “AVIRA” สถาบัน INSEAD
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ประวัติการท�ำงาน
• อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
• รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ศาสตราจารย์พเิ ศษ ในสาขาวิชานิตศิ าสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร “ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน” (วตท.) รุน่ ที่ 5
• หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 9 (ป.ป.ร.9.) วิทยาลัยการเมือง การปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า
นายชัยเกษม นิติสิริ
• Directors Certification Program รุน่ ที่ 8/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการ
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
•
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
อายุ 63 ปี
ประวัติการท�ำงาน
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• อัยการสูงสุด
• อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด)
• กรรมการบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การศึกษา
• กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
• LL.M. Columbia University, U.S.A. โดยทุนรัฐบาลตามความต้องการ • กรรมการบริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน)
ของกรมอัยการ (ส�ำนักงานอัยการสูงสุด) และทุนมูลนิธิ Starr ประเทศ ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
สหรัฐอเมริกา
• กรรมการบริษัท ปตท. สผ.จ�ำกัด (มหาชน)
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• กรรมการบริษัท ไทยออยส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชั่น
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• Strategies for Improving Directors’ Effectiveness Kellogg School
of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
• การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 2
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Certificate Program (DCP) 90/2007, Thai Institute of
Directors (IOD)
• โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15
ประวัติการท�ำงาน
นายประสิทธิ์ สืบชนะ		
• ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
กรรมการ
•
ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
อายุุ 54 ปี
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2 กรมธนารักษ์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองอธิบดี กรมธนารักษ์
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (ซี10)
การศึกษา
กรมธนารักษ์
• นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิต • ที่ปรึกษาพิเศษส�ำนักงานศาลปกครอง
พัฒนบริหารศาสตร์
• รองประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
รายงานประจำ�ปี 2554
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นายวิฑูรย์ เจียสกุล

กรรมการ
อายุ 58 ปี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
การศึกษา
• วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.Sc., Master of Science สาขา Civil Engineering
University of Texas

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ 		

กรรมการ
อายุ 56 ปี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน 		
• ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
• เนติบัณฑิต ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4313)
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร Housing, Planning and Building ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
• หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการออกแบบโครงสร้างและคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับแรง
แผ่นดินไหว ณ อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการออกแบบอาคารคอนกรีตต้านทานแผ่นดินไหว
• หลักสูตร Thailand Infrastructure Forum : Public Private Partnership:
The New Map for Action ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• หลักสูตร Small - scale Contractor ณ ประเทศสิงคโปร์
• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงภายใต้การก�ำกับดูแลที่ดี”
ประวัติการท�ำงาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารการก่อสร้าง 4 นักบริหาร ระดับ 10
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นักบริหาร ระดับ 11
• รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นักบริหาร ระดับ 12

การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 4 (วิทยาลัยการยุติธรรม)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ส� ำ หรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง รุ ่ น ที่ 11 (สถาบั น
พระปกเกล้า) (พ.ศ. 2551)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 8 (สถาบันวิทยาการตลาดทุน) (พ.ศ. 2552)
ประวัติการท�ำงาน
• คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2540)
• กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2550)
• รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
• เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการกฤษฎีกา
• รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

พลตำ�รวจโท เจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการ
อายุ 58 ปี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล

การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาระดับสูง รุ่นที่ 7 (นิด้า)
• หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 45 (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)
• หลักสูตรนักบริหารงานยุตธิ รรมระดับสูง รุน่ ที่ 6 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการท�ำงาน
• ผู้บังคับการประจ�ำกองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
• ผู้บังคับการ กองวิชาการ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 1
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
• รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
• ผู้บัญชาการส�ำนักงานกฎหมายและสอบสวน
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 51
• Regional leadership in action, Singapore Management University
(SMU)
• Strategic Use of Information Technology, Stanford University,
California, USA
ประวัติการท�ำงาน
• ผู้จัดการวิศวกรระบบ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• รองกรรมการผู้อำ� นวยการ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
AIS

กรรมการ
อายุ 56 ปี
การศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ Rochester Institute of Technology
Rochester, New York , USA

รายงานประจำ�ปี 2554
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การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา 2528
ประวัติการท�ำงาน
• ข้าราชการครู
• ข้าราชการครูบ�ำนาญ
• ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. สพฐ.พิจิตร เขต 1
• เลขานุการประจ�ำคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นายบรรพต ตัง้ ศัตยาภิรมย์

กรรมการ
อายุ 56 ปี
การศึกษา
• ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Politics of International Economic
Relations, New York University, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Management, New York
University, USA
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 56/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• การอบรมหลักสูตร The Joint Conference on Risk Management
and Basel II จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย และ Deutsche Bank
ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์ 		
ประวัติการท�ำงาน
กรรมการ
• กรรมการ ธนาคารออมสิน
อายุ 44 ปี
•
กรรมการ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จ�ำกัด
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
Lehigh University
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
Vanderbilt University
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นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี		

กรรมการและเลขานุการ
อายุ 42 ปี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ Schiller International University, London, England
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการการค้า
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 8
• หลักสูตร Director Certification Program : Class 100/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Certificate of Thailand Government Savings Bank Management Leadership Program Marshall School of
Business, University of Southern California

ประวัติการท�ำงาน
• กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
• รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน (CFO)
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
• ประธานกรรมการ บริษัท จีแคปปิตอล จ�ำกัด
• นักวิชาการประจ�ำคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
• ผู้ช�ำนาญการ ประจ�ำคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง
การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
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คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
• คณะกรรมการธนาคาร
1 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
2 นายชัยเกษม นิติสิริ
3 นายประสิทธิ์ สืบชนะ
4 นายวิฑูรย์ เจียสกุล
5 ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
6 พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี
7 นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
8 นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์
9 ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์
10 นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
• คณะกรรมการบริหาร
1 นายชัยเกษม  นิติสิริ
2 นายประสิทธิ์ สืบชนะ
3 นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์
4 นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี
5 นายฉัตรชัย ศิริไล
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ประธาน
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการ
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการและเลขานุการ
(กรรมการผู้จัดการ)
ประธาน
(กรรมการอิสระ)
กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการ
(กรรมการผู้จัดการ)
เลขานุการ

• คณะกรรมการตรวจสอบ
1 ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
2
3
4
5
6
7

ประธาน
(กรรมการอิสระ)
นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
ศ. (เกียรติคุณ) เกษรี ณรงค์เดช ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
นายเข็มชัย ชุติวงศ์
นายประธาน บันทัดทอง
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการ
สายงานตรวจสอบและก�ำกับ

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ประธาน
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
2 นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
3 นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี
กรรมการ
(กรรมการผู้จัดการ)
4 นายยรรยง ไทยเจริญ
กรรมการ
5 นายไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท
ที่ปรึกษา
6 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารความเสีย่ ง เลขานุการ

• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
1 นายชัยเกษม นิติสิริ
ประธาน
1 พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี
(กรรมการอิสระ)
2 นายวิฑูรย์ เจียสกุล
กรรมการ
2 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 9 คน
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) 3 ผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้าง 9 คน
3 นายประสิทธิ์ สืบชนะ
กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
4 ดร.วรชาติ เพชรนันทวงศ์
กรรมการ
7 นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี
ที่ปรึกษา
(กรรมการผู้จัดการ)
5 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการ
สายงานวางแผนกลยุทธ์

ประธาน
(กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ

• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
1 นายวิฑูรย์ เจียสกุล
ประธาน
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
2 พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
3 นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี
กรรมการ
(กรรมการผู้จัดการ)
4 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้สังเกตการณ์
สายงานตรวจสอบและก�ำกับ
5 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เลขานุการ
6 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ าน ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการจัดการ

1. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการ

2. นายสมศักดิ์ อัศวโภคี

3. นางอังคณา ไชยมนัส

4. นายวัฒนา มโนเจริญ

5. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม

6. นายฉัตรชัย ศิริไล

7. นางสาวอภิรัตน์ ตันติเวชกุล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
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รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

8. นายธาดา ไชยคุปต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

9. นางสาววารีย์ โตวัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

10. นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ

11. นางปฤษฐา ติราศัย

12. นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ

13. นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ

14. นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

15. นายกมลภพ วีระพละ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
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คณะผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์
1. นายสมบัติ ทวีผลจรูญ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขากทม. และปริมณฑล

2. นางสาวเลิศลักษณ์ หลิมละมัย

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1

3. นายวิทยา แสนภักดี

1		

2

3

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2

4. นางเพลินจิตต์ แก้วแดง

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักพระราม 9
และรักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระราม 9

5. นายพงษ์ศักดิ์ ค�ำนวนศิริ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย

6. นางเริงจัย คลายนสูตร

4		

5

6

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ

7. นางนวลลออ วัจนะพุกกะ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายภาครัฐและสังคม

8. นางทัศพร อุ่นโกมล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ

9. นางจินดา โรจนโสภณดิษฐ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

7		
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9

1. นางศรีภา สนธิสิริกุล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดสินเชื่อ

2. นายณรงค์พล ประภานิรินธน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

3. นางสุดจิตตรา ค�ำดี		

1		

2

3

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

4. นายคนึง ครุธาโรจน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

5. นายไพบูลย์ ขวัญบุรี

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

6. นายฤกษ์ชัย ธนะศุภธาวัฒน์

4		

5

6

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบังคับคดีและหนีส้ ว่ นขาด

7. นางสาวรุ่งระวี ปัทมาคม

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้กทม. และปริมณฑล

8. นายเลอพงษ์ ชูประยูร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค

9. นายลือชัย จิรวินิจนันท์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

7		

8

9
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1. นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

2. นายอ�ำนวย ศรีพูนสุข

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

3. นายวิชัย วิรัตกพันธ์

1		

2

3

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

4. นายพัลลภ กฤตยานวัช
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ

5. นายบุญชัย แสงอรุณวิวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

6. นายธนกิจ ธีระกาญจน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์

4		

5

6

7. นายพนัส สุขะปิณฑะ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน

8. นายทรงเดช ดารามาศ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

9. นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ

7		
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9

1. นางบุษกร ปภัสสรศิริ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

2. นายสมภพ เตชเสนสกุล

1		

2

3

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ
สารสนเทศและสนับสนุนระบบงานหลัก
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
โครงการสารสนเทศและสนับสนุนระบบงานหลัก

3. นายทองปลิว กิจแจ่มเลิศ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน

4. นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร

ผู้ช่วยอ�ำนวยการฝ่ายการบัญชี
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายการบัญชี

4		

5

6

5. นางอินทิรา คลายนสูตร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน

6. นายจุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเงินฝาก

7. นายสามารถ หงษ์วิไล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดเงินฝาก

8. นางศรินทิพย์ ชนะภัย

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

7		

8

9

9. นายทวนทอง ตรีนุภาพ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

10. นายโชติช่วง ภิรมย์		
ที่ปรึกษาทั่วไป

11. นางสาวศรีนวล โอภาสวรกิจ
ที่ปรึกษาทั่วไป

10

11
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
คณะกรรมการด�ำเนินการศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

สายงานตรวจสอบและก�ำกับ

ที่ปรึกษาทั่วไป
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์

ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายบริสนัหารโครงการสารสนเทศและ
บสนุนระบบงานหลัก

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

กลุ่มงานกิจการสาขา

กลุ่มงานการตลาด

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานกิจการสาขานครหลวง

สายงานกิจการสาขาภูมิภาค

กลุ่มงานสินเชื่อ
รองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการการจัดการ
คณะกรรมการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการการจัดวางระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการการตลาด
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT

กลุ่มงานบริหารหนี้

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ

สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ

สายงานปรับโครงสร้างหนี้

สายงานกฎหมายและบังคับคดี

สายงานการเงินและบัญชี

สายงานวางแผนกลยุทธ์

สายงานปฏิบัติการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกิจการสาขากทม. และปริมณฑล

ฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1

ฝ่ายเงินฝาก

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย

ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ

ฝ่ายบริหารหนี้กทม. และปริมณฑล

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายบริหารการเงิน

ฝ่ายนโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

ส�ำนักพระราม 9

ฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2

ฝ่ายพัฒนาการตลาดเงินฝาก

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ

ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายการบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนโยบายภาครัฐและสังคม

ฝ่ายพัฒนาการตลาดสินเชื่อ

ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
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วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
ธนาคารมั่นคงทันสมัยและเป็นผู้น�ำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
พันธกิจ (Mission)
1. ตอบสนองนโยบายด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของภาครั ฐ โดยเฉพาะกลุ ่ ม ฐานรากของประเทศและเป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
2. ด�ำรงความเป็นธนาคารอันดับ 1 ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
3. มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
4. มุ่งพัฒนาศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ของพนักงาน
5. ร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม (Value)
ซื่อสัตย์สุจริต คิดสร้างสรรค์งาน บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม
เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากแรงขับเคลื่อนทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าทีข่ ยายตัวอยูใ่ นเกณฑ์ดี และตามเศรษฐกิจโลกทีฟ่ น้ื ตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยประเทศเศรษฐกิจหลัก คือ สหรัฐฯ มีการขยายตัว
ได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโรฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากปัญหาหนี้สาธารณะและการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับสูง ขณะที่ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 เศรษฐกิจไทยกลับหดตัวร้อยละ 0.2 จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการ
ส่งออกสินค้าและบริการที่หดตัวลงจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนจากภัยพิบัติในญี่ปุ่น ส�ำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 เศรษฐกิจไทยเริ่มกลับ
มาขยายตัวอีกครั้ง ตามการขยายตัวของทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุนภาคเอกชน
แต่เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 กลับต้องประสบกับสถานการณ์วิกฤตอุทกภัย ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการผลิตท�ำให้มีการ
หดตัวลงเป็นอย่างมาก โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 หดตัวร้อยละ -34.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวร้อยละ -4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส�ำหรับภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทั้งปี 2554 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาหนี้สินสาธารณะในยุโรป ส่งผลให้ภาพรวม
ทั้งปี 2554 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.00 ชะลอตัวลดลงอย่างมากจาก ร้อยละ 7.8 ในปีก่อนหน้า โดยการขยายตัวที่ยังคงเกิดขึ้นได้นั้น
เกิดจากแรงส่ง (Momentum) จากไตรมาสแรกเป็นส�ำคัญ จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาส
ที่ 1 และ 2 ของปี 2555 แต่การบริโภคภาคเอกชนยังสามารถฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่ 1 จากความจ�ำเป็นในการซื้อสินค้าทดแทนทรัพย์สินที่เสียหาย
และคาดว่าจะมีการฟืน้ ตัวกลับเข้าสูภ่ าวะปกติได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 โดยอาศัยอุปสงค์ภายในประเทศทีย่ งั แข็งแกร่งจากแนวโน้มการจ้างงาน
อยู่ในทิศทางดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยชดเชยการส่งออกที่อาจจะชะลอลงตามอุปสงค์โลกที่มีแนวโน้มลดลงจากปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศ
ยูโร จึงอาจประเมินได้ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2555 จะอยู่ที่ร้อยละ 4.90
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รายงานผลการดำ�เนินงานปี 2554
1. รายงานผลการด�ำเนินงานปี 2554
1.1 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
สินเชื่อ
หนี้สินและส่วนของทุน
เงินฝาก
เงินกู้ยืม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
BIS Ratio
Liquidity Ratio

2554

2553

เปลี่ยนแปลง (% yoy)

712,557
683,762
712,557
572,905
87,900
42,615
16.52%
7.72%

678,884
659,233
678,884
546,277
86,100
38,804
15.35%
7.50%

4.96%
3.72%
4.96%
4.87%
2.09%
9.82%
1.17%
0.22%

1.1.1 สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 712,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33,673 ล้านบาท (ร้อยละ 4.96) จากจ�ำนวน
678,884 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของธนาคาร จ�ำนวน 667,970 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 97.69 เป็นสินเชื่อรายย่อยระยะยาว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
• สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยอดสินเชื่อของธนาคารมีจ�ำนวน 683,762 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,529 ล้านบาท (ร้อยละ 3.72)
จากจ�ำนวน 659,233 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 สินเชื่อสุทธิที่เห็นว่าเพิ่มขึ้นไม่มากนั้น เป็นผลมาจากการตัดหนี้ส่วนขาด (Write-off)
ประมาณ 4,500 ล้านบาท การช�ำระคืนเงินกู้ตามปกติ และการไถ่ถอนจ�ำนองก่อนครบก�ำหนด นอกจากนี้การเกิดเหตุการณ์
อุทกภัยครัง้ ใหญ่ขนึ้ ช่วงปลายปี 2554 ยังเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ท�ำให้ผซู้ อื้ บ้านชะลอการตัดสินใจซือ้ และการท�ำนิตกิ รรม กูเ้ งิน ทัง้ นีส้ ามารถ
จ�ำแนกสินเชื่อออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
- สินเชื่อที่ก่อให้เกิดรายได้ (PL): ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีสินเชื่อที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งสิ้น 622,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก ณ สิ้นปี 2553 เป็นจ�ำนวนเงิน 31,303 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.30
- หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่อ สินเชื่อคงค้าง: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำ� นวน
61,284 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ต่อ สินเชื่อคงค้างเท่ากับร้อยละ 8.96 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2553
ร้อยละ 1.36
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1.1.2 หนี้สิน
• เงินฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจ�ำนวน 572,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 546,277 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 หรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 4.87 เนื่องจากการขยายฐานเงินฝากผ่านการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดได้
และการประชาสัมพันธ์บริการเงินฝากไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
• เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 86,100 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น จ�ำนวน 87,900 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 2.09 จากการออกพันธบัตรเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4 ครั้ง จ�ำนวนรวม 11,600 ล้านบาท และมีพันธบัตรทยอย
ครบก�ำหนดไถ่ถอน 4 ครั้ง จ�ำนวนรวม 9,800 ล้านบาท ในปี 2554
1.1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2554 มีจ�ำนวน 42,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,811 ล้านบาท จาก 38,804 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.82 เนื่องจากก�ำไรสะสมในปี 2554
• เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคาร มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เท่ากับร้อยละ 16.52 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.35 ณ สิ้นปี 2553 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.17
• อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับร้อยละ 7.72 เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 7.50 ณ สิ้นปี 2553 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.22
1.2 งบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับปี 2554

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ก�ำไรประมาณการหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยง
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
Net Interest Margin
Yield
Cost of Funds
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หน่วย : ล้านบาท
2554

2553

เปลี่ยนแปลง (% yoy)

35,012
19,207
15,805
4,548
1,533
5,852
0.70

33,127
16,776
16,350
6,007
1,509
5,370
0

5.69%
14.49%
(3.33%)
(24.29%)
1.63%
8.98%
-

53
6,990
2.27%
4.85%
2.97%

(127)
6,354
2.39%
4.67%
2.62%

141.41%
10.01%
(0.12%)
0.18%
0.35%

1.2.1 ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ในปี 2554 ธนาคารมีกำ� ไรเบ็ดเสร็จรวมที่ 6,990 ล้านบาท เพิม่ จาก จ�ำนวน 6,354 ล้านบาท ในปี 2553 หรือเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 636 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 10.01 และเป็นก�ำไรที่สูงกว่าเป้าหมายที่จ�ำนวน 6,708 ล้านบาท เป็นผลมาจากคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารดีขึ้น ท�ำให้ธนาคาร
ส�ำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง ร้อยละ 24.29 จากปีก่อน
ในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา ธนาคารได้ท�ำการปรับเพิ่มทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รวมทั้งออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยพิเศษตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ ส่งผลให้ Cost of Funds ของธนาคารปรับตัวสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 2.62 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 2.97 ณ สิ้นปี 2554 และมีส่วนท�ำให้อัตราผลตอบแทนรวมเฉลี่ย (Yield) ปรับตัวดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องเช่นกันจากร้อยละ 4.67 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 4.85 ณ สิ้นปี 2554 แต่การด�ำเนินโครงการตามนโยบายรัฐของธนาคาร เช่น
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน และสินเชื่อบ้านหลังแรก รวมทั้งการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคาร ท�ำให้อัตรา
ผลตอบแทนที่ได้รับจากสินเชื่อ ในภาพรวมของธนาคารเพิ่มขึ้นน้อยกว่า Cost of Funds ส่งผลให้ NIM ของธนาคารลดลงจากร้อยละ 2.39 ในปี 2553
เหลือร้อยละ 2.27 ณ สิ้นปี 2554
2. โครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สรุปได้ดังนี้
2.1 เงินฝากจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีปริมาณเงินฝากจ�ำนวนทั้งสิ้น 572,905

ของธนาคาร

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.70 ของแหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญ

2.2 พันธบัตรในประเทศ: ประกอบด้วย

(1)  พันธบัตรเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ�ำนวน 84,300 ล้านบาท
(2)  พันธบัตรเงินกู้-ธอส. โครงการบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก  จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท  
(3)  พันธบัตรเงินกู้-ธอส. สินเชื่อเคหะรวมใจ จ�ำนวน 1,600 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2554
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แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญ ณ สิ้นปี
จ�ำนวนเงิน : ล้านบาท
รายการ

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

2551

2552

2553

2554

จ�ำนวนเงิน     คิดเป็น
ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน     คิดเป็น
ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน     คิดเป็น
ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน     คิดเป็น
ร้อยละ

515,149
88,100
21,632

624,881

82.44
14.10
3.46

100.00

548,032
89,100
11,535

648,667

84.49
13.73
1.78

100.00

546,277
86,100
-

632,377

86.38
13.62
-

100.00

572,905
87,900
-

86.70
13.30
-

660,805 100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต้นทุนทางการเงินของธนาคารเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.97 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.62 ตามทิศทางการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อรักษาความสามารถในการจัดหาเงินทุน   
3. การขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ประชาชน
ธนาคารด�ำเนินการให้สินเชื่อปล่อยใหม่ ณ สิ้นปี 2554 จ�ำนวน 104,400 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เป็นจ�ำนวนเงิน 5,400 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.46 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 เป็นจ�ำนวน 5,448 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.51 และส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2554
ธนาคารมีสินเชื่อเงินกู้รายย่อยระยะยาวคงค้างทั้งสิ้น 667,970 ล้านบาท และมีลูกหนี้ทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน 1,393,854 บัญชี
ในปี 2554 ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค ธนาคารได้ขยายบทบาทในการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตภูมิภาค จากสถิติการให้สินเชื่อระยะยาวปล่อยใหม่สำ� หรับลูกค้ารายย่อยในปี 2554
เป็นจ�ำนวนเงิน 104,400 ล้านบาท จ�ำนวน 147,172 บัญชี ดังกล่าว ธนาคารได้ให้สนิ เชือ่ แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นจ�ำนวนเงิน
44,456 ล้านบาท จ�ำนวน 58,511 บัญชี และในเขตภูมิภาค เป็นจ�ำนวนเงิน 59,944 ล้านบาท จ�ำนวน 88,661 บัญชี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนจ�ำนวนเงิน
ให้สินเชื่อประมาณร้อยละ 42.59 และ 57.42 ตามล�ำดับ และมีสัดส่วนจ�ำนวนบัญชีประมาณร้อยละ 39.76 และ 60.25 ตามล�ำดับ
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สถิติการให้สินเชื่อระยะยาวปล่อยใหม่ แยกตามเขตพื้นที่
จ�ำนวนเงิน : ล้านบาท
รายการ

1. สินเชื่อในเขตกทม. และปริมณฑล
2. สินเชื่อในเขตภูมิภาค
รวมทั้งสิ้น

2551

2552

2553

2554

จ�ำนวนบัญชี จ�ำนวนเงิน     จ�ำนวนบัญชี จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนบัญชี จ�ำนวนเงิน   จ�ำนวนบัญชี จ�ำนวนเงิน   

53,861
70,019

39,793
42,011

123,880

81,804

71,660
90,380

50,061
52,700

66,311
90,374

45,459
53,493

162,040 102,761

156,685

98,952

58,511
88,661

44,456
59,944

147,172 104,400

จ�ำนวนเงิน : ล้านบาท
สินเชื่อแยกตามเขตพื้นที่ ปี 2553

สินเชื่อแยกตามเขตพื้นที่ ปี 2554

54%

57%

กทม. ปริมณฑล

46%

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

43%

ภูมิภาค

การปล่อยสินเชือ่ ของธนาคารเป็นไปตามพันธกิจของธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง โดยลูกค้าส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ของการกูย้ มื เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ และอาคาร
คิดเป็นร้อยละ 64.18 ของสินเชื่อปล่อยใหม่ทั้งหมดในปี 2554 หรือเป็นเงินจ�ำนวน 67,001 ล้านบาท จ�ำนวน 67,903 บัญชี
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สถิติการให้สินเชื่อระยะยาวปล่อยใหม่ แยกตามวัตถุประสงค์การกู้ยืม
จ�ำนวนเงิน : ล้านบาท
วัตถุประสงค์การกู้ยืม

2551

2552

2553

2554

จ�ำนวนบัญชี จ�ำนวนเงิน     จ�ำนวนบัญชี จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนบัญชี จ�ำนวนเงิน   จ�ำนวนบัญชี จ�ำนวนเงิน   

1. ปลูกสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร
33,076
2. ซื้อที่ดินและอาคาร
68,630
3. ซื้อที่ดิน
754
4. ซื้อห้องชุด
12,168
5. ไถ่ถอนจ�ำนองจากสถาบันการเงินอื่น
1,663
6. ก่อสร้างหรือไถ่ถอนจ�ำนองแฟลต
556
7. แฟลตต�ำ่ กว่ามาตรฐาน
8. ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวย
7,033
ความสะดวกเพื่อการอยู่อาศัย / กู้เพิ่ม
9. ช�ำระหนี้
10.ซ่อมแซมเพื่อที่อยู่อาศัย
-

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

14,413
78,701
885
35,035
1,848
36
481
12,398

10,362
66,489
446
15,625
1,660
219
538
1,679

11,823
66,848
674
33,759
1,278
30
532
16,005

9,956
62,387
331
15,098
1,084
182
643
2,098

14,300
67,903
840
29,445
1,331
27
484
14,381

11,722
67,001
339
15,093
1,362
206
631
2,115

-

18,243
-

5,743
-

25,736
-

7,173
-

18,458
3

5,931
1

รวมทั้งสิ้น

81,804

123,880

162,040 102,761 156,685 98,952

147,172 104,400

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2552 มีการแยกวัตถุประสงค์การกู้แฟลตต�่ำกว่ามาตรฐานและการกู้ช�ำระหนี้ออกจากวัตถุประสงค์การกู้ยืมประเภทอื่น

4. การด�ำเนินการในโครงการสินเชื่อและมาตรการที่สำ� คัญ
ในปี 2554 ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยส่วนรวม และสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการสร้างโอกาสให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำของส่วนราชการ
ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจของธนาคาร ซึ่งมีทั้งโครงการที่ด�ำเนินการต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา และโครงการที่เริ่มด�ำเนินการ
ในปี 2554 สรุปผลการด�ำเนินงานได้ดังนี้
• โครงการสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ เงินกูพ้ เิ ศษ ปี 2554 (0% 6 เดือน) : เป็นโครงการทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ส่งเสริมก�ำลังซือ้ ให้สามารถจัดซือ้ /จัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัย
เป็นของตนเองได้สะดวกขึน้ และเพือ่ ลดภาระอัตราดอกเบีย้ เงินกูแ้ ละเงินงวดผ่อนช�ำระสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยครอบคลุมลูกค้า
5 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าบุคลากรภาครัฐ สวัสดิการไม่มีเงินฝากหักเงินเดือน ลูกค้ารายย่อย กลุ่มวิชาชีพพิเศษ (ทันตแพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ นักบิน
วิศวกร) ลูกค้ารายย่อยโครงการ LTF และโครงการ FAST TRACK ซึ่งก�ำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด หักเงินเดือนน�ำส่งธนาคาร โดยผลการด�ำเนินงาน
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่สำ� หรับโครงการนี้ได้ จ�ำนวน 55,009 บัญชี เป็นเงิน 51,343 ล้านบาท
• โครงการบ้าน ธอส. เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งแรก (0% 2 ปี) : เป็นโครงการทีส่ นับสนุนนโยบายกระทรวงการคลัง ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีทอี่ ยูอ่ าศัย
เป็นของตัวเอง และมีความต้องการซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัยแห่งแรกที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท พร้อมทั้งแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
และค่าจดทะเบียนจ�ำนองรวมไม่เกิน 2% โดยผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่สำ� หรับโครงการนี้ได้
จ�ำนวน 12,252 บัญชี เป็นเงิน 13,619 ล้านบาท
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• โครงการบ้าน ธอส. เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งแรก (0% 3 ปี) : เป็นโครงการทีส่ นับสนุนนโยบายกระทรวงการคลัง เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีความต้องการซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัยแห่งแรกที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ตั้งแต่
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2555 และต้องท�ำนิติกรรมให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 ระยะเวลาด�ำเนินการประมาณ 2 เดือนธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ จ�ำนวน 950 บัญชี เป็นเงิน 687 ล้านบาท
• โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” : เป็นโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนต่อนโยบายของรัฐบาล ที่ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาความต้องการ
ที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติ และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยดูแลด้าน
การจัดหาทีด่ นิ และจัดสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย และมอบหมายให้ธนาคารของรัฐ เป็นผูส้ นับสนุนทางด้านการเงินแก่การเคหะแห่งชาติ และผูซ้ อื้ บ้านรายย่อย
ที่มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถจัดซื้อจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ในการด�ำเนินโครงการนี้ การเคหะแห่งชาติได้จัดส่งผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน
ในโครงการให้แก่ธนาคารในการให้สินเชื่อ โดยผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ให้แก่โครงการนี้ได้
จ�ำนวน 29,452 บัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 11,587 ล้านบาท
• มาตรการลดภาระหนี้ที่อยู่อาศัยช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย
จากเหตุการณ์อทุ กภัยทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้ประชาชนจ�ำนวนมากได้รบั ความเดือดร้อนต่อทีอ่ ยูอ่ าศัย และการประกอบอาชีพการงาน ท�ำให้ประชาชน
ต้องการได้รบั ความช่วยเหลือทัง้ เงินทุนในการ ซ่อม/สร้าง ทีอ่ ยูอ่ าศัยและบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระการผ่อนช�ำระ ธนาคารจึงจัดให้มมี าตรการ
ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ดังนี้
มาตรการที่ 1
ส�ำหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร กรณีหลักประกัน และ/หรือ รายได้ ได้รบั ผลกระทบ ธนาคารจะผ่อนปรนการผ่อนช�ำระหนี้
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (คิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี) กรณีได้รับผลกระทบรุนแรงจะผ่อนปรนการผ่อนช�ำระหนี้
ต่อเป็นระยะเวลาอีกไม่เกิน 6 เดือน (คิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี) ปัจจุบันสิ้นสุดการยื่นขอใช้มาตรการที่ 1 แล้ว
เมื่อ 30 ธันวาคม 2554 และสิ้นสุดการท�ำนิติกรรมเมื่อ 16 มกราคม 2555 มีผู้เข้ารับความช่วยเหลือ ใช้มาตรการจ�ำนวน
119,710 ราย วงเงิน 70,468 ล้านบาท
มาตรการที่ 2
กรณีลูกค้าเดิมได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์น�้ำท่วมจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตธนาคารจะลดดอกเบี้ย
ให้เหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่ ไม่มีผู้ขอเข้ารับความช่วยเหลือจากมาตรการนี้
มาตรการที่ 3
กรณีลูกค้าเดิมที่อาคารที่อยู่อาศัยพังเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จะได้รับการปลดภาระหนี้ตามยอดหนี้
คงเหลือในส่วนของอาคาร โดยผูก้ ผู้ อ่ นช�ำระหนีใ้ นส่วนของทีด่ นิ ทีค่ งเหลือ ไม่มผี ขู้ อเข้ารับความช่วยเหลือจากมาตรการนี้
มาตรการที่ 4
ส�ำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. และลูกค้าใหม่ ที่อาคารได้รับความเสียหายสามารถขอกู้เพิ่ม หรือกู้ใหม่เพื่อปลูกสร้างอาคาร
ทดแทนอาคารเดิม (มีหลักประกัน) คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 2% ต่อปี นาน 5 ปี (วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน
และภายในวงเงินต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท) หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี ส�ำหรับรายย่อย
และคิดอัตราดอกเบี้ย = MRR-1.00% ต่อปี ส�ำหรับลูกค้าสวัสดิการ
มาตรการที่ 5
กรณีกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท (ไม่มีหลักประกัน) ด้วยอัตราดอกเบี้ย
คงที่ 4% ต่อปี นาน 5 ปี (100% ของราคาประเมินค่าซ่อมแซม และภายในวงเงิน ต่อรายไม่เกิน 1 แสนบาท โดยต้องมี
บุคคลผู้มีรายได้ไม่ตำ�่ กว่า 15% ของวงเงินกู้คำ�้ ประกันและตรวจสอบเครดิตบูโรผู้ค�้ำ
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5. สาขาและจุดให้บริการ
ธนาคารมีนโยบายเปิดจุดให้บริการเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจที่ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย
ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารมีสาขาและจุดให้บริการที่เปิดด�ำเนินการครอบคลุม 76 จังหวัด จ�ำนวนทั้งสิ้น รวม 153 แห่ง แบ่งเป็นสาขาหลักในเขต กทม.
และปริมณฑลจ�ำนวน 31 สาขา และสาขาหลักในส่วนภูมิภาคจ�ำนวน 47 สาขา เป็นสาขาย่อยในกทม. และปริมณฑลจ�ำนวน 4 สาขา เป็นสาขาย่อย
ในส่วนภูมิภาคจ�ำนวน 20 สาขา เคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ทั้งหมดอีกจ�ำนวน 15 แห่ง ศูนย์บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS) จ�ำนวน 26 แห่ง และหน่วยบริการสินเชื่อในส่วนภูมิภาคจ�ำนวน 9 แห่ง เพื่อให้บริการรับฝาก-ถอนเงิน และช�ำระหนี้เงินกู้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ด้านช่องทางหลักการให้บริการ
รายการ

1. ส�ำนักงานใหญ่
2. สาขาในเขต กทม. และปริมณฑล
- สาขาหลัก
- สาขาย่อย
- เคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่
- ศูนย์บริการธนาคาร (OSS)
3. สาขาในเขตภูมิภาค
- สาขาหลัก
- สาขาย่อย
- เคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่
- ศูนย์บริการธนาคาร (OSS)
- หน่วยบริการสินเชื่อ
รวมจ�ำนวนจุดให้บริการทั้งสิ้น

2551

2552

2553

2554

1

1

1

1

30
2
14
1

30
3
14
1

31
2
13
1

31
4
13
1

45
5
2
19
19

45
12
2
23
20

46
14
2
24
15

47
20
2
25
9

138

151

149

153

2551

2552

2553

2554

102

125

155

153

• ด้านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รายการ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของธุรกิจ ปี 2554
ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันมาโดยตลอด และนับวันการแข่งขันจะทวีความรุนแรงขึ้น ธนาคารได้ตระหนักถึงสถานการณ์
การแข่งขันเช่นนี้ จึงต้องเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับกับการแข่งขันกับธนาคารอืน่ ๆ เพือ่ ให้มผี ลประกอบการทีด่ พี อทีจ่ ะสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืน
ให้กบั ธนาคารในระยะยาวรวมถึงการตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อรัฐบาล เนือ่ งจากการทีธ่ นาคาร
มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น ร้อยละ 100 ในปี 2554 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้จำ� นวน 104,400 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมายที่กำ� หนดไว้ที่ 99,000 ล้านบาท โดยสามารถสรุปปัจจัยสู่ความส�ำเร็จได้ดังนี้
(1) ธนาคารสามารถระดมเงินฝากจากบุคคลทั่วไป หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ได้ในปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพียงพอในการปล่อยสินเชื่อ
จากการที่ธนาคารเป็นธนาคารของรัฐที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน
(2) ธนาคารมี Brand ที่มีความเข้มแข็งในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และเป็นผู้นำ� ที่ให้บริการเฉพาะด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
(3) ธนาคารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ ท�ำให้ธนาคารมีฐานลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐเป็นจ�ำนวนมาก
(4) ธนาคารมีพนักงานธนาคารที่มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญในด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(5) ธนาคารมีความสามารถในการบริหารต้นทุนการด�ำเนินงานให้อยู่ภายใต้กรอบที่ก�ำหนดท�ำให้สามารถควบคุม Cost to Income Ratio
ในปี  2554 ไว้เท่ากับ ร้อยละ 25.65 ซึง่ ดีกว่าเป้าหมายที่ ร้อยละ 29.23 และต�ำ่ กว่าเมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ สถาบันการเงินมี Cost to Income Ratio
เท่ากับร้อยละ 48.01 ส่งผลให้ธนาคารมีก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ปี 2554 เท่ากับ 6,987 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ 6,708 ล้านบาท
ภายใต้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา
Success Factor

สินเชื่อปล่อยใหม่
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
Cost to Income (%)

2554 (Actual)

104,400
6,987
25.65%

2554 (Target)

99,000
6,708
29.23%

7. ทิศทางและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจธนาคารในปี 2555
ธนาคารได้กำ� หนดเป้าหมายและแผนปฏิบตั กิ ารในปี 2555 ภายใต้การวิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อม ทัง้ ภายในและภายนอกธนาคารเพือ่ แสวงหาโอกาส
อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน (SWOT) มาพิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบายและกรอบทิศทางในการด�ำเนินงาน เน้นกลยุทธ์การเติบโตแบบยั่งยืน
ในรูปแบบของ การให้บริการ และการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุดเพือ่ ตอบสนองความต้องการลูกค้า และเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
เชิงธุรกิจของธนาคารให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์
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7.1 ยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy)

จากการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษ ความได้เปรียบ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร ธอส. ได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อมุ่งไป
สู่ความยั่งยืนโดยผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านสินเชื่อ และ เงินฝาก ซึ่งจะเป็นการรักษา margin ของธนาคารให้เหมาะสม รวมถึงการรักษา
ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้ โดยยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) ประกอบด้วย
1. ขยายสินเชื่อ เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. เช่น โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 8
โครงการสวัสดิการเงินกู้ส�ำหรับกลุ่มวิชาชีพพิเศษ และการให้กู้เพิ่มบัญชีเดิม เป็นต้น
2. ขยายสินเชื่อ High Yield เพื่อเพิ่ม Margin ของธนาคาร เช่น สินเชื่อลักษณะ Home Equity การพัฒนา Flat / Apartment
3. ขยายฐานสินเชื่อแก่ผู้มีรายได้น้อย เช่น โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก
4. ขยายเงินฝากต้นทุนต�่ำ  โดยขยายสาขาและช่องทางการขายและบริการ โดยสร้างผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้ารายย่อย และการเร่งขยายสาขาให้ทั่วถึง
5. บริหารจัดการ NPL NPA เชิงรุก และลดการเกิด NPL ใหม่ เช่น การจ้างที่ปรึกษาในการจ�ำหน่าย NPL
6. พัฒนาระบบ IT (Core Banking) และระบบบริหารความเสี่ยง เช่น การพัฒนาระบบงานหลักเดิมรองรับความต้องการทางธุรกิจของ
ธนาคารในปัจจุบัน
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เช่น การปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานให้มีความรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
7.2  เป้าหมายการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ

•
•
•
•
•
•
•

ด้านสินเชื่อปล่อยใหม่
ด้านสินเชื่อคงค้าง
ด้านสินทรัพย์รวม
ด้านหนี้สินรวม  
ด้านก�ำไรสุทธิ  
ด้าน NPLs ณ สิ้นปี 2555  
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  

104,400
699,762
732,810
685,965
7,215*
7.12 %
16.19 %

หมายเหตุ : * ยังไม่รวมผลกระทบจากโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการพักช�ำระหนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
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ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

สภาวะธุรกิจ ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย และตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
1. สภาวะธุรกิจ
ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 ธุรกิจด้านที่อยู่อาศัย ธุรกิจด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ต่างอยู่ในภาวะการแข่งขัน
กับคู่แข่งอย่างคึกคัก ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนโยบายภาครัฐ ที่อยู่ในระดับที่คาดการณ์และบริหารจัดการได้
ธุรกิจโดยรวมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะปรับเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจของตนเองเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แม้วา่ แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ จะอยูใ่ นขาขึน้ และระบบเศรษฐกิจไทยจะได้รบั ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ
ในต่างประเทศบ้างก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายของไตรมาสที่ 3 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 4 หลายจังหวัดในประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพฯ ต้องเผชิญกับมหาอุทกภัย
ครั้งประวัติศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วนอย่างหนักหน่วง เกิดความเสียหายและความสูญเสียในระดับที่มากน้อยแตกต่างกันไป ธุรกิจ
หลายแห่งประสบปัญหา เกิดภาวะชะงักงันทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ประชาชนจ�ำนวนมากไม่สามารถอยู่อาศัยในที่พักของตนเองได้ และ / หรือ
ไม่สามารถท�ำงานในพื้นที่ท�ำงานเดิมได้ รวมทั้งท�ำให้ก�ำลังซื้อบ้านและความสามารถในการช�ำระหนีล้ ดลง ในส่วนของผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูอ่ าศัยและ
สถาบันการเงินต้องปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อรับมือกับวิกฤติที่ไม่ได้มีการเตรียมแผนรองรับมาก่อน และสามารถประคองธุรกิจให้ดำ� เนินต่อไปได้
2. ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2554
2.1 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใน ปี 2554 (มกราคม-ตุลาคม) มีจ�ำนวน 71,198 หน่วย หดตัว -11% จาก
ช่วงเดียวกันของปี 2553 ที่มีจำ� นวน 79,995 หน่วย โดยคาดว่าทั้งปี 2554 จะอยู่ที่ประมาณ 85,000 หน่วย หดตัว -21.2% จากปี 2553
(ตามแผนภูมิที่ 1)
					
แผนภูมิที่ 1 : ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
หนวย

250,000

200,000

150,000

%

27.7

0.7

-15.8
171,254 172,419

15.9

20.8

2.4
176,616

-54.9

-52.4

48.1

13.3

11.2

11.0

14.0

21.2

-5.3
10M/53 = 79,995 หนวย
10M/54 = 71,198 หนวย
%YOY = -11%

148,631

94,977
79,757 75,530 85,579
69,101 71,713

67,054

0

3.8

-15.4

100,000

50,000

23.3

31,944

38,582 32,650 37,833

107,904
85,000

56,040

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 f
ที่อยูอาศัยแนวราบ

หองชุด

%growth

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ ธอส. (ปี 2532-2547) และข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ปี 2547-ปัจจุบัน)
จัดท�ำโดย : ส่วนวิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ
รายงานประจำ�ปี 2554
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หากจ�ำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่า ห้องชุดมีสัดส่วนปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน เหลือ 43% จาก 55.5% ในปี 2553 ขณะที่บ้าน
เดี่ยวและบ้านแฝดมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 40.3% จาก 30.9% ในปี 2553 (ตามแผนภูมิที่ 2)
แผนภูมิที่ 2 : สัดส่วนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย ปี 2554
รอยละ (%)

80

74.3

70
60

42.3

40.0

40

34.2

29.3

30

54.8

43.0

43.1

17.7

15.5
7.3

23.1

18.5

22.3

19.3

13.1

10.2

23.1

30.9

11.7

13.6

17.1

14.7

12.3

31.7
21.8 23.6
23.3

15.2

7.1

40.3

39.8

31.6

36.1

16.7

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 (ม.ค.-ต.ค.)
2554
บานเดี่ยวและบานแฝด

ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย

หองชุด

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ ธอส. (ปี 2532-2547) และข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ปี 2547-ปัจจุบัน)
จัดท�ำโดย : ส่วนวิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ

2.2 ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2554 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีจ�ำนวน 77,381 หน่วย หดตัว -22.9% จาก
ช่วงเดียวกันของปี 2553 ที่มีจ�ำนวน 100,315 หน่วย และคาดว่าจ�ำนวนที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ ทั้งปี 2554 จะมีจ�ำนวน 84,000 หน่วย
หดตัว -29.3% จากปี 2553 (ตามแผนภูมิที่ 3)
แผนภูมิที่ 3 : ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
หนวย

110.8

400,000

300,000

283,892 -33.0

30.1

4.0
-6.6

% growth
29.3

23.0
-16.7

-25.8

-66.4
-92.3

11M/53 = 100,315 หนวย
11M/54 = 77,381 หนวย
%YOY = -22.9%

190,315

150,000

131,815

100,000

81,384

50,000
0

136.0

69.6

-30.7

250,000
200,000

115.3
63.7

21.3

350,000

52,305

44,353
3,421 4,149 8,748 14,322

68,052 63,579 66,116

118,756 84,000

67,791
50,331

30,833

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 f

ที่มา : www.area.co.th
จัดท�ำโดย : ส่วนวิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ
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		 2.3 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ยอดโอนกรรมสิทธิใ์ นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2554 (มกราคม-ตุลาคม) มีจำ� นวน 126,417 หน่วย หดตัว -14% จากช่วงเดียวกัน
ปี 2553 โดยคาดว่ายอดโอนฯ ทั้งปี 2554 จะมีประมาณ 150,000 หน่วย หดตัวประมาณ -15.8% จากปี 2553 หากแยกประเภท
พบว่า เป็นการโอนห้องชุด 39.9% ทาวน์เฮาส์-อาคารพาณิชย์ 39.3% และบ้านเดี่ยว-บ้านแฝด 20.8% (ตามแผนภูมิที่ 4 และ 5)
แผนภูมิที่ 4 : การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย
หนวย

8.5

10.0

%

10.5

200,000

178,128

-15.8

161,240

150,000

150,000

146,451

134,932

100,000

10M
=126,417

50,000

0

2550

2551
หองชุด

2552

บานเดี่ยวและบานแฝด

2553

ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย

2554 f
%growth

ที่มา : กรมที่ดิน
รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.

แผนภูมิที่ 5 : การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย (ม.ค.- ต.ค. 54)
บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
26,270 หน่วย

ห้องชุด
50,403 หน่วย

20.8%
39.9%

ทาวน์เฮาส์&อาคารพาณิชย์
49,744 หน่วย

39.3%

ที่มา : ส�ำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เทศบาลและส�ำนักงานจังหวัดในปริมณฑล กรมการปกครอง ,กรมที่ดิน
รวบรวมโดย : ฝ่ายวิชาการ ธอส. (ปี 2532-2547) และข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ปี 2547-ปัจจุบัน) จัดท�ำโดย : ส่วนวิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ
รายงานประจำ�ปี 2554
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3. สถานการณ์ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2554
3.1 สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไปของสถาบันการเงินทั้งระบบ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ของสถาบันการเงินทั้งระบบในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 มีจ�ำนวน 292,864 ล้านบาท ขยายตัว 4.1%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ปล่อยได้ 281,275 ล้านบาท) (ตามแผนภูมิที่ 6) โดยสินเชื่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขยายตัว 0.9%
ธนาคารออมสินหดตัว -3% ขณะที่ ธอส.ขยายตัวสูงสุดประมาณ 15.2% (ตามตารางที่ 1) และคาดว่าแนวโน้มทั้งปี 2554 สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั้งระบบจะหดตัวจากปี 2553 อยู่ที่ประมาณ 340,000 ล้านบาท หรือ -9.9%
แผนภูมิที่ 6 : สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ของสถาบันการเงินทั้งระบบ
3Q/53 = 281,275 ลบ.
3Q/54 = 292,864 ลบ.
%YOY = 4.1%

ลานบาท
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168,314

0

108,886 115,351

103,733

100,000

64,301

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554(3Q)
ธนาคารพาณิชย

ธอส.

บริษัทเงินทุน

ธ.ออมสิน

อื่นๆ

อัตราการขยายตัว

หมายเหตุ : 1. ยอดที่ปรากฏเป็นสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ / สร้างที่อยู่อาศัยของตนไม่รวมสินเชื่อที่ให้แก่ผู้ประกอบการ
2. ปี 46-47 ข้อมูลอื่นๆ ของ บ.เครดิตฟองซิเอร์ สินเชื่อที่ปล่อยเกือบทั้งหมดได้โอนขายให้กับษรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ที่มา : ธปท. ธอส. ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิต และการเคหะแห่งชาติ
รวบรวมโดย : ฝ่ายวิชาการ ธอส. (ปี 2531-2546) และข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ปี 2547-ปัจจุบัน) จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิชาการ ธอส. (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 54)

ตารางที่ 1 : สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั้งระบบ แยกสถาบันการเงิน และส่วนแบ่งตลาด
ธนาคารพาณิชย์

ธอส.

ธ.ออมสิน

อื่นๆ

รวม

ทั้งปี 2553 (ล้านบาท)

239,983

98,950

38,005

284

377,224

3 ไตรมาสแรก ปี 2553 (ล้านบาท)

180,445

71,279

29,315

235

281,275

3 ไตรมาสแรก ปี 2554 (ล้านบาท)

182,042

82,145

28,427

249

292,864

0.9%

15.2%

-3.0%

6.0%

4.1%

ขยายตัวเมื่อเทียบ 3 ไตรมาสแรก ปี 2553 (%yoy)
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.
จัดท�ำโดย : ส่วนวิจัยฯ ฝ่ายวิชาการ
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ส�ำหรับส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไปของสถาบันการเงินทั้งระบบ พบว่า แม้กลุ่มธนาคารพาณิชย์จะยังคงมี
ส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด 62.2% แต่ลดลงจากปี 2553 ที่มี 63.6% ขณะที่ ธอส. เพิ่มขึ้นเป็น 28.0% จาก 26.2% และธนาคารออมสิน
ลดลงเป็น 9.7% จาก 10.1% ในปี 2553 (ตามแผนภูมิที่ 7)
แผนภูมิที่ 7 : ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่
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ธนาคารพาณิชย
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ธอส.

59.6

48.6

15.7

10.5
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2547

บริษัทเงินทุน
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ออมสิน
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26.2
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10.1
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28.0

ธ. ออมสิน
9.7

อื่นๆ

หมายเหตุ : 1. ยอดที่ปรากฎเป็นสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ / สร้างที่อยู่อาศัยของตนไม่รวมสินเชื่อที่ให้แก่ผู้ประกอบการ
2. ปี 46-47 ข้อมูลอื่นๆของ บ.เครดิตฟองซิเอร์ สินเชื่อที่ปล่อยเกือบทั้งหมดได้โอนขายให้กับษรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ที่มา : ธปท. ธอส. ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิต และการเคหะแห่งชาติ
รวบรวมโดย : ฝ่ายวิชาการ ธอส. (ปี 2532-2547) และข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ปี 2547-ปัจจุบัน) จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิชาการ ธอส.

		
		 3.2 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้างของสถาบันการเงินทั้งระบบ
สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้างทั้งระบบมีทั้งสิ้น 2,011,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133,421 ล้านบาท
จากสิ้นปี 2553 คิดเป็นการขยายตัว 7.1% โดยแนวโน้มสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างทั้งระบบ ณ สิ้นปี 2554 คาดว่าน่าจะขยายตัวได้
ประมาณ 8-9% จากปี 2553 ส่วนแบ่งตลาด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2554 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 พบว่า กลุ่มธนาคารพาณิชย์ อยู่ที่
59.0% เพิ่มขึ้นจาก 57.9% ธอส. อยู่ที่ 33.0% ลดลงจาก 34.0% ธนาคารออมสิน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 7.7% จาก 7.6% (ตามแผนภูมิ
ที่ 8 และ 9)
แผนภูมิที่ 8 : สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้างของสถาบันการเงินทั้งระบบ
ลานบาท
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ธนาคารพาณิชย

ธอส.

บริษัทเงินทุน

ธ.ออมสิน

อื่นๆ

อัตราการขยายตัว

หมายเหตุ : 1. ยอดที่ปรากฎเป็นสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ / สร้างที่อยู่อาศัยของตนไม่รวมสินเชื่อที่ให้แก่ผู้ประกอบการ
2. ปี 46-47 ข้อมูลอื่นๆ ของ บ.เครดิตฟองซิเอร์ สินเชื่อที่ปล่อยเกือบทั้งหมดได้โอนขายให้กับษรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ที่มา : ธปท. ธอส. ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิต และการเคหะแห่งชาติ
รวบรวมโดย : ฝ่ายวิชาการ ธอส. (ปี 2531-2546) และข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ปี 2547-ปัจจุบัน) จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิชาการ ธอส. (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 54)
รายงานประจำ�ปี 2554
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แผนภูมิที่ 9 : ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง
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ธอส.

บริษัทเงินทุน

ออมสิน

ธอส.

ธ. ออมสิน

อื่นๆ

หมายเหตุ : 1. ยอดที่ปรากฏเป็นสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ / สร้างที่อยู่อาศัยของตนไม่รวมสินเชื่อที่ให้แก่ผู้ประกอบการ
2. ปี 46-47 ข้อมูลอื่นๆของ บ.เครดิตฟองซิเอร์ สินเชื่อที่ปล่อยเกือบทั้งหมดได้โอนขายให้กับษรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ที่มา : ธปท. ธอส. ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิต และการเคหะแห่งชาติ
รวบรวมโดย : ฝ่ายวิชาการ ธอส. (ปี 2531-2546) และข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ปี 2547-ปัจจุบัน) จัดท�ำโดย : ฝ่ายวิชาการ ธอส. (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 54)

4. สถานการณ์มหาอุทกภัยและมาตรการความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์มหาอุทกภัย มวลน�้ำจ�ำนวนมหาศาลได้ไหลหลากผ่านจังหวัด
ต่างๆ รวมถึงหลายเขตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ภาคธุรกิจ และประชาชน ที่อยู่
อาศัยและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายอย่างมาก ท�ำให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลากหลายด้าน รวมถึง
สถาบันการเงินต่างๆ ได้ออกมาตรการบรรเทาทุกข์จากมหาอุทกภัยครั้งนี้ด้วย
ส�ำหรับ ธอส. ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน เนื่องจากลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. จ�ำนวนมากมีที่อยู่อาศัยและ
สถานที่ทำ� งานอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการช�ำระหนี้ ธอส.
จึงได้ออก “โครงการเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้ ปลูกสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554” ดังนี้
1) ส�ำหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร กรณีหลักประกัน และ/หรือ รายได้ ได้รับผลกระทบ ธนาคารจะผ่อนปรนการช�ำระหนี้เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 6 เดือน กรณีได้รับผลกระทบรุนแรง ผ่อนปรนการผ่อนช�ำระหนี้ต่อเป็นระยะเวลาอีกไม่เกิน 6 เดือน
2) กรณีลูกค้าเดิมได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์น�้ำท่วมจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิต ธนาคารจะลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.01%
ต่อปี ตลอดระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่
3) กรณีลูกค้าเดิมที่อาคารที่อยู่อาศัยพังเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จะได้รับการปลดภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือใน
ส่วนของอาคาร
4) ส�ำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. และลูกค้าใหม่ กรณีทอี่ าคารได้รบั ความเสียหาย สามารถขอกูเ้ พือ่ ปลูกสร้างอาคารทดแทนหรือซ่อมแซม
อาคารเดิมทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย คิดอัตราดอกเบีย้ เงินกูค้ งที่ 2% ต่อปี ในระยะเวลา 5 ปีแรก หลังจากนัน้ คิดอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
ตามประกาศของธนาคาร (ไม่เกิน 100% ราคาประเมินค่าก่อสร้าง หรือราคาประเมินค่าซ่อมแซม ตามเกณฑ์หลักประกัน) วงเงินต่อ
รายไม่เกิน 1 ล้านบาท
5) กรณีกู้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 4% ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินค่า
ซ่อมแซม) วงเงินต่อรายไม่เกิน 1 แสนบาท โดยต้องมีบคุ คลผูม้ รี ายได้ไม่ตำ�่ กว่า 15% ของวงเงินกู้ ค�ำ้ ประกัน และตรวจสอบเครดิต
บูโรผู้คำ�้ ประกัน
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ในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีการชะลอตัวลงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากพื้นที่ที่ถูก
น�้ำท่วมส่วนใหญ่นอกจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นย่านที่อยู่อาศัย อาทิ รังสิต-ล�ำลูกกา-ปทุมธานี บางบัวทองบางใหญ่-นนทบุรี บางพลัด-พุทธมณฑล-นครปฐม ซึง่ เป็นท�ำเลทีม่ กี ารพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรค่อนข้างมากตัง้ แต่ระดับล่างจนถึงระดับบน
รวมทั้งแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ซึ่งเป็นท�ำเลเปิดใหม่ของโครงการอสังหาฯ บางกรวย หรือท�ำเลแถบถนนราชพฤกษ์
ซึ่งเป็นท�ำเลที่มีการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรระดับบน เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายที่อยู่อาศัย
โดยรวมด้วย
5. แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2555
สถานการณ์มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ได้สง่ ผลกระทบต่อแนวโน้มตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยและสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในปี 2555 ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม
ผลกระทบทางตรงที่ชัดเจน ในด้านอุปทานคือ การหดตัวลงของที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนใหม่ การเลื่อนการเปิดตัว
โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ จากเดิมที่ก�ำหนดไว้ในช่วงปลายปี 2554 ไปเป็นช่วงต้น-กลางปี 2555 เป็นต้น ส่วนด้านอุปสงค์ ความต้องการซื้อ
ที่อยู่อาศัย และขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยลดลง เกิดการชะลอตัวของการท�ำนิติกรรม ซื้อ-ขาย-โอน-จดทะเบียน เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 หากแต่จะมีความต้องการขอกูเ้ งินเพือ่ การซ่อมแซมปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยของตนเองทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจาก
น�ำ้ ท่วมเพิม่ ขึน้ แทนในไตรมาสแรกของปี 2555 ส�ำหรับประชาชนทีย่ งั ต้องการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย อาจจะชะลอการตัดสินใจออกไป หรือใช้เวลาการ
ตัดสินใจมากขึน้ จากช่วงต้นปี 2555 เป็นกลางปี 2555 เป็นต้นไป เพือ่ จะใช้เวลามากขึน้ ในการพิจารณาเลือกท�ำเลทีต่ งั้ ของโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย
รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของโครงการมากขึน้ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในระบบการรับมือหากเกิดวิกฤตน�ำ้ ท่วมใหญ่ในอนาคต ในขณะที่
ผู้ประกอบการ จะพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของพื้นที่โครงการ และสร้างระบบป้องกันน�้ำท่วม รวมทั้งภัยธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆ ด้วย
ส่วนผลกระทบทางอ้อม อุทกภัยได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่ระบบเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ภาคการเกษตร
ภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของประชาชน การฟื้นฟูธุรกิจและโรงงานที่ได้รับความเสียหาย อาจต้อง
ใช้เวลา 3-6 เดือน กว่าที่จะกลับมาด�ำเนินธุรกิจได้ในระดับปกติ โดยระดับความรุนแรงและขอบข่ายของผลกระทบจะแตกต่างกันในแต่ละ
ภาคธุรกิจ ในเบือ้ งต้นประชาชนอยูร่ ะหว่างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของตนเอง โดยเฉพาะการซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยซึง่ เป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้
ของภาคครัวเรือน ประชาชนบางส่วนเกิดการชะลอการตัดสินใจซือ้ บ้านใหม่ ซึง่ จะท�ำให้ยอดซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ยอดโอนทีอ่ ยูอ่ าศัย และยอดสินเชือ่
ที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ชะลอลงในไตรมาส 1 ปี 2555
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อย่างไรก็ตาม รัฐบาล ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย และสถาบันการเงินทั้งหลาย ต่างทยอยออกมาตรการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตลาดที่อยู่อาศัย และตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งการออกแคมเปญในหลากหลายรูปแบบเพื่อ
กระตุ้นตลาดฯ ท�ำให้เห็นแนวโน้มการแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้น โดยใช้กลยุทธ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส อย่างเช่น การออกแคมเปญสินเชื่อ
เพื่อซ่อมแซมบ้าน ปลูกสร้างใหม่ รวมทั้งสินเชื่อเพื่อซื้อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัย ทั้งส�ำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ การร่วมมือกัน
ระหว่างสถาบันการเงินทีป่ ล่อยสินเชือ่ และผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูอ่ าศัย เสนอสิทธิประโยชน์ทนี่ า่ สนใจแก่ลกู ค้า เป็นต้น เพือ่ รักษาและแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดของตนเอง ภายใต้ปจั จัยสนับสนุนด้านอัตราดอกเบีย้ ทีม่ แี นวโน้มทรงตัวหรืออาจมีการปรับตัวลงได้ ตามแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
โดยสรุป ในปี 2555 คาดว่าตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่จะเติบโตขึ้นประมาณ 9% หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมประมาณที่ 370,000
ล้านบาท จากทั้งปี 2554 ที่คาดว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะปล่อยได้ 340,000 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าตลาดจะฟื้นตัวในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการต้องปรับตัวภายใต้บรรยากาศการแข่งขันอย่างคึกคักของในตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย ขณะทีส่ ถาบันการเงินต่างๆ จะมีการแข่งขันการให้บริการ
สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างเข้มข้นเช่นกัน ประกอบกับรัฐบาลก็เร่งฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ กระตุน้ การใช้จา่ ยและการบริโภคภายในประเทศ เพือ่ ให้เศรษฐกิจไทย
ในปี 2555 สามารถขยายตัวได้ตามที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.5-5.5% ทั้งนี้อยู่บนสมมุติฐานว่าหากประเทศไทยไม่มีปัจจัยลบใดๆ เกิดขึ้นอีก ไม่ว่าจะ
ภัยธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจในต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ฯลฯ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประวัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
“พระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496” และได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2496 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง เจตนารมณ์ส�ำคัญในการจัดตั้ง “เพื่อช่วยเหลือ
ทางการเงิ น ให้ ป ระชาชานได้ มี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ตามควรแก่ อั ต ภาพ”
ในการบริหารงานธนาคารได้รับทุนประเดิมจากกระทรวงการคลัง
เป็นเงิน 20 ล้านบาท ในวันที่ 24 กันยายน 2496 จอมพล ป. พิบลู สงคราม
ได้เป็นประธานประกอบพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ถือฤกษ์
วันนี้ เป็นวันเริ่มด�ำเนินการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในยุคเริ่มก่อตั้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์มิได้เพียงท�ำหน้าที่เป็น
“สถาบันการเงินทีใ่ ห้สนิ เชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย” เท่านัน้ หากยังท�ำหน้าทีเ่ ป็น
“ผู้จัดสรรบ้านและที่ดิน” โดยมุ่งจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านในลักษณะ
โครงการอาคารสงเคราะห์เป็นหลัก ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและ
ขยายกิ จ การก่ อ สร้ า งอาคารสงเคราะห์ ป ระเภทเช่ า ซื้ อ โครงการ
เคหะสถานที่ธนาคารได้จัดสร้างขึ้น เป็นบ้านแบบรวมกลุ่ม มีบ้าน
ลักษณะซ�ำ้ ๆ กัน มีการสร้างถนนและสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างสมบูรณ์
การออกแบบเป็น “สถาปัตยกรรมแนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์” เป็น
เคหะชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยทีส่ มบูรณ์แบบ (Complete Housing Community)
และเป็นต้นแบบของโครงการบ้านจัดสรรในช่วงเวลาต่อมา การด�ำเนินการ
ของธนาคาร ในช่วง 20 ปีแรก ก้าวไปอย่างช้าๆ เนื่องจากเงินทุน
ที่จ�ำกัด บทบาทของธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นการจัดสรรที่ดินและ
อาคารสงเคราะห์เพื่อการเช่าซื้อ รวมทั้งการให้กู้เงินเพื่อปลูกสร้าง
บ้านแก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
กว่า 7,000 ครอบครัว
เมื่ อ วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2515 ได้ มี ป ระกาศของคณะปฏิ วั ติ
ฉบับที่ 316 จัดตั้ง “การเคหะแห่งชาติ” เพื่อจัดระบบงานเกี่ยวกับ
การจัดให้มีอาคารสงเคราะห์เสียใหม่ รวมหน่วยงานเกี่ยวกับการ
เคหะหรืออาคารสงเคราะห์ที่กระจัดกระจายอยู่ในรูปต่างๆ ให้เป็น
หน่วยงานเดียวกันที่เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ก�ำหนด
ให้โอนกิจการทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ เฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจตามมาตรา 27 (1) และ (3)
แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้แก่
การเคหะแห่งชาติ กับได้มีการออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
ปรับปรุงกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สอดคล้องและประสานกับ
กิจการของเคหะแห่งชาติ โดยก�ำหนด “ให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเรียกว่า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการน�ำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับ
การจัดให้มีอาคาร และหรือที่ดิน”
หลังจากได้โอนกิจการด้านการจัดสรรที่ดินและพัฒนาโครงการ
ที่อยู่อาศัยให้การเคหะแห่งชาติไปในปี 2516 แล้ว ธนาคารได้มุ่งท�ำ
หน้าที่ด้านการเงินการธนาคาร โดยการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ทัง้ สินเชือ่ ระยะสัน้ แก่ผปู้ ระกอบการจัดสรรเพือ่ พัฒนาโครงการทีด่ นิ และ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย (Housing Project Development Loan หรือ Pre-construction
Financing) และสินเชื่อระยะยาวแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อการปลูกสร้าง
ซื้ อ หรื อ จั ด หาที่ อ ยู ่ อ าศั ย (Home Mortgage Loan หรื อ
Post-construction Financing) ปี 2519 - 2522 มียอดการปล่อย
สินเชื่อเพิ่ม จาก 381 ล้านบาท เพิ่มเป็น 2,031 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจ
ที่อยู่อาศัยขยายตัวสูงมากอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารได้เปิดด�ำเนินการธุรกิจ “รับฝากเงิน” (Deposit Taking)
เป็นครั้งแรก ในวันที่ 2 มกราคม 2517 ประกอบด้วยเงินฝาก 3 ประเภท
ได้แก่
1) เงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
2) เงินฝากออมทรัพย์
3) เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนขึ้นไป
หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2522 - 2524 ธนาคารได้มี
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ดา้ นการเงินการธนาคาร อาทิ
การแยกส่วนเงินกู้ที่มีการปล่อยสินเชื่อเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเงินกู้ทั่วไป
และส่วนเงินกูโ้ ครงการ มีการปรับปรุงกระบวนการให้สนิ เชือ่ ให้คล่องตัว
และพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ริเริ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(Super Savings Account) ซึง่ ได้รบั ความนิยมและเป็นแหล่งทุนทีส่ ำ� คัญ
ของธนาคารต่อเนื่องมาหลายปี และมีการจัดตั้งศูนย์สินเชื่อ (ต่อมา
ยกระดั บ เป็ น ส่ ว นพั ฒ นาสิ น เชื่ อ โครงการ) เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาหนี้ ค ้ า ง
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โครงการที่อยู่อาศัย โดยท�ำหน้าที่วิเคราะห์และพิจารณาปล่อยสินเชือ่ แก่
ผู้ประกอบการโครงการ
ปี 2525 ธนาคารได้พัฒนาระบบสินเชื่อดีขึ้น ท�ำให้มีลูกค้ามาใช้
บริการจ�ำนวนมาก สถานที่ให้บริการเริ่มไม่เพียงพอรองรับลูกค้า จ�ำเป็น
ต้องจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างอาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และเริ่ม
การก่อสร้างเมื่อปี 2525 และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2529 ธนาคารย้าย
ส�ำนักงานใหญ่จากถนนราชด�ำเนินในมาให้บริการ ณ ส�ำนักงานเลขที่
63 ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และใช้
ส�ำนักงานใหญ่เดิมทีถ่ นนราชด�ำเนินในเป็นส�ำนักงานสาขาแทน ซึง่ สาขา
ราชด�ำเนินนับเป็นสาขาแห่งแรกของธนาคาร (สาขาเชียงใหม่เป็นสาขา
แห่งที่สอง) และธนาคารได้เริ่มขยายการให้บริการด้วยการเปิดสาขา
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้
ทันสมัยเข้ากับวิถีชีวิตของสังคมเมืองเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
โดยเปิดให้บริการเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ (Banking Counter)
ตามห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการศูนย์บริการธนาคาร (One Stop
Service) ณ ที่ว่าการอ�ำเภอทั่วประเทศ และเปิดให้บริการหน่วยบริการ
สินเชื่ออีกหลายแห่ง
ในช่วงปี 2531 - 2539 ผลการด�ำเนินงานของธนาคารมีการ
ขยายตั ว อย่ า งมากทั้ ง ในด้ า นปริ ม าณการให้ เ งิ น กู ้ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และ
ส่วนแบ่งตลาด ตลอดจนก�ำไรสุทธิ และในโอกาสครบรอบการด�ำเนินการ
ปีที่ 40 ธนาคารได้เปลี่ยนสัญลักษณ์ธนาคาร จาก “รูปวิมานเมฆ”
เป็น “รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน” เพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้เป็น “รัฐวิสาหกิจที่ดี” ธนาคารได้จัดท�ำและเผยแพร่
วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจัดท�ำ website : www.ghb.co.th
เพื่อน�ำเสนอข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สนใจทั่วไป ส�ำหรับบทบาท
ด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย ระหว่ า งประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไ ด้ รั บ
การยกย่องจากศูนย์กลางสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
ในปี 2539 ให้เป็น “สถาบันการเงินทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเยีย่ ม” นับเป็น
ความภาคภูมิใจของธนาคารอีกวาระหนึ่ง
ในช่วงปี 2540 - 2542 ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีบทบาทในการช่วยฟื้นฟู
ธุรกิจที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ
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ในช่วงทีส่ ถานการณ์หนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (Non Performing Loan : NPL)
ขยายตัวลุกลามไปทุกสถาบันการเงิน รวมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์
ด้วย แต่ธนาคารก็ได้แสดงบทบาทน�ำในเรื่องการประนอมหนี้และ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกค้าผู้กู้เงินซื้อบ้าน โดยมีมาตรการ
ทีช่ ดั เจนถึง 14 มาตรการในการประนอมหนี้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของลูกค้าได้อย่างมาก หรือการร่วมมือกับธนาคารออมสิน ให้สินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยต�่ำ คงที่ 30 ปี การจัดตั้งส�ำนักงานตลาดรองสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ การจัดท�ำ website :
www.ghbhomecenter.com ที่มีข้อมูลบ้านและที่ดินเพื่อใช้เป็น
ช่องทางอ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะซื้อบ้านโดยเฉพาะ
ในปี 2544 ธนาคารได้มีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
รวมทั้งการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ โดยได้จัดท�ำโครงการบ้าน ธอส. - กบข. ส�ำหรับข้าราชการ
ทีเ่ ป็นสมาชิก กบข. เพือ่ จัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยได้ในวงเงินร้อยละ 100 ของมูลค่า
หลักประกัน และมีการผ่อนช�ำระในอัตราก้าวหน้าเป็นการเพิ่มก�ำลังซื้อ
ให้กับข้าราชการ และได้มีการขยายผลไปยังกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และลูกจ้างประจ�ำ ส่งผลให้ธรุ กิจอสังหาริมทรัพย์มกี ารฟืน้ ตัวอย่างชัดเจน
ในระยะต่อมา
สิ่ ง ที่ เ ป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ น� ำ มาซึ่ ง ความภาคภู มิ ใ จของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ คือ การที่ธนาคารได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น”
ติดต่อกัน 3 ปี โดยตั้งแต่ปี 2548 ธนาคารได้รับรางวัลคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้รับรางวัลติดต่อกัน 3 ปี รางวัลผลการด�ำเนินงาน
ดีเด่น และรางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น, รางวัล Best
Practice Certificate, รางวัล The Best Marketing Campaign,
รางวัล Boss Of The Year 2007
วันที่ 17 มกราคม 2549 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารครั้งส�ำคัญ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้เอื้ออ�ำนวยให้ธนาคารสามารถขยาย
ขอบเขตการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร และ
มีความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน ธนาคารได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

“สินเชื่อเพื่อคนรักบ้าน” เพื่ออ�ำนวยสินเชื่อแก่ลูกค้าในการน�ำเงินไปซื้อ
อุปกรณ์ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อที่อยู่อาศัย อาทิ เฟอร์นิเจอร์
เครือ่ งครัว เครือ่ งสุขภัณฑ์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอืน่ ๆ ตามหมวดรายการ
ทีค่ ณะกรรมการธนาคารก�ำหนด เพือ่ ให้ลกู ค้าของธนาคารได้มที อี่ ยูอ่ าศัย
ที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
ปี 2550 ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์
“ธนาคารทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ
“G H Bank” และได้น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการด�ำเนินงาน
โดยเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์หลัก Core Banking มาใช้ทดแทน
ระบบคอมพิวเตอร์เดิม พร้อมปรับโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบ
Hub & Spokes มีการรวมศูนย์การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อไว้ที่
Credit Processing Center (CPC) เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคารสามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในปี 2551 - 2552 การให้บริการ
ด้านสินเชือ่ ของธนาคาร ได้รบั ความเชือ่ ถือและความไว้วางใจจากลูกค้า
ประชาชน และผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อจ�ำนวนมาก ธนาคารมีส่วนแบ่ง
การตลาดสูงถึง 33% โดยเฉพาะในปี 2552 กระทรวงการคลังได้
มอบหมายให้ด�ำเนินโครงการไทยเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล
มีเป้าหมายให้สินเชื่อจ�ำนวน 100,000 ล้านบาท ธนาคารสามารถปล่อย
สินเชื่อได้จำ� นวน 102,761.18 ล้านบาท
นอกจากธนาคารจะมุ่งมั่นด�ำเนินการตามภารกิจหลักในการ
ให้สนิ เชือ่ เพือ่ ให้ประชาชนได้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองแล้ว ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ก็ถือเป็นภารกิจส�ำคัญที่ธนาคารได้ด�ำเนิน
ควบคู่กันไปด้วย เพื่อคืนก�ำไรกลับไปช่วยเหลือสังคมและชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการต่างๆ หลายโครงการ อาทิ ช่วยเหลือ
และสนั บ สนุ น ด้ า นกี ฬ าโดยให้ ก ารสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานตาม
“โครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ” ให้แก่ สมาคมเทควันโด
แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 4 ปี (ปี 2552 - 2555) เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมกีฬา ทั้งในระดับพื้นฐานไปจนถึงความเป็นเลิศและอาชีพ
น�ำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย การสนับสนุนโครงการลานกีฬาฟุตซอล

เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหา
ระดับชาติ จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน�ำ้ อัมพวาให้เป็นระเบียบ
สวยงามยกระดั บ สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วไทยดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลก
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
จัดโครงการCSR ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย โครงการ “GH Bank Home Care Mobile”
ปฏิบัติการซ่อมเคลื่อนที่แก่ชุมชนต่างๆ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จัดโครงการสร้างบ้านด้วยเพลง
โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากมู ล นิ ธิ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เพื่ อ มนุ ษ ยชาติ
ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ร่วมกันสร้าง
บ้านและซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และประสบอุทกภัย
ในหลายพื้นที่ และได้มอบเงินสมทบทุนพร้อมถุงยังชีพและเต็นท์
ที่พักชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม รวมถึงการสนับสนุน
“โครงการต้านภัยหนาว” และ “โครงการเติมน�้ำใจให้เต็มกับธอส.”
โดยมอบถังกักเก็บน�ำ้ ให้กับหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน�ำ้
เพื่ออุปโภคและบริโภคกิจกรรมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ร่วมกันปลูกต้นกล้า ป่าต้นน�ำ้ ปล่อยปลาทะเลหายากคืนสูท่ อ้ งทะเล และ
ยังได้ร่วมกันปลูกปะการัง ให้แก่อุทยานใต้ทะเล ส�ำหรับด้านท�ำนุบ�ำรุง
ศาสนา ธอส. ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยื น หยั ด เคี ย งข้ า งลู ก ค้ า เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้มี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพในทุกสภาพเศรษฐกิจและ
ทุกสถานการณ์ ขณะเดียวกัน ธอส. ยังคงมุ่งมั่นในการด�ำเนินกิจกรรม
และโครงการต่างๆ เพื่อตอบแทนสังคมตลอดไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ตลอดระยะเวลา 58 ปี ของการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีแนวทางในการด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้กิจกรรมและโครงการที่สำ� คัญต่างๆ ร่วมไปกับ
การสร้างความสมดุลในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการมุ่งเน้นเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง (Secure Financial
Institution : SFI) ที่อยู่บนพื้นฐานของ กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของธนาคาร และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการเงินที่ดูแลสังคม
ชุมชน พนักงาน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านที่อยู่อาศัย และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งประเทศชาติ สังคม ชุมชน ผู้ถือหุ้น
คู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน อย่างเสมอภาค เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยธนาคารได้มีการถ่ายทอด
แนวทางการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร ไปยังทุกหน่วยงานภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค เพือ่ เป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมแก่บุคลากรของธนาคาร การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การประกอบธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม มีความโปร่งใส การส่งเสริมการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการให้ความส� ำคัญต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเข้มแข็ง

กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีนโยบายในการให้ความส�ำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับภารกิจหลักในการเป็น
สถาบันการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยมาโดยตลอดระยะเวลา 58 ปี โดยธนาคารมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมนโยบายทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยได้กำ� หนดกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความชัดเจน เพื่อให้ทุก
หน่วยงานน�ำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการคืนก�ำไรตอบแทนสู่สังคม ภายใต้แนวคิด "ธอส.สานฝัน เพื่อบ้านเพื่อคุณ"
ซึ่งในปี 2554 ธนาคารได้ก�ำหนดกรอบกิจกรรม CSR ครอบคลุมหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านที่อยู่อาศัย
ด้านสังคมและการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านกีฬา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ
ด้านกิจกรรมภายในรั้ว อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
ในฐานะที่ธนาคารเป็นผู้น�ำสถาบันการเงินด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงด้านสังคมการศึกษา และด้านกีฬา เพราะ "บ้าน" เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส�ำคัญ
ในการด�ำรงชีวิต และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของทุกครอบครัว ธนาคารจึงได้มุ่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับ
ด้านสังคมการศึกษา เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บุคคลและสังคมส่วนรวมโดยเฉพาะประเทศชาติ ส่วนด้านกีฬา เพื่อปลูกฝังการเล่นกีฬา
เพื่อออกก�ำลังกาย การมีน�้ำใจนักกีฬา และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ด้านที่อยู่อาศัย ปี 2554 เป็นปีแห่งการซ่อมและสร้างอย่างแท้จริง เริ่มจาก
• โครงการ สร้างบ้านด้วยเพลง ร่วมกับกระทรวงการคลัง และมูลนิธิที่อยู่อาศัย (Habitat for Humanity Thailand) โดยการระดมทุนจาก
องค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อน�ำไปช่วยเหลือสร้าง-ซ่อมบ้านให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี 2553 ใน 6 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา อยุธยา และสระบุรี รวมจ�ำนวน 763 หลัง
• โครงการบ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย (Habitat for Humanity Thailand) ที่ด�ำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553
ด้วยงบประมาณปีละ 10 ล้านบาท โดยจะด�ำเนินการไปถึงปี 2556 เพื่อฟื้นฟูสร้างและซ่อมบ้านให้คนไทยที่ด้อยโอกาสทางด้านที่อยู่อาศัย
ทั่วประเทศให้ได้ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 600 หลังส�ำหรับปี 2554 จากเหตุการณ์อุทกภัยที่ได้พัด "บ้าน" และ "ความสุข" ของคนไทยหายไป
ธนาคารจึงได้ด�ำเนินการสร้าง - ซ่อมบ้านให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอยุธยา และ จังหวัดพิษณุโลก
จ�ำนวน 195 หลัง
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• โครงการ "บ้านชีวิตใหม่ เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ" ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และภาควิชาเคหการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ประสบภัยน�้ ำท่วม ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจหลักของธนาคารและเป็นการตอกย�้ำภาพลักษณ์ในการเป็นผู้น�ำด้านสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัย
• นอกจากนั้น ธนาคารยังได้จัดโครงการประกวดออกแบบบ้าน "บ้านพอดี กับ ธอส." ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 440,000 บาท โดยมีผลงาน
จากนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งเข้าประกวดถึง 279 ผลงาน โดยมุ่งหวังให้รูปแบบบ้านที่ได้รับรางวัล เป็นเสมือนต้นแบบบ้านขนาดพอดี
ให้สามารถน�ำไปปรับแต่งตามจินตนาการที่เหมาะสมกับแต่ละครอบครัวกันต่อไป
ด้านสังคมและการศึกษา ในปี2554 ได้เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศ ท�ำให้ประชาชน
ได้รับความเดือนร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม ธนาคารจึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน
โดยจัดท�ำถุงยังชีพ จ�ำนวนกว่า 10,000 ถุง รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำ� เป็นอีกมากมาย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทาง
หน่วยงานองค์กรภาครัฐต่างๆ การฟื้นฟูโรงเรียนสาคลีวิทยา จังหวัดอยุธยา ร่วมกับ สคร. ให้มีสภาพอาคารเรียนที่สวยงามดังเดิม ภายหลังจากที่
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในส่วนด้านการศึกษา ธนาคารได้จัดท�ำโครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาเยาวชนไทย ร่วมกับ สคร. และ สพฐ.
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2553 - 2555) โดยปี 2554 ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณการสร้างอาคารเอนกประสงค์ ให้แก่ โรงเรียนวังทับไทร
จังหวัดพิจิตร รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารเรียน บ้านพักครู พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ให้แก่ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา ต�ำบลริมโขง อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นไหว นอกจากนั้น ยังมีการจัดท�ำโครงการ GH Bank Home Care Mobile หน่วยซ่อมเคลื่อนที่ เพื่อช่วยพัฒนา
ปรับปรุงศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตชุมชนแออัด พืน้ ทีเ่ ขตห้วยขวาง ซึง่ เป็นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโดยรอบทีต่ งั้ ของธนาคารส�ำนักงานใหญ่ ให้มสี ภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธนาคารด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ด้านกีฬา มุง่ มัน่ พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็ปประโยชน์ โดยการออกก�ำลังกาย เล่นกีฬาเพือ่ สุขภาพและห่างไกล
จากยาเสพติด โดยโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนได้แก่
• การสนับสนุนสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ด้วยงบประมาณปีละ 17 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
ซึ่งได้รับความส�ำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย จากการได้รับ 7 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปี 2554 นอกจากนี้ ยังได้มี
การจัดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชน และรุ่นประชาชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างนักกีฬาเทควันโดหน้าใหม่
อีกด้วย
• การสนับสนุนทีมสโมสรฟุตซอล ธอส.-อาร์แบค ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งได้รับความส�ำเร็จเป็นอย่างดี จากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลลีคอาชีพ
การแข่งขันฟุตซอล เอฟเอคัพ รวมทั้งการแข่งขันในระดับเอเชียและระดับโลก
• โครงการลานกีฬาฟุตซอล โดยสร้างสนามฟุตซอลมอบให้แก่ชุมชน หรือ สถานสงเคราะห์ เพื่อให้เด็กเยาวชนในชุมชนได้หันมาเล่นกีฬา
เพือ่ ออกก�ำลังกายและห่างไกลยาเสพติด และสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนในชุมชนทีม่ คี วามสามารถด้านกีฬาฟุตซอล ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงด้วย
ชึ่งโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ธนาคารได้วางแนวทางไว้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นอย่างดี
กิจกรรมดังกล่าว ที่เกิดขึ้นถือเป็นการคืนก�ำไรตอบแทนสู่สังคม ด้วยการร่วมสร้างองค์กร และสังคมไทยให้มีคุณภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุข เติบโต
อย่างยัง่ ยืนสืบไปและ ยังตอกย�ำ้ ความเป็นสถาบันการเงินของรัฐทีม่ นั่ คงและทันสมัย ควบคูไ่ ปกับการค�ำนึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ สร้างรอยยิม้
และเติบโตของสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป
รายงานประจำ�ปี 2554
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ธอส. มอบรถตู้ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ในโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ร่วมมอบรถตู้ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ โดย พระพรหมวชิรญาน (ประสิทธิ์ เขมังกโร)
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในโครงการ
หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ ส�ำหรับพระภิกษุ สามเณร
ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม
2554 และเพื่อให้บริการด้านการแพทย์ รักษาพยาบาล ฟื้นฟู
สุขภาพ ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยพระภิกษุ สามเณรทั่วประเทศ

60

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส. จัดโครงการประกวด
ออกแบบ "บ้านพอดี กับ ธอส."
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะ
การประกวดออกแบบ “บ้านพอดี กับ ธอส.”
ชิ ง ทุ น การศึ ก ษารวมกว่ า 440,000 บาท
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างและพัฒนาทักษะด้านการ
ออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิต
นักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการเริ่มต้นสร้างบ้าน
คุณภาพให้กับครอบครัวคนรุ่นใหม่ ภายใต้
แนวคิดความพอเพียงและประหยัดพลังงาน
มี ผ ลงานส่ ง เข้ า ประกวดถึ ง 279 ผลงาน
โดยรางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ชื่ อ ผลงาน
“บ้านร่มพอดี” ของ นางสาวศศิธร กวินโชติหริ ญั
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา Raffles College
of Design and Commerce รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 ชื่อผลงาน “ยุ้งข้าวกับตุ่มน�ำ้ ” ของ
นางสาวพรรณินทร์ สุขเกษม นักศึกษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 3 ชื่อผลงาน “Eco thai house” ของ
นายค�ำรน สุทธิ นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยธนาคารได้นำ� 12 แบบบ้านพอดี
ที่ได้รับรางวัล จัดพิมพ์เผยแพร่ให้แก่ลูกค้า
ประชาชนอีกด้วย

โครงการสร้างบ้านด้วยเพลง สร้าง-ซ่อม
บ้านให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย รวม 763 หลัง
โครงการสร้ า งบ้ า นด้ ว ยเพลง เป็ น โครงการความร่ ว มมื อ
ระหว่าง กระทรวงการคลัง และมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ
ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) รวมทัง้ หน่วยงาน
องค์ ก รต่ า งๆ และประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น ในการร่ ว มทุ น
เพื่ อ การมี ส่ว นร่ว มช่ว ยเหลื อ สร้ า งและซ่ อ มแซมที่ อ ยู ่ อ าศั ย
แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ
มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย ด�ำเนินการส�ำรวจ
พืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ความเสียหาย และพิจารณาคัดเลือกผูท้ จี่ ะได้รบั การช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยโครงการฯ นี้ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครลงแรงกายและแรงใจ แสดงพลังจิตอาสาในการสร้างและซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยร่วมกับเจ้าของบ้าน ทัง้ นีเ้ พือ่ ช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้กับสังคมไทย โดยได้ช่วยเหลือสร้าง - ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมจ�ำนวน 763 หลัง
ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา อยุธยา และ สระบุรี

ธอส. ส่งมอบอาคารเรียน "เติมน�้ำใจให้เต็มกับ ธอส."
ให้แก่โรงเรียน วัดสุคันธารมย์ ต�ำบลแดงใหญ่
อ�ำเภอบ้านใหม่ ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการผู ้ จั ด การ ท� ำ พิ ธี ส ่ ง มอบอาคารเรี ย น “เติ ม น�้ ำ ใจ
ให้เต็มกับ ธอส.” ให้แก่โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ ต�ำบลแดงใหญ่
อ�ำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพของเยาวชนไทยให้ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง
สถานศึกษาที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์ และสถานที่ในการเล่น
กีฬาตามความเหมาะสม ตามโครงการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาเยาวชนไทยของ สคร. - สพฐ. เริ่มตั้งแต่ปี 2553 โดย
ในครัง้ นีธ้ นาคารให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน
เพื่อการเรียนรู้แบบสร้างเอง 2 ชั้น 3 ห้องเรียน ตู้หนังสือ
สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน ทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน และผ้าห่มต้านภัยหนาว
รายงานประจำ�ปี 2554
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์
นโยบาย / กิจกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ธนาคารและผูบ้ ริหารเพือ่ ก�ำกับดูแลกิจการให้มรี ะบบ การจัดการทีด่ ตี ามหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคารอาคารสงเคราะห์
จ�ำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CG&CSR) ท�ำหน้าทีเ่ สนอแนวนโยบาย พิจารณาก�ำหนด
กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายในการน�ำหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคารประจ�ำปี เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
2. คณะกรรมการจัดวางระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ท�ำหน้าที่กำ� หนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายในการน�ำหลักเกณฑ์และ
แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามประเมินผลการด�ำเนินการและรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นรายไตรมาส
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CG&CSR) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ดังนี้
“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยคณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างเสริมระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคาร
เพื่อก่อให้เกิดความเชือ่ มั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ว่าการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กรของธนาคารเป็นไปโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
บนพืน้ ฐานทีม่ งุ่ เน้นการปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ด้วยจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อภารกิจและหน้าทีท่ มี่ ตี อ่ ลูกค้าทัง้ ปวงโดยความเสมอภาค”
• แผนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2554 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความส�ำคัญกับกลยุทธ์ด�ำเนิน
กิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่
		 1. กลยุทธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
		 - การบรรยายพิเศษเรื่อง “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”
		 - การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”
		 - การศึกษาดูงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายใน
		 - การจัดอบรมกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
		 - การจัดอบรมเรื่องการควบคุมภายในตามประเด็นที่เป็นนัยส�ำคัญ
		 2. กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
		 - การประชาสัมพันธ์/รณรงค์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 - การจัดประกวดแต่งค�ำขวัญ (Motto) และออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 - การจัดเสวนาเรื่อง “CG ไม่ใช่เรื่องใหม่สำ� หรับเมืองไทย”
		 - การเดินสายพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน Business Units ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านการควบคุมภายใน
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3. กลยุทธ์การมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
- การติดตามผลการควบคุมภายในตามประเด็นที่มีนัยส�ำคัญของหน่วยงานย่อย
- การทบทวนนโยบาย กฎบัตร และคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- การทบทวนความเพียงพอของการควบคุมภายในเพื่อให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ธนาคารก�ำหนดไว้
- การรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและช่องทางการร้องเรียน
ธนาคารมุ่งปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ได้ที่ทุกฝ่าย/ส�ำนัก/สาขาของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังมีช่องทางการสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
		 - กรรมการผู้จัดการ : e-mail (www.ghbank.co.th) ตู้ ปณ.70 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10320, จดหมายส่ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
		 - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : e-mail address : crm@ghbank.co.th หรือ Call Center 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001-2 หรือ
ติดต่อร้องเรียนด้วยตนเองที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 12 อาคาร 2 ส�ำนักงานใหญ่
		 - กล่องรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ณ จุดต่างๆ ที่ให้บริการลูกค้า ทั้งที่ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารได้น�ำระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Complaint Management System) มาใช้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งระบบสามารถแสดงสถานะด�ำเนินงานได้ว่า เรื่องอยู่ระหว่างด�ำเนินการ หรืออยู่ในสถานะด�ำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และสามารถเรียกดูรายงานการรับเรื่องร้องเรียนและรายงานการด�ำเนินการได้ ท�ำให้สามารถติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
จากฝ่าย/ส�ำนัก ที่รับผิดชอบโดยตรงได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น อีกทั้งกรรมการผู้จัดการสามารถติดตามงานโดย
เรียกดูข้อมูลในระบบได้ตลอดเวลา
• การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
ช่องทางทีธ่ นาคารอาคารสงเคราะห์ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีส่ �ำคัญ ทัง้ ในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่
		 - จัดให้มกี ารแถลงผลการด�ำเนินงานของธนาคารต่อสือ่ มวลชนเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพือ่ แจ้งการด�ำเนินงานและสถานะทางการเงินของ
ธนาคารแก่ประชาชนทั่วไป
		 - จัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี เพื่อเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทางการบริหาร และข้อมูลงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี การบริหาร และ
การก�ำกับดูแล การวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
		 - จัดท�ำวารสารรายเดือน (G.Housing Bank Newsletter) และวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ราย 3 เดือน)
		 - การเชื่อมโยงข้อมูลของธนาคารอาคารสงเคราะห์กับระบบข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS - SOE ของส�ำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ /
Dataset ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) เพื่อให้หน่วยงานกลางภาครัฐสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลตามที่แต่ละหน่วยงานต้องการจากระบบนี้
		 - เว็บไซต์ของธนาคาร www.ghbank.co.th มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำ� คัญของธนาคาร ได้แก่ รายงานประจ�ำปี วารสารธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินฝาก โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและโปรโมชั่นต่างๆ การประกวดราคา กิจกรรมเพื่อสังคม
คลังมัลติมีเดีย รวมทั้งยังเป็นช่องทางให้แก่ลูกค้าในการติดต่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการ ให้ข้อเสนอแนะกับธนาคารเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
การให้บริการ รวมถึงการแจ้งปัญหาและการรับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ ยังมี www.ghbhomecenter.com ซึ่งเผยแพร่ข้อมูล NPA ของธนาคาร
รวมทั้งหลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์บ้านมือสองของธนาคาร
รายงานประจำ�ปี 2554

63

จริยธรรม จรรยาบรรณ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จริยธรรมและจรรยาบรรณ
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ
โดยธนาคารได้ดำ� เนินธุรกิจภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อเป็นการสร้างความศรัทธาและความเชื่อถือจาก
ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ธนาคารจึงได้มีการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและรักษาเจตนารมณ์
จรรยาบรรณ เพื่อส่งเสริมและติดตามพฤติกรรมที่มีคุณธรรมจริยธรรมในโครงสร้างการก�ำกับดูแลทั่วทั้งองค์กร
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีการจัดท�ำแนวทางและหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือ
จรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมทัง้ จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการทบทวนให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
แวดล้อมและสถานการณ์อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�ำระเบียบธนาคารว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานธนาคาร
สงเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติ ทั้งนี้ ธนาคารมีการตรวจติดตามและด�ำเนินการต่อพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม
โดยเปิดช่องทางให้มีการร้องเรียนผ่านระบบ Intranet
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีการอบรมจรรยาบรรณให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งพนักงานใหม่ในหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานได้ลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งธนาคาร รวมทั้งการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคาร เช่น การจัดกิจกรรมธรรมบรรยาย การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการเดินสายประชุมชี้แจงให้ค�ำแนะน�ำด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในตามสาขาในส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจให้พนักงานตามสาขาภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแนวทางการด�ำเนินงานตามคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารได้จัดท� ำข้อก�ำหนดในการห้ามพนักงานด�ำเนินการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม โดยในปี 2554 ได้จดั ท�ำระเบียบธนาคารว่าด้วย จรรยาของผูบ้ ริหารระดับสูงธนาคารอาคารสงเคราะห์เกีย่ วกับการได้มา
ซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2554 เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นไปความโปร่งใส นอกจากนี้ ธนาคารมีฝ่ายงานรับผิดชอบในการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน
รวมทัง้ ธนาคารได้ดำ� เนินการส�ำรวจเรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ประจ�ำปี 2554 โดยให้พนักงานรับรองตนเอง (Declare)
ผลปรากฏว่า ไม่พบว่ามีพนักงานอยู่ในข่ายท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจำ�ปี 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ด�ำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่างๆ ของรัฐ โดยมีข้อยกเว้นในการไม่เปิดเผยข้อมูลที่แจ้งชัด และจ�ำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่
หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ทสี่ �ำคัญของเอกชน ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มนั่ คงและจะยังผล
ให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อปกปักรักษาประโยชน์ของตน การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในธนาคาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันเพื่อท�ำหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการบริหาร วินิจฉัย และการบริการข้อมูลข่าวสารของธนาคาร
ในปี 2554 ธนาคารได้ดำ� เนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
1) ธนาคารจัดให้ห้องสมุดธนาคารเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ซึ่งในปี 2554 มีผู้สนใจเข้าใช้บริการที่ธนาคารทั้งสิ้นจ�ำนวน
540 ราย และทางโทรศัพท์ จ�ำนวน 70 ราย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการปรับปรุงดัชนีข้อมูลข่าวสารของธนาคารลงในระบบ Internet ของธนาคาร
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวกในการค้นหาข้อมูล ณ ห้องสมุดของธนาคาร ซึง่ เป็นอีกช่องทางหนึง่ ในการให้บริการแก่ลกู ค้าประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของธนาคารในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมาย
2) การประกาศประกวดราคาเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ทั้งการประกวดราคาปกติและการประกวดราคาโดยวิธีประมูลด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ได้จัดแสดงไว้ใน website ของธนาคาร โดยผู้ที่สนใจเข้าประกวดราคาสามารถเข้าตรวจค้นเรื่องการประกวดราคาที่
ธนาคารจะจัดซื้อจัดหา ได้ที่ website “www.ghbank.co.th” และมีการประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ ณ อาคารที่ทำ� การของ
ธนาคาร และน�ำผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาและผลการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอื่นๆ ทั้งวิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ และ
วิธีกรณีพิเศษในปี 2553 ลงประกาศที่ website ของธนาคารด้วย ซึ่งเป็นการด�ำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 9 (8) ธนาคารได้ส่งประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 5 รายการ
บริษัท อสมท. จ�ำกัด จ�ำนวน 6 รายการ และส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จ�ำนวน 2 รายการ และผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร จ�ำนวน 31 รายการ
3) ธนาคารได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการลูกค้า โดยให้ลูกค้าสามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนโดยตรงถึง
กรรมการผู้จัดการ ผ่านทาง website ธนาคาร (www.ghbank.co.th) และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 0-2645-9000
4) ธนาคารได้น�ำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ และกระทรวงการคลัง เป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
การที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะกระท�ำภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ในสภาวะที่การด� ำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรงนั้น จ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้น การบริหารด้าน HR ของ
ธนาคารจึงด�ำเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้สามารถอยู่รอดหรือมีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน โดยตระหนักดีว่าการมีบุคลากร
ที่ดีมีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการและการเติบโตของผลตอบแทนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้
การธ�ำรงรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารให้มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ยังถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องกระท�ำอย่างต่อเนื่องและถือเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารด้าน HR และผู้บริหารทุกระดับขององค์กรที่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดท�ำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารมีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลระยะยาว 5 ปี ที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านการพัฒนา (Human
Resource Development) และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้เป็นระบบอย่างเป็นมาตรฐาน มุ่งเน้น
การผลักดันให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยแผนการพัฒนาบุคลากรตามหลักความสามารถของบุคลากร (Competency-Based)
และการบริหารจัดการความรู้ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์อัตราก�ำลัง โดยจัดท�ำ
โครงสร้างอัตราก�ำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จัดท�ำการประเมินผล โดยก�ำหนดดรรชนีชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator) เป็นรายบุคคล
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติงาน ตลอดจนเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่พนักงานตามหลักความสุข 8 ประการ (Happy 8) เพื่อให้ธนาคารเป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่สร้างความสุขจนสามารถเกิดเป็นความผูกพัน
และทุ่มเท (Commitment) ของพนักงานกับองค์กร สร้างแรงผลักดันให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย และสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมั่นคงยั่งยืน
การด�ำเนินการด้านการสรรหาบุคลากรและการรักษาพนักงาน
ธนาคารได้มีการก�ำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยค�ำนึงถึงความโปร่งใสในการสรรหา ด้วยการก�ำหนด
วิธกี ารคัดเลือกบุคลากรหลากหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียนด้านความถนัด (Aptitude Test) การสอบข้อเขียนเฉพาะด้าน และการสัมภาษณ์ เป็นต้น
ส�ำหรับในปี 2554 ธนาคารเตรียมความพร้อมในการรับพนักงานจ�ำนวนมากเพื่อรองรับการขยายงานในปี 2555 โดยท�ำการแบ่งกลุ่มคัดเลือกผู้สมัคร
เป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ผูส้ มัครจากบุคคลภายนอก, ผูส้ มัครจากพนักงานสัญญาจ้าง และผูส้ มัครจากลูกจ้างธนาคารและลูกจ้าง Outsource เพือ่ เป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กลุม่ ดังกล่าวทีจ่ ะทุม่ เทในการปฏิบตั งิ านให้ธนาคาร และพร้อมที่จะมีโอกาสก้าวหน้า โดยได้รบั การบรรจุเป็นพนักงานของธนาคาร
ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกได้น�ำหลักการสัมภาษณ์แบบ Competency-based Interview มาปรับใช้เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพและคุณลักษณะ
ให้ตรงกับความต้องการของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังคงจัดท�ำโครงการผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) โครงการสืบทอด
ต�ำแหน่ง (Succession Plan) โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ เลือ่ นต�ำแหน่งพนักงานทดแทนพนักงานทีใ่ กล้เกษียณอายุ (Pre-Position) อย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ เปิดโอกาสให้แก่พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและพร้อมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ ต่อไป พนักงานในกลุม่ ผูม้ คี วามสามารถสูง (Talent) จะได้รบั
การพัฒนาและแสดงศักยภาพของตนในการเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำ� แหน่งในระดับบริหาร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ทำ� การส�ำรวจทัศนคติและ
ความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้รบั มาพัฒนา ปรับปรุงระบบงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานให้พนักงาน
มีความพึงพอใจ มีขวัญ ก�ำลังใจ ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งงานของตนเองและสามารถสร้างดุลยภาพระหว่างชีวติ ท�ำงานกับชีวติ ส่วนบุคคลได้

66

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การด�ำเนินการด้านพัฒนาบุคลากร
ธนาคารตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญและมีคุณค่า การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานจึงเป็นภารกิจส�ำคัญ โดยธนาคารได้มีการก�ำหนดแผนการอบรมที่มุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเป็นประจ�ำปี มีการจัดการอบรม
พนักงานใหม่ให้พร้อมต่อการรองรับการขยายงานและการแข่งขัน พร้อมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะแก่พนักงานให้ตรงกับความต้องการของธนาคาร
ตามหลัก Competency-based ขณะที่พนักงานหรือผู้บริหารที่ใกล้เกษียณอายุ ธนาคารก็จัดให้มีการถ่ายโอนความรู้สู่พนักงานรุ่นถัดไป
(Knowledge Sharing) รวมถึงการส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ จากหลักสูตรอบรมต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่ส�ำคัญในปี 2554 ธนาคารได้จัดท�ำโครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน เช่น โครงการตามรอยพ่อชีวิตพอเพียง ให้พนักงานรู้จักและเข้าใจ
แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ เพือ่ น�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านและการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน และหลักสูตร
การพัฒนาและเสริมสร้างสมดุลชีวิตการท�ำงาน (Work life Balance) เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ลดการเจ็บป่วย
หลังจากที่พนักงานได้ทุ่มเทปฏิบัติงานให้ธนาคาร นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาในระบบ e-Learning
ซึง่ มีให้เลือกหลายหลักสูตร รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกทีม่ คี วามประสงค์จะศึกษาเพิม่ เติมในระดับปริญญาโท
ทั้งภายในและต่างประเทศเป็นประจ�ำทุกๆ ปี
การด�ำเนินการด้านจรรยาบรรณ
นอกเหนือจากการอบรมพัฒนาบุคลากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแล้ว การส่งเสริมให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลัก
จรรยาบรรณที่ธนาคารได้ก�ำหนดไว้ก็เป็นเรื่องที่ธนาคารให้ความส�ำคัญ โดยเชื่อว่าหากพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความขยัน
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ย่อมท�ำให้เกิดผลดีต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวม ธนาคารได้กำ� หนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริม
และรักษาเจตนารมณ์จรรยาบรรณ เพือ่ ก�ำกับดูแลเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมของผูบ้ ริหารและพนักงาน มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น บ้านเรือนแห่งธรรมะ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ด้วยการวิปัสสนา ส�ำรวมกายใจ
เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการพัฒนาตนเองจากภายในสู่ภายนอก ตลอดจนสร้างสมดุลให้แก่ชีวิต เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร นอกจากนี้ธนาคารยังด�ำเนินโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักจรรยาบรรณ
เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจอีกทางหนึ่ง
การด�ำเนินการด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านการบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน ธนาคารได้จดั ท�ำโครงสร้างเงินเดือนทีช่ ดั เจนและมีการก�ำหนดอัตราผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม เป็นธรรม
และสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงได้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน เช่น
การก�ำหนดค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมและครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
เป็นต้น นอกจากนั้น ธนาคารยังได้มีกองทุนสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการกีฬาและสันทนาการ การปรับปรุง
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการให้พนักงานกู้ยืม เพื่อไปใช้ประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ของกองทุน และยังได้มีการจัดสรรเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณี
ประสบภัยพิบตั ติ า่ งๆ ส�ำหรับในปี 2554 ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบมหาอุทกภัยอย่างทัว่ ถึงทุกกรณี เพือ่ ให้พนักงานสามารถ
ด�ำรงชีพและปฏิบัติงานกับธนาคารได้อย่างมีความสุข
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และให้ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ตลอดจนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก�ำกับการจัดท�ำระบบการควบคุมภายใน เพื่อก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับ และควบคุมการด�ำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ในด้านต่างๆ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ส�ำหรับการด�ำเนินการในปี 2554 ธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในโดยครอบคลุมตามมาตรฐานที่สำ� คัญ
5 ประการของการควบคุมภายใน ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
ในการด�ำเนินงานเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ธนาคารมีการส่งเสริมและตรวจติดตามพฤติกรรมจริยธรรมในโครงสร้างการก�ำกับ
ดูแลทัว่ ทัง้ องค์กร โดยการจัดท�ำคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ส่งเสริมนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ ได้ออกระเบียบธนาคาร
ว่าด้วยจรรยาของผูบ้ ริหารระดับสูงธนาคารอาคารสงเคราะห์เกีย่ วกับการได้มาซึง่ หลักทรัพย์ พ.ศ. 2554 เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารระดับสูง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณของธนาคาร พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์ของฝ่ายงานภายในธนาคาร
พร้อมให้รับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ธนาคารมีการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้องค์ประกอบของการบริหารงานมีความเหมาะสมและครอบคลุม
ส�ำหรับรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารได้ดำ� เนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของธนาคาร
เพื่อให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพภายใต้การควบคุมภายในที่ดี
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ธนาคารได้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งได้มีการจัดท�ำและทบทวนนโยบายและแนวทาง
การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy Guideline) เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ธนาคารได้พฒั นาระบบการบริหารความเสีย่ ง
อย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ ให้สอดรับกับแนวทางการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ตลอดจนการน�ำระบบ Risk Integrator (RI) มาใช้ในการจัดท�ำ
ระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั่วทั้งธนาคาร
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ธนาคารมีระเบียบ ค�ำสั่งที่ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานแต่ละต�ำแหน่งอย่าง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงาน ฝ่าย / ส�ำนัก เขต / สาขา ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของธนาคาร รวมทัง้ มีการจัดท�ำระเบียบและคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้พนักงานน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีการควบคุมและ
การก�ำกับดูแลในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการสอบทานความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดอย่างสม�่ำเสมอ
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4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
ในการด�ำเนินงานเกีย่ วกับสารสนเทศและการสือ่ สาร ธนาคารมีการจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ซึง่ เป็นแผนระยะยาว
5 ปี เพื่อให้ธนาคารมีทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สนับสนุนแผนจัดการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการจัดท�ำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และก�ำหนดช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็น
ประชาชนและพนักงานได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศตามกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน
แต่ละระบบ รวมทั้งลูกค้าของธนาคารด้วย เพื่อน�ำไปใช้ในการปรับปรุงระบบได้อย่างเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น
5) การติดตามประเมินผล (Monitoring)
ในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ธนาคารด�ำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self : CSA)
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี และมี ก ารติ ด ตามการด� ำ เนิ น การตามแผนปรั บ ปรุ ง ระดั บ หน่ ว ยงานย่ อ ย
(ฝ่าย / ส�ำนัก / สาขา) ปีละ 4 ครัง้ รวมทัง้ มีการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในด้วยตนเอง
Control Self-Assessment: (CSA) โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติในการประเมินผล
การควบคุมภายในด้วยตนเอง ทั้งงวดสิ้นปีและงวดระหว่างปี นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการระบบการควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของธนาคารมีคณุ ภาพและ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร

รายงานประจำ�ปี 2554

69

การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค�ำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง
การด�ำเนินงานขององค์กร โดยการตรวจสอบภายในจะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแลภายในองค์กร
ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของธนาคาร ได้ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมความเป็นอิสระของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ในการวางแผนและลงมือปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในของ
ธนาคารเป็นผู้ท�ำหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
การตรวจสอบภายในของธนาคาร ในปี 2554 ได้ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงให้มากที่สุด โดยหน่วยงานใดหรือ
กระบวนงานใดทีม่ คี วามเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ านและความเสีย่ งจากระบบสารสนเทศ จะมีการตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผูต้ รวจสอบทัว่ ไป
และผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการตรวจสอบ และเพิ่ม
ศักยภาพในการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ธนาคารมีความมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุม
ภายในของทุกหน่วยงานภายในธนาคารจะได้รบั การตรวจและประเมินจากผูต้ รวจสอบภายในครอบคลุมทุกระบบ ทุกกระบวนงาน และเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้ว่าผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ธนาคารได้ให้การส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และพัฒนาผู้ตรวจสอบ
ให้มศี กั ยภาพ มีความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีคณุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึง่ ในปี 2554 หน่วยตรวจสอบภายใน
มีการจัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อการตรวจสอบภายใน (IACP) ของสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์การทดสอบและได้รับ
วุฒิบัตร จ�ำนวน 6 คน
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การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยได้มีการก�ำหนด
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญทุกด้านของธนาคาร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต
และการสอบทานสินเชือ่ ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและระบบ และความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ และได้ก�ำหนดให้มีกระบวนการที่ส�ำคัญตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี ได้แก่ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การวัด
ความเสี่ยง (Risk Measurement) การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control) และการรายงานความเสี่ยง (Risk Report)
ภายใต้กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy and Guidelines) โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และแนวทางหลักเกณฑ์
มาตรฐานสากล Basel II
โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
เพื่อให้ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่มีพัฒนาการอย่างเป็นระบบ ธนาคารก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง โดยธนาคารได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการต่างๆ ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
กระบวนการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงการบริหารความเสีย่ งโดยรวมอาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน คณะกรรมการการตลาด คณะกรรมการบริหาร
หนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ และคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็นต้น มีหน่วยงานบริหารความเสีย่ ง ด�ำเนินงานภายใต้วตั ถุประสงค์ กรอบนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ แนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต และ
การสอบทานสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาดของอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
(Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ (Operational Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ทั้งนี้ ธนาคารได้นำ� แนวทาง “กลไกการป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ” มาใช้ในการก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบการบริหารความเสี่ยงได้พัฒนาครอบคลุมทั่วถึงทั้งองค์กรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของธนาคารได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
แนวป้องกันระดับที่ 1 ได้แก่ หน่วยธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนตามสายงานธุรกิจ คือ ฝ่ายงานและสาขาต่างๆ มีหน้าที่โดยตรง
ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เป็นกิจกรรมประจ�ำวัน (Day to Day Process) โดยมี Operational Risk Officer (ORO) ซึ่งเป็นระดับ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายเป็นผูด้ แู ลและรายงานความเสีย่ ง รวมถึงรายงานเหตุการณ์ความเสียหายผ่านระบบ Risk Integrator (RI) มายังฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงภาพรวม
แนวป้องกันระดับที่ 2 ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลและประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Risk Oversight)
แนวป้องกันระดับที่ 3 ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และสายงานตรวจสอบและก�ำกับ มีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและประเมินประสิทธิภาพ
ในการบริหารความเสีย่ ง (Risk Assurance) โดยตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารมีความมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบและ
ประสิทธิภาพกระบวนงานของธนาคาร
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การพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ปี 2554
ในปี 2554 ธนาคารได้พฒั นาระบบการบริหารความเสีย่ งและปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง
ของธนาคารมีกลไกที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี สามารถเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมาย
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีประสิทธิผล ภายใต้ระดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับแนวนโยบายการด�ำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล
ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) :
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินการและการน�ำไปปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน
และเหตุการณ์ภายนอกองค์กร รวมถึงด้านชื่อเสียง ท�ำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ� หนดไว้ อันอาจกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน
และการด�ำรงอยู่ของกิจการ
ธนาคารได้พัฒนาระบบ/กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ได้แก่ 1) การน�ำแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปสนับสนุนการจัดท�ำแผน
ธุรกิจ ซึ่งฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ดำ� เนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทาง COSO-ERM (Enterprise Risk Management)
โดยท�ำการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งพัฒนาเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่า Portfolio View of Risk เพื่อ
พิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงทุกด้านต่อเป้าหมายขององค์กร และช่วงเบี่ยงเบนสูงสุดในภาพรวมขององค์กร 2) การพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านเครื่องมือ “Risk Map on Web” เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง (Data Base) เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
สามารถติดตามความเสีย่ งและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสีย่ งเชิงบูรณาการได้ทนั ต่อสถานการณ์ 3) การพัฒนาการทดสอบภาวะวิกฤต
(Stress Testing) โดยก�ำหนดสถานการณ์จ�ำลองกรณีต่างๆ เพื่อศึกษาผลกระทบกรณีที่มีเหตุการณ์ส�ำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคาร อาทิ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น การเกิดมหาอุทกภัย ปี 2554 และได้นำ� ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบภาวะวิกฤต
ไปใช้เป็นแนวทางก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการกันเงินส�ำรองให้เพียงพอเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้และ
ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร 4) การบูรณาการ Corporate Governance - Risk - Compliance (GRC) โดยการประชุมร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) :
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ โอกาสหรือความน่าจะเป็นทีค่ สู่ ัญญาไม่สามารถปฏิบัตติ ามภาระที่ตกลงไว้ รวมถึงโอกาสทีค่ คู่ ้าจะถูกปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญในด้านเครดิต โดย 1) การปรับปรุงและขยายขอบเขตการสอบทานสินเชื่อให้มี
ความสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 2) การพัฒนา/ทดสอบ Credit Scoring Model ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้ารายย่อยและกลุม่ สวัสดิการ
โดยต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารมีมาตรฐานการอนุมัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อ 3) การทบทวนนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) 4) การก�ำหนดแผนการบริหาร NPL โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
NPL การขาย NPL และการบริหารจัดการ NPA ที่ชัดเจน 5) ส�ำหรับแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ Basel II ธนาคารได้พัฒนาทดสอบภาวะวิกฤต (Stress
Testing) และการทดลองค�ำนวณเงินกองทุนส�ำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ตามวิธี Standardised Approach (SA) เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีเงินทุน
เพียงพอรองรับการกันส�ำรองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกรณีวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆ
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นอกจากนี้ส�ำหรับการป้องกันแนวโน้มภาวะวิกฤต NPL จากมหาอุทกภัยปี 2554 ธนาคารในฐานะองค์กรรัฐได้กำ� หนดมาตรการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนหลายแนวทาง ทั้งในด้านความเสียหายต่อหลักประกันและด้านความเสียหายต่อแหล่งรายได้ของผู้กู้ อาทิ
การออกมาตรการผ่อนปรนการช�ำระหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน การให้กู้ดอกเบี้ยต�่ำร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ต่อปี นาน 5 ปี ส�ำหรับปลูกสร้าง/
ซ่อมแซมทดแทนสิ่งปลูกสร้างเดิมกรณีมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน เป็นต้น
การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :
ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น และการเปลีย่ นแปลง
ของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนทีม่ ผี ลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ธนาคารก�ำหนดให้หน่วยงานทีท่ ำ� ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความเสี่ยงด้านตลาด เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ รวมทั้งมีการวัดและประเมินมูลค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท�ำธุรกรรม
(Net Interest Income Impact) และการทดสอบวิเคราะห์ความแตกต่างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Repricing Gap
Scenarios Analysis) อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการทดสอบสถานการณ์จำ� ลอง (Stress Testing) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี
เพื่อการธนาคารให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารจึงมีการทบทวนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ นโยบาย เพดานความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
ด้านตลาด (Market Risk Limit) อาทิ Static Repricing Gap, Duration-Based Gap (EVE Approach) รวมถึงการควบคุม ดูแล และประเมินโอกาส
ที่จะเกิดความเสียหายจากแนวโน้มปัจจัยเสี่ยง และการก�ำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจน
การติดตามและรายงานความเสีย่ งส�ำคัญทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�ำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจาก
ไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาทุนได้แต่ดว้ ยต้นทุนทีส่ งู เกินกว่าระดับทีย่ อมรับได้
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริหารจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องโดยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ท�ำหน้าทีค่ วบคุมดูแลความเพียงพอของสภาพคล่อง
การจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้เงินทุนระยะสั้นและระยะยาว (Asset & Liability Management) เพื่อให้
ภาพรวมของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในเพดานความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส�ำหรับมาตรการและเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการการลงทุนสินทรัพย์
สภาพคล่องให้เหมาะสม ได้แก่ การทบทวนนโยบายและก�ำหนดดัชนีวัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limit) อาทิ Liquidity Ratio,
Cumulative Maturity Gap ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ การติดตามฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap
Report) การประมาณการสภาพคล่องล่วงหน้า 30 วัน การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) และแผนฉุกเฉินทางการเงิน (Contingency Plan)
และเพื่อให้การบริหารจัดการสภาพคล่องสอดคล้องกับเพดานความเสี่ยง มีการประเมินและติดตามรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากระดับ
สินทรัพย์สภาพคล่อง การกระจุกตัวของเงินฝาก ตลอดจนการประมาณการแนวโน้มสภาพคล่องล่วงหน้าจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการทดสอบ
ภาวะวิกฤต (Stress Test) ในกรณีต่างๆ และการทบทวนแผนฉุกเฉินทางการเงินประจ�ำปีเพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤต
สภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นและมีความมั่นใจว่าสภาพคล่องของธนาคารเพียงพอรองรับในสถานกาณ์ต่างๆ
รายงานประจำ�ปี 2554
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การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ (Operational Risk) :
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก กระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและระบบ ภายใต้แนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ผ่าน 3 เครือ่ งมือส�ำคัญ ได้แก่ 1) การประเมิน
ความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA) 2) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) และ 3) การรายงาน
เหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event) โดยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Risk Integrator : RI เพื่อสนับสนุนการรายงาน
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมทั้งการพัฒนาสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเสี่ยงประจ�ำหน่วยงานความเสี่ยงของฝ่าย/ส�ำนัก (Operational Risk
Officer) ให้เพิม่ ความตระหนักในการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร ผ่านการเสริมความรูด้ า้ นต่างๆ อาทิ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การเสนอบทความ
(Newsletter) สร้างความตระหนักและการส�ำรวจความตระหนักของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการที่สำ� คัญ (KRIs) ให้สอดคล้องกับกระบวนงานหลักส�ำคัญเชื่อมโยงกับเป้าหมายการด�ำเนินงานและการประเมินผลงานประจ�ำปีของ
ธนาคาร และการทดลองค�ำนวณเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ตามวิธี Standardised Approach (SA-OR) ตามเกณฑ์แนวทาง
Basel II เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีเงินทุนเพียงพอรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
นอกจากนี้ ธนาคารมีการทบทวนข้อบังคับ/ระเบียบ/ค�ำสั่ง ปรับปรุงกระบวนงานและคู่มือการปฏิบัติงานของธนาคารให้ทันสมัย สมบูรณ์
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องเหมาะสมรองรับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ลดความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ านให้อยูภ่ ายใต้การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
ธนาคารได้พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) รวมถึงการทบทวน/ทดสอบแผนฉุกเฉิน ได้แก่
แผนฉุกเฉินทางด้านการเงิน แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DRP) แผนฉุกเฉินทางธุรกิจ และแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (BCP)
เพื่อให้ธนาคารสามารถรองรับการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
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การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001
ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวทางการจัดการ
ความเสีย่ งของธุรกิจ (Business Risk Approach) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รักษาไว้ซงึ่ ความลับของสารสนเทศ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน
ของสารสนเทศ (Integrity) และความพร้อมใช้งานของสารสนเทศ (Availability) รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีความส�ำคัญขององค์กร ในอันที่จะสร้าง
ด�ำเนินการ น�ำมาใช้ ตรวจสอบ วัดผล ทบทวน บ�ำรุงรักษา และปรับปรุง ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ เพื่อให้องค์กร
รอดพ้นจากภัยคุกคามต่างๆ
เพื่อให้การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ สามารถด�ำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
(International Standards Organization) หรือที่เราเรียกว่า ISO ได้มีการก�ำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 27001 ขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อก�ำหนดในการปฏิบัติ
เพื่อให้องค์การสามารถบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์
มาตรฐาน ISO / IEC 27001 : 2005 เป็นการว่าด้วย เรื่อง หลักปฏิบัติในการจัดท�ำระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Code of
practice for information security management) ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่ส�ำคัญ เพื่อให้รองรับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ
สารสนเทศขององค์การ และใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร
อย่างแพร่หลาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างระบบบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศขึน้ มาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวสามารถน�ำมาใช้ได้กับทุกๆ ประเภทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดย่อมก็ตาม
รายละเอียดของ ISO / IEC 27001 : 2005 เป็นการว่าด้วย เรือ่ งของข้อก�ำหนดในการจัดท�ำระบบบริหารความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ หรือใช้ชอื่ ย่อ
ISMS (Information security management systems) ให้กับองค์การ โดยมีหัวข้อเกี่ยวข้อง คือ
1. ขอบเขต (Scope)
2. ศัพท์เทคนิคและนิยาม (Terms and definitions)
3. โครงสร้างของมาตรฐาน (Structure of this standard)
4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง โดยการ ลด / โอนย้าย / ยอมรับความเสี่ยง (Risk assessment and treatment)
ซึ่งอยู่ในรายละเอียด Annex A.5 - A.15 โดยมีแนวทางปฏิบัติอยู่ใน มาตรฐาน ISO / IEC 27002 เป็น Code of practice for information
security management
5. การบริหารจัดการความรับผิดชอบ (Management responsibility)
6. การตรวจสอบของ ISMS (Internal ISMS audits)
7. การทบทวนการบริหารจัดการด้าน ISMS (Management review of the ISMS)
8. กระบวนการปรับปรุง (ISMS Improvement) ประกอบด้วย การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement), การด�ำเนินการแก้ไข
(Corrective Action) และ การด�ำเนินการป้องกัน (Preventive Action)
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ISO / IEC 27001 : 2005 ใช้หลัก Plan-Do-Check-Act (PDCA Model) ในการด�ำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย
- Plan
คือการวางแผนก�ำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและจัดท�ำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (ISMS)
คือการลงมือปฏิบัติหรือการด�ำเนินการตามระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
- Do
- Check คือการตรวจสอบและทบทวนผลการด�ำเนินการตามระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
- Act
คือการแก้ไขปรับปรุงบ�ำรุงรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
วางแผน (Plan)

หนวยงานที่จะได
รับประโยชน

หนวยงานที่จะได
รับประโยชน

กำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
และจัดทำระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย (ISMS)

ลงมือปฎิบัติ (Do)
ลงมือปฎิบัติหรือดำเนินการตาม
ระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย

วงจรของการพัฒนา
บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ISMS

บำรุงรักษาหรือปรับปรุง
คุณภาพของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย

แก ไขปรับปรุง (Act)
ขอกำหนดและ
ความตองการ
ดานการรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ

ตรวจสอบและทบทวน
ผลการดำเนินการตามระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

ตรวจสอบและทบทวนผล (Check)

ความมั่นคง
ปลอดภัยของ
สารสนเทศที่
ไดรับการบริหาร
จัดการแลว

ส่วนเนือ้ หาของ ISO / IEC 27001 : 2005 สามารถแบ่งออกได้เป็น 11 หัวข้อ (Domain) หลัก โดยในแต่ละหัวข้อประกอบด้วยวัตถุประสงค์ รวม 39
วัตถุประสงค์ (Control objectives) และภายใต้วัตถุประสงค์แต่ละข้อจะประกอบด้วยมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่แตกต่างกัน
รวม 133 ข้อ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อรักษาความมั่นคงให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร
ในส่วนเนื้อหา 11 หัวข้อ (Domain) หลักนั้น ถูกระบุอยู่ใน Annex A (Control objectives and controls) ตั้งแต่ A.5 ถึง A.15 ประกอบด้วย
1. A.5 เกี่ยวกับ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร (Security policy)
2. A.6 เกี่ยวกับ โครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร (Organization of information security)
3. A.7 เกี่ยวกับ การจัดหมวดหมู่และควบคุมทรัพย์สินขององค์กร (Asset management)
4. A.8 เกี่ยวกับ มาตรฐานของบุคลากรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับองค์กร (Human resources security)
5. A.9 เกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Physical and environmental security)
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6.		 A.10 เกี่ยวกับ การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการด�ำเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร (Communications and
		 operations management)
7. A.11 เกี่ยวกับ การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร (Access control)
8.		 A.12 เกี่ยวกับ การพัฒนาดูแลระบบสารสนเทศ (Information systems acquisition, development and maintenance)
9.		 A.13 เกี่ยวกับ การบริหารจัดการเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงปลอดภัย (Information security incident management)
10. A.14 เกี่ยวกับ การบริหารความต่อเนื่องในการด�ำเนินงานขององค์กร (Business continuity management)
11. A.15 เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางด้านกฎหมายและบทลงโทษของการละเมิดนโยบาย (Compliance)
ทั้งนี้หากองค์กรใดมีความประสงค์ที่จะด�ำเนินการจัดระบบงานภายในองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001 : 2005 เมื่อได้จัดท�ำ
ระบบตามมาตรฐานนี้ครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้แล้ว สามารถที่จะยื่นค�ำขอไปยังหน่วยงานรับตรวจประเมินระบบ (Certification Body) ที่ได้รับ
การรับรอง เพื่อให้เข้ามาด�ำเนินการตรวจประเมินและรับรอง โดยองค์กรที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรอง ถือว่าองค์กรนั้นมีการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล พร้อมกับได้รับประกาศนียบัตร (Certification) เป็นหลักฐาน
ส�ำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
จึงได้มกี ารปรับการบริหารจัดการพร้อมทัง้ การด�ำเนินการของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001 : 2005 พร้อมทัง้
ยื่นค�ำขอไปยัง บริษัท TUV NORD (Thailand) จ�ำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรับตรวจประเมินระบบ (Certification Body) มีสำ� นักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศ
เยอรมนี เพื่อให้เข้ามาด�ำเนินการตรวจประเมินและรับรอง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถที่จะผ่านการตรวจประเมิน พร้อมทั้งได้รับ
การรับรองการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ของธนาคาร ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001 : 2005 เป็นทีเ่ รียบร้อย เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังคงมุ่งที่จะด�ำเนินการให้การบริหารจัดการด้านสารสนเทศ เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และภาพพจน์ที่ดีของธนาคารให้แก่ลูกค้าธนาคารโดยทั่วไป
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คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับ 3) พ.ศ. 2549
มาตรา 13 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง 1 คน
กรรมการอื่นมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง และมาตรา 15 ให้ประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสามปี ประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการธนาคารมีจ�ำนวน 10 คน มีจำ� นวนกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอิสระทุกคนต้องรับรองความเป็นอิสระเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�ำทุกปี
คณะกรรมการธนาคารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519, (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
คณะกรรมการธนาคารมีอำ� นาจหน้าที่ก�ำกับ ควบคุม และอ�ำนวยกิจการของธนาคารตามมาตรา 17 และบทบัญญัติอื่นๆ แห่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 317 และพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 อันจะท�ำให้ภารกิจของธนาคารตามที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรา 27 ในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยและการรับฝากเงิน
และการท�ำธุรกรรมอื่นๆ ได้บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 5 แห่งกฎหมาย
จัดตั้งธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญและงานที่ต้องการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งเป็นการกระจายอ�ำนาจการบริหาร เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการงานของธนาคารด�ำเนินการให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้มกี ารวางแผนการประชุมอย่างสม�่ำเสมอไว้ลว่ งหน้าตลอดปี เพือ่ ให้กรรมการธนาคารได้พจิ ารณาจัดสรรเวลาเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างสม�ำ่ เสมอ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
12 ครั้ง โดยประธานกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุม คณะกรรมการธนาคารได้รับวาระการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ทั้งนี้วาระการประชุม
เอกสารประกอบการพิจารณา และ Presentation อยู่ในรูปของ Electronic File ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคารได้มี
ข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องนั้นๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ข้อสังเกต ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งธนาคารได้มีการบันทึกสรุปไว้ในรายงานการประชุม
นอกจากนีค้ ณะกรรมการธนาคารได้เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ เพือ่ ชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบของคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งยังเป็นการท�ำให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบนโยบายและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการธนาคารโดยตรง สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ยกเว้นบางวาระทีเ่ ป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการธนาคาร
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การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 2 ครัง้ ในลักษณะทีเ่ ป็นการประเมินผล
ตนเองของกรรมการ (Self Assessment) และการประเมินผลในรูปคณะกรรมการ (Board Evaluation) ในปี 2554 ได้มีการทบทวนแบบประเมินผล
ดังกล่าว และได้นำ� มาใช้ในการประเมินผลส�ำหรับครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังของปี 2554 หัวข้อที่ประเมินผลประกอบด้วย
• การประเมินผลตนเองของกรรมการ : การมีสว่ นร่วมในการประชุม ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ ความเอาใจใส่ตอ่ หน้าที่
และความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ ในคณะกรรมการ
• การประเมินผลคณะกรรมการ : องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ และการได้รับข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
ธนาคารได้สรุปผล ผลการประเมินให้คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการธนาคาร เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การส่งเสริมความรู้คณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้จัดส่งเอกสารข้อมูลการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องให้แก่คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรรเวลา
ล่วงหน้าในการเข้าอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรของสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
ส�ำหรับกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ธนาคารได้มีการแนะน�ำองค์กรและน�ำส่งข้อมูลที่ส�ำคัญ อาทิ ผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
รายงานประจ�ำปี พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ประวัติธนาคาร โครงสร้างธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคาร ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
และการให้ความคุม้ ครองคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้ ข้อมูลอืน่ ๆ เพือ่ ประโยชน์ในการก�ำกับ ควบคุม และอ�ำนวยกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าประชุม
• คณะกรรมการธนาคาร มีอำ� นาจหน้าที่ควบคุมและอ�ำนวยกิจการของธนาคาร และอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ รวมถึง
		 1. ด�ำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสนับสนุนให้ประชาชนมีอาคาร และหรือ ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งมีอุปกรณ์หรือ
			 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยตามขอบเขตการให้บริการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคาร
			 อาคารสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวงที่ก�ำหนดให้อ�ำนาจธนาคาร
			 กระท�ำได้
		 2. วางข้อบังคับการประชุม และด�ำเนินกิจการของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร
		 3. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
		 4. วางข้อบังคับเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
		 5. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานธนาคาร และก�ำหนดอัตราเงินเดือนผู้จัดการและพนักงานธนาคาร ตลอดจนเรียกประกันจากพนักงาน
			 ธนาคาร เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
		 6. ปฏิบัติหน้าที่โดยด�ำเนินตามนโยบายทั่วไปที่รัฐมนตรีก�ำหนด
		 7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำ� นาจหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร แต่ต้องปฏิบัติตาม
			 ระเบียบทั่วไปหรือค�ำสั่งเฉพาะเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
		 8. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก หรือจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้จัดการ
			 เป็นผู้แทนก็ได้
รายงานประจำ�ปี 2554
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		 10.
			
		 11.
			
			
		 12.
		 13.
			
		 14.
			
		 15.
			
			
		 16.
			
			
			
			

จัดท�ำรายงานเสนอรัฐมนตรี แสดงบัญชีงบดุล บัญชีกำ� ไรขาดทุนถึงสิ้นปี รายงานผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปีของธนาคาร
สัง่ ให้พนักงานธนาคารเข้าตรวจดูงานทีท่ �ำไปได้ทกุ ระยะ เพือ่ ทราบว่าผูก้ ไู้ ด้ปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันหรือไม่ในการสร้าง ขยาย หรือซ่อมแซม
อาคารโดยใช้เงินกู้ยืมจากธนาคาร
วางและถือไว้ซงึ่ ระบบการบัญชีอนั ถูกต้องแยกตามประเภทส่วนงานทีส่ �ำคัญ มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจ�ำและมีสมุดบัญชีลงรายการ
“การรับและจ่ายเงิน” “สินทรัพย์และหนี้สิน” ซึ่งแสดงการงานตามที่เป็นอยู่จริง และตามที่ควร ตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความ
อันเป็นเหตุที่มาของรายการนั้นๆ
ตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อสอบและรับรองบัญชีของธนาคารเป็นปีๆ ไป
ไม่เปิดเผยหรือใช้เพือ่ ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ซึง่ ข้อความทีบ่ คุ คลผูม้ าขอความอุปการในทางธนกิจได้แจ้งแก่ธนาคารหรือกรรมการ
ใดๆ ของธนาคาร นอกจากในกรณีที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ไม่แจ้งหรือยอมให้มกี ารแจ้ง แก่บคุ คลผูไ้ ม่มสี ทิ ธิทจี่ ะได้ทราบตามกฎหมาย ซึง่ ข้อความเกีย่ วกับกิจการของธนาคาร หรือยินยอมให้ผนู้ นั้
ตรวจหรือดูสมุดบัญชีหรือเอกสารของธนาคาร หรือซึ่งอยู่ในความครอบครองของธนาคาร บรรดาที่เกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร
ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มีบทบัญญัติของกฎหมายพิเศษเฉพาะเรื่อง ได้กำ� หนดไว้ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติ (ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกโดยกฎหมายก�ำหนด) รวมทั้ง
ระเบียบทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายพิเศษ หรือมติคณะรัฐมนตรี ทีก่ ำ� หนดให้คณะกรรมการหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจถือปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการก�ำหนดให้มีทิศทาง นโยบาย
แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายทีช่ ดั เจนเป็นรูปธรรม รวมทัง้ แสดงความมัน่ ใจในความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กรทีส่ �ำคัญ
ได้แก่ ระบบการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนก�ำกับ ควบคุม ดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ �ำหนดไว้ ทัง้ นีโ้ ดยต้องมุง่ เน้นในเรือ่ ง
การก�ำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายชัยเกษม นิติสิริ
3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
4. นายวิฑูรย์ เจียสกุล
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
5. ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
6. พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี
7. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
8. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์
9. ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์
10. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
(กรรมการผู้จัดการ)

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

12

11

91.67%

125,000

12
2

12
1

100%
50%

110,000
10,000

8

7

87.50%

60,000

2
2
2
2
2
12

2
2
2
2
2
12

100%
100%
100%
100%
100%
100%

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
110,000

หมายเหตุ : นายวิฑูรย์ เจียสกุล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554
: นายประสิทธิ์ สืบชนะ ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล  
นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์ และ ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554
: เดือนกันยายน 2554 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 2 ครั้ง และเดือนตุลาคม 2554 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
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การประชุมของอดีตกรรมการธนาคาร ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นาย ช. นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
2. นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
3. นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล
4. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
5. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
6. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
7. นายประสงค์ พูนธเนศ
8. นางสาวกัญญานุช สอทิพย์

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

10

8

80%

80,000

4

3

75%

30,000

10
10
6
10
10
10

9
10
4
10
7
10

90%
100%
66.67%
100%
70%
100%

80,000
90,000
40,000
90,000
60,000
90,000

หมายเหตุ : นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
: นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
: นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
นายประสงค์ พูนธเนศ และ นางสาวกัญญานุช สอทิพย์ ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554

• คณะกรรมการบริหาร มีอำ� นาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดเพื่อการด�ำเนินกิจการของธนาคาร โดยให้รวมถึง
		 1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เป็นนโยบายก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
		 2. เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์
		 3. พิจารณาและด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่การบริหารงานธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
		 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

1. นายชัยเกษม นิติสิริ
(ประธานกรรมการบริหาร)

12

12

100%

137,500

2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

2

2

100%

-

3. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์

2

2

100%

10,000

4. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
(กรรมการผู้จัดการ)

12

12

100%

110,000

หมายเหตุ : นายประสิทธิ์ สืบชนะ และ นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
: เดือนพฤศจิกายน 2554 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร และเดือนธันวาคม 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 2 ครั้ง  

รายงานประจำ�ปี 2554
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การประชุมของอดีตกรรมการบริหาร ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

1. นาย ช. นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

10

10

100%

60,000

2. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

6

4

66.67%

10,000

3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ์

10

7

70%

-

หมายเหตุ : นาย ช. นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ และ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
: นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2554

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำ� นาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
		 1. สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร
		 2. สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งและการตรวจสอบภายในของ
			 ธนาคาร
		 3. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง
		 4. สอบทานการปฏิบัติการของธนาคาร ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
		 5. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 - 4 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคารโดยตรง และคณะกรรมการ
			 ธนาคารยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

1. ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

1

1

100%

25,000

2. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล

1

1

100%

20,000

3. ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์

1

1

100%

20,000

หมายเหตุ : ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล และ ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ  
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
: เดือนพฤศจิกายน 2554 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมของอดีตกรรมการตรวจสอบ ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

1. นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

9

9

100%

125,000

2. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ

9

8

88.89%

100,000

3. นางสาวกัญญานุช สอทิพย์

9

9

100%

100,000

หมายเหตุ : นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ, พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ และ นางสาวกัญญานุช สอทิพย์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
  ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
: เดือนตุลาคมไม่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนดในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ดังนี้
		 1. การสรรหาหรือกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง
		 2. การพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
		 3. การพิจารณาและเสนอแนะนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคารโดยรวม
		 4. การก�ำหนดหรือกลั่นกรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 5. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

1. นายชัยเกษม นิติสิริ
(ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน)

1

1

100%

-

2. นายวิฑูรย์ เจียสกุล

4

4

100%

30,000

3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

1

1

100%

-

4. ดร.วรชาติ เพชรนันทวงศ์ *

8

7

87.50%

7,000

หมายเหตุ : นายชัยเกษม นิติสิริ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
: นายวิฑูรย์ เจียสกุล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
: นายประสิทธิ์ สืบชนะ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
: * กรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร
: เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2554, เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2554 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

การประชุมของอดีตกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

1. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
(ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน)

4

4

100%

50,000

2. นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์

4

4

100%

40,000

3. นายประสงค์ พูนธเนศ
(กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน)

4

2

50%

-

นายประสงค์ พูนธเนศ
(ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน)

3

3

100%

-

4. นาย ช. นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

3

2

66.67%

-

5. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ *

7

6

85.71%

6,000

หมายเหตุ : นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2554
: นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
: นายประสงค์ พูนธเนศ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2554 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
: นาย ช. นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
: * กรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
: เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2554 และ เดือนตุลาคม 2554 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รายงานประจำ�ปี 2554
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• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำ� นาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
		 1. ก�ำหนดนโยบายเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งโดยรวม ซึง่ ต้องครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภท
			 ต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยง
			 ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร เป็นต้น
		 2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ใน
			 ระดับที่เหมาะสม
		 3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
			 ที่ก�ำหนด
		 4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอพร้อมทัง้ เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนด
		 5. มีอ�ำนาจตัดสินใจในการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอำ� นาจในการเข้าถึงข้อมูลของธนาคาร
			 ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามค�ำสั่งนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

1. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง)

1

1

100%

12,500

2. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์

1

1

100%

-

3. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
(กรรมการผู้จัดการ)

11

11

100%

-

4. นายยรรยง ไทยเจริญ *

11

11

100%

11,000

หมายเหตุ : นายประสิทธิ์ สืบชนะ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
: นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
: * กรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร
: เดือนพฤศจิกายน 2554 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมของอดีตกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

1. นายศิรพิ ล ยอดเมืองเจริญ
(ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง)

10

10

100%

125,000

2. นายพากพูม วัลลิสตุ *

10

4

40%

4,000

หมายเหตุ : นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
: * กรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
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• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
		 ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ดังนี้
		 1. เสนอแนวนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารและ
			 แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
		 2. พิจารณาทบทวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของธนาคารประจ�ำปี เสนอแนะต่อคณะกรรมการ
			 ธนาคาร
		 3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีสว่ นร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ การส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร
			 ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
		 4. ให้คำ� เสนอแนะในการก�ำกับดูแลการปฏิบตั แิ ละการด�ำเนินการของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และกระบวนการปฏิบตั ทิ ไี่ ด้
			 ก�ำหนดไว้ และให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายตามแผนการด�ำเนินงานด้าน CSR ประจ�ำปี
		 5. พิจารณาแต่งตัง้ คณะท�ำงาน เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนงานด้านก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมได้ตามความเหมาะสม
		 6. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายที่เกี่ยวกับงานด้าน CG & CSR
การประชุมของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CG & CSR) ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

1
3

1
3

100%
100%

12,500
-

2. พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี

1

0

0%

-

3. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
(กรรมการผูจ้ ดั การ)

10

10

100%

-

1. นายวิฑรู ย์ เจียสกุล
(ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฯี )
(กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฯี )

หมายเหตุ : นายวิฑูรย์ เจียสกุล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554 และได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
: พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
: เดือนตุลาคม 2554 และเดือนพฤศจิกายน 2554 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ�ปี 2554
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การประชุมของอดีตกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CG & CSR) ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

9

9

100%

112,500

2. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

6

3

50%

-

3. นายณัฐศิลป์ จงสงวน *

9

9

100%

9,000

1. นายประสงค์ พูนธเนศ
(ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฯี )

หมายเหตุ : นายประสงค์ พูนธเนศ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
: นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2554
: * กรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
: เดือนตุลาคม 2554 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 23 และตามค�ำสั่ง
		 คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ 14/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้ มีผล
		 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้
		 1. พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
		 2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
		 3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
		 4. ที่ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
		 5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการ
กิจกรรมสัมพันธ์

1. พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี
(ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์)

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

2

2

100%

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

25,000

หมายเหตุ : พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

การประชุมของอดีตกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการ
กิจกรรมสัมพันธ์

1. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
(ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์)

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละที่เข้าประชุม

จ�ำนวนเงินตอบแทนที่ ได้รับ
(บาท)

9

9

100%

112,500

หมายเหตุ : พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
: เดือนตุลาคม 2554 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
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การประชุมของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2554
การประชุม
รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ สรรหาและก�ำหนด บริหารความเสีย่ ง ก�ำกับดูแล กิจการสัมพันธ์
ค่าตอบแทน
กิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(CG&CSR)
รวม 12 ครั้ง รวม 12 ครั้ง รวม 10 ครั้ง
รวม 8 ครั้ง
รวม 11 ครั้ง รวม 10 ครั้ง รวม 11 ครั้ง

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
(ประธานกรรมการธนาคาร)

11/12

2. นายชัยเกษม นิติสิริ

12/12

12/12

1/1

3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

1/2

2/2

1/1

4. นายวิฑูรย์ เจียสกุล
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)

7/8

5. ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

2/2

6. พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี

2/2

7. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล

2/2

8. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์

2/2

9. ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์

2/2

10. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
(กรรมการผู้จัดการ)

12/12

1/1

4/4

4/4

1/1
0/1

2/2

1/1
2/2

1/1
1/1

12/12

11/11

10/10

หมายเหตุ : นายประสิทธิ์ สืบชนะ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554
: นายวิฑูรย์ เจียสกุล (ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554
: ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์ และ ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554
: นายวรวิทย์ ชัยลิมปมตรี (กรรมการผู้จัดการ) เป็นกรรมการในคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ซึ่งมีการประชุม 4 ครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2554

87

การประชุมของอดีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2554
การประชุม
รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ สรรหาและก�ำหนด บริหารความเสีย่ ง ก�ำกับดูแล กิจการสัมพันธ์
ค่าตอบแทน
กิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(CG&CSR)
รวม 12 ครั้ง รวม 12 ครั้ง รวม 10 ครั้ง
รวม 8 ครั้ง
รวม 11 ครั้ง รวม 10 ครั้ง รวม 12 ครั้ง

1. นาย ช. นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

8/10

10/10

2/3

2. นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)

3/4

3. นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล

9/10

9/9

4. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ

10/10

8/9

5. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิศ์ ริ กิ ลุ

4/6

4/6

6. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

10/10

7/10

7. นายประสงค์ พูนธเนศ

7/10

8. นางสาวกัญญานุช สอทิพย์

10/10

4/4

10/10
4/4

3/6
10/10

5/7

9/9

9/9

หมายเหตุ : นาย ช. นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554 และเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการก�ำหนด
กลยุทธ์และนโยบายด้าน IT ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ซึ่งมีการประชุม 4 ครั้ง
: นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ (ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
: นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2554
: นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ นายประสงค์ พูนธเนศ และนางสาวกัญญานุช สอทิพย์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
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ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร
1. เบี้ยประชุม ประจ�ำปี 2554 (การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเป็นไปตามอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่เห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547) คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,362,500 บาท1 จ�ำแนกเป็น
		 • คณะกรรมการธนาคาร
รวม
1,075,000
บาท
		 • คณะกรรมการบริหาร
รวม
327,500
บาท
		 • คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม
390,000
บาท
		 • คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รวม
120,000
บาท
		 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม
137,500
บาท
		 • คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) รวม
125,000
บาท
		 • คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
รวม
137,500
บาท
2
		 • คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee) รวม
50,000
บาท
หมายเหตุ : 1. ไม่รวมเบี้ยประชุมกรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร (41,000 บาท)
            : 2. ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554

หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
• ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน (เป็นอัตราเหมาจ่ายรายเดือน เฉพาะเดือนที่เข้าร่วมประชุม หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง
		 ให้จ่ายเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว)
• กรรมการธนาคารที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับ
		 อัตราเบีย้ กรรมการธนาคาร ทัง้ นี้ หากกรรมการธนาคารท่านใดได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการอืน่ ๆ มากกว่า 1 คณะ ก็ให้ได้รบั
		 เบี้ยประชุมเพียงคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้น ส�ำหรับกรรมการอื่นๆ ที่มิใช่กรรมการธนาคาร ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งสูงสุดไม่เกิน
		 ครั้งละ 1,000 บาท
• ส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 เรื่อง
		 ร่ า งหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการตรวจสอบในรั ฐ วิ ส าหกิ จ (ตามหนั ง สื อ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
		 ที่ นร 0205/5482 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2543)
• ประธานในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการอื่นๆ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท� ำงานอื่นที่
		 คณะรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่เฉพาะเรื่อง ให้ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
2. โบนัส จากการด�ำเนินงานปี 2553 (รับปี 2554) คณะกรรมการธนาคารได้รับเงินโบนัส รวม 1,704,828.13 บาท
		 ฐานการค�ำนวณโบนัส
		 • ร้อยละ 3 ของก�ำไรสุทธิเพื่อการจัดสรรโบนัส แต่ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี
		 • ถ้ามีผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีกำ� ไรสูงกว่า 100 - 11,000 ล้านบาท กรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 5,000 - 60,000 บาท
			 ต่อปี ตามระดับของผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้น
		 • ประธานกรรมการได้รับเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีกร้อยละ 25
		 • กรรมการจะได้รับการจัดสรรโบนัสตามผลการประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดในระบบ
			 ประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

รายงานประจำ�ปี 2554
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ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคลในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายชัยเกษม นิติสิริ
3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
4. นายวิฑูรย์ เจียสกุล
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
5. ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
6. พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี
7. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
8. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์
9. ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์
10. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
(กรรมการผู้จัดการ)
รวม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โบนัส *

125,000

139,696.18

264,696.18

247,500
22,500

192,500.00
-

440,000
22,500

102,500

-

102,500

45,000
45,000
40,000
30,000
40,000
220,000

23,527.78

45,000
45,000
40,000
30,000
40,000
243,527.78

917,500

355,723.96

1,273,223.96

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2553 (รับปี 2554)
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รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอดีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคลในปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม

1. นาย ช. นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
(ครบวาระเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 54)
2. นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
(ครบวาระเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 54)
3. นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล
(ครบวาระเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 54)
4. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
(ครบวาระเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 54)
5. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
(ลาออกเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 54)
6. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
(ครบวาระเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 54)
7. นายประสงค์ พูนธเนศ
(ครบวาระเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 54)
8. นางสาวกัญญานุช สอทิพย์
(ครบวาระเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 54)
รวม

รวมค่าตอบแทน
โบนัส *

190,000

176,458.33

366,458.33

70,000

192,500.00

262,500

205,000

192,500.00

397,500

302,500

192,500.00

495,000

100,000

192,500.00

292,500

215,000

134,215.28

349,215.28

172,500

134,215.28

306,715.28

190,000

134,215.28

324,215.28

1,445,000

1,349,104.17

2,794,104.17

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2553 (รับปี 2554)

รายงานประจำ�ปี 2554
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รายละเอียดรายชื่อรัฐวิสาหกิจ และหรือ บริษัท และหรือ องค์กร ที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งในฐานะกรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูง ในระหว่างปีบัญชี 2554
คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ประธานกรรมการ

2. นายชัยเกษม นิติสิริ

รัฐวิสาหกิจและบริษัท ที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง

• บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

กรรมการ
ประธานกรรมการ

กรรมการ

• บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยออยส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• สภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
• สภามหาวิทยาลัยเนชั่น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

กรรมการ

• บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด

รองประธานกรรมการ

4. นายวิฑูรย์ เจียสกุล

กรรมการ

• การเคหะแห่งชาติ

ผู้ว่าการ

5. พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการ

6. ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการ

7. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์

กรรมการ

-

-

8. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล

กรรมการ

-

-

9. ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์

กรรมการ

• บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จ�ำกัด

ประธานกรรมการ

10. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการ

• บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด

รองประธานกรรมการและ
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

• ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1

* ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ส�ำคัญ ที่กรรมการถือครอง ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระหว่างปีบัญชี 2554 : ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2554
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนเจ้าของ และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งผู้บริหาร
ของธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ ส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ธนาคารใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งผู้บริหารของธนาคารเป็น
ผู้จัดท�ำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�ำเสนอในงบการเงินโดยรวม ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่า
การตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 2.2 และ 6.29 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารได้ใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดท�ำงบการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์และบริษทั โฮลดิง้ ทีเ่ ป็นบริษทั แม่ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ซึง่ ก�ำหนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินนี้ งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่น�ำมา
แสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
(นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส)
รองผู้วา่ การตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก

วันที่ 4 เมษายน 2555
รายงานประจำ�ปี 2554
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : พันบาท

		
			
			

หมายเหตุ

2554

2553

สินทรัพย์								

เงินสด			
2,755,184
2,571,841
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ		 6.2
49,304,274
15,829,209
3.4 6.3
เงินลงทุนสุทธิ
7,429,887
29,418,700
3.4 6.4
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
37,500
37,500
3.5 6.5				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้			
683,761,553
659,233,210
ดอกเบี้ยค้างรับ			
2,893,408
2,633,543
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 			
686,654,961
661,866,753
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.6 6.6
44,590,726
44,793,586
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ			
642,064,235
617,073,167
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
3.7 6.7
6,057,578
8,443,376
3.8 6.8
2,385,291
2,400,716
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
76,034
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
3.9 6.9
154,581
1,815,355
2,511,276
ลูกหนี้ด�ำเนินคดีแพ่ง			
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
3.10 6.10
632,043
443,480
รวมสินทรัพย์			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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712,557,381

678,883,846

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : พันบาท

		
หมายเหตุ
2554
2553
			
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ						
		
เงินรับฝาก		 6.11
572,904,977
546,276,668
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม			
951,204
1,043,812
87,900,000
86,100,000
เงินกู้ยืม			 6.12
ประมาณการหนี้สิน
3.11 6.13
972,089
1,025,330
2,467,328
ดอกเบี้ยค้างจ่าย			
3,447,829
โบนัสค้างจ่าย			
686,107
633,737
3,080,484
2,533,379
หนี้สินอื่น			 6.14
รวมหนี้สิน			

669,942,690

640,080,254

ส่วนของเจ้าของ						
เงินทุนรับโอนจากรัฐบาล		 6.15
20,320,329
20,320,329
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค			
3,463
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ		 6.16
(74,709)
(127,297)
ก�ำไรสะสม						
		 จัดสรรแล้ว						
			 ส�ำรองตามกฎหมาย		 6.17
11,196,361
9,925,538
			 อื่น ๆ			
1,200,000
1,200,000
		 ยังไม่ได้จัดสรร			
9,972,710
7,481,559
รวมส่วนของเจ้าของ			
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ			

42,614,691
712,557,381

38,803,592
678,883,846

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำ�ปี 2554
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : พันบาท

		

หมายเหตุ

2554

2553

รายได้ดอกเบี้ย
3.1 6.25
35,011,975
33,126,807
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
3.2 6.26
19,206,802
16,776,495
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ			
15,805,173
16,350,312
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ			
806,635
858,470
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ			
9,268
10,017
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ		 6.27
797,367
848,453
601,535
519,492
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย			
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ			
134,257
140,564
		 รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน			
17,338,332
17,858,821
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน			
2,497,945
2,211,022
ค่าตอบแทนกรรมการ			
4,893
5,213
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์			
976,678
1,029,630
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน		 3.7
1,393,319
1,176,287
อื่น ๆ			
979,609
947,991
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ			

5,852,444

5,370,143

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			
4,548,164
6,007,268
ก�ำไรสุทธิ				
6,937,724
6,481,410
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น						
ก�ำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ						
		 โครงการผลประโยชน์พนักงาน			
697
ก�ำไร(ขาดทุน)ประมาณการหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยง			
51,891
(127,297)
			 รวมก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น			
52,588
(127,297)
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม			

6,990,312

6,354,113

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
ประธานกรรมการ
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(นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี)
กรรมการผู้จัดการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

ทุน

ส่วนเกินทุน ส�ำรอง
ตาม
จากการ
กฎหมาย
บริจาค

ส�ำรอง
ทั่วไป

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

ก�ำไรสะสม

รวม

ก�ำไร
ก�ำไร
ประมาณการ ประมาณการ
โครงการผล หนี้สินจาก
ประโยชน์ของ การป้องกัน
พนักงาน
ความเสี่ยง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553			 20,320,329
3,463 8,919,000 1,200,000
- 4,672,241 35,115,033
- (1,006,538)
ส�ำรองตามกฎหมาย
6.17 6.28
- 1,006,538
เงินน�ำส่งคลัง		 6.28
- (2,665,554) (2,665,554)
- (127,297) 6,481,410 6,354,113
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม			
ยอดคงเหลือ
- (127,297) 7,481,559 38,803,592
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553			 20,320,329
3,463 9,925,538 1,200,000
											
										
ยอดคงเหลือ
- (127,297) 7,481,559 38,803,592
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554			 20,320,329
3,463 9,925,538 1,200,000
(3,463)
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค			
(3,463)
ส�ำรองตามกฎหมาย
6.17 6.28
- 1,270,823
- (1,270,823)
เงินน�ำส่งคลัง		 6.28
- (3,175,750) (3,175,750)
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม			
697
51,891 6,937,724 6,990,312
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554			 20,320,329
- 11,196,361 1,200,000
697 (75,406) 9,972,710 42,614,691
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำ�ปี 2554
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : พันบาท

			

2554

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน							
ก�ำไรสุทธิ			
6,937,724
6,481,410
รายการปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน :						
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย			
232,926
278,180
		 ค่าใช้จ่ายเงินกู้ตัดจ่าย			
11,077
10,548
		 สิทธิการเช่าตัดจ่าย			
7,437
5,391
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย			
116,596
124,158
		 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			
4,548,164
6,007,268
		 รายได้จากสินทรัพย์บริจาค			
(3,463)
		 ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน			
1,393,319
1,176,287
		 ก�ำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า					
			 ทรัพย์สินรอการขาย			
(122,375)
(70,294)
		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์			
(635)
(1,244)
		 ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ�ำหน่าย			
(272,990)
(280,867)
		 สินทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย			
4,192
6,064
		 รายได้คา้ งรับอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
(1,126)
88,561
		 ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
(653)
3,037
		 โบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น			
52,370
41,127
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น			
241,593
186,278
		 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ			
(15,805,173)
(16,350,312)
		 รายได้เงินปันผล			
(11,813)
(9,375)
		 เงินสดรับดอกเบี้ย			
34,752,110
33,076,981
		 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย			
(18,226,301)
(17,421,882)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : พันบาท

		

หมายเหตุ

2554

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน(ต่อ)									
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ - 					
และหนี้สินด�ำเนินงาน			
13,852,979
13,351,316
		 สินทรัพย์ด�ำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง						
			 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน			
(370)
(350)
			 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น			
22,261,803
(18,709,334)
			 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้			
(27,708,675)
(15,553,477)
			 ทรัพย์สินรอการขาย			
(1,483,323)
(2,385,060)
			 ลูกหนี้ด�ำเนินคดีแพ่ง			
695,921
(2,261,376)
			 สินทรัพย์อื่น			
(370,044)
1,622,517
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)						
26,628,309
			 เงินรับฝาก			
(1,754,875)
			 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน			
(11,535,000)
			 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม			
(92,608)
45,715
			 หนี้สินอื่น			
1,382,809
1,140,337
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
35,166,801
(36,039,587)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน									
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
(32,964)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
641
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง			
(91,609)
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น			
(5,906)
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว			
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วม			
11,812
		 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
(118,026)

(105,755)
1,245
(160,075)
(9,013)
(1,428,499)
9,375
(1,692,722)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : พันบาท

		

หมายเหตุ

2554

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดรับจากการออกพันธบัตรเงินกู		
้
11,600,000
14,000,000
เงินสดจ่ายช�ำระคืนพันธบัตรเงินกู้			
(9,800,000)
(17,000,000)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู			
้
(14,986)
(14,000)
รายได้น�ำส่งคลัง			
(3,175,750)
(2,665,554)
		 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
(1,390,736)
(5,679,554)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ			
33,658,039
(43,411,863)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม			
18,386,297
61,798,160
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		 6.1
52,044,336
18,386,297
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
ประธานกรรมการ
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(นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี)
กรรมการผู้จัดการ
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

1

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการผู้จัดการ

0-2202-1998-9 woravit.c@ghb.co.th

2

นายสมศักดิ์ อัศวโภคี

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานกิจการสาขา

0-2202-1881-2 somsak@ghb.co.th

3

นางอังคณา ไชยมนัส

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด

0-2202-2043-4 angkana@ghb.co.th

4

นายวัฒนา มโนเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารหนี้

0-2202-1873

watana@ghb.co.th

5

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ

0-2202-1912

laiwan@ghb.co.th

6

นายฉัตรชัย ศิริไล

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ

0-2202-1779-80 chatchai.s@ghb.co.th

7

นางสาวอภิรัตน์ ตันติเวชกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2202-1666

8

นายธาดา ไชยคุปต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขาภูมิภาค

0-2202-1883-4 thadha@ghb.co.th

9

นางสาววารีย์ โตวัน

0-2202-1270

varee@ghb.co.th

10 นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

0-2202-1964

phensri@ghb.co.th

11 นางปฤษฐา ติราศัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ

0-2202-1181

prittha@ghb.co.th

12 นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกฎหมายและบังคับคดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปรับโครงสร้างหนี้

0-2202-1989

anusorn@ghb.co.th

0-2202-1212

pissanuporn@ghb.co.th

13 นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ

apiratana@ghb.co.th

14 นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการเงินและบัญชี
0-2202-1050
และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานการเงินและบัญชี

orada@ghb.co.th

15 นายกมลภพ วีระพละ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบและก�ำกับ

0-2202-1965

kamonpop@ghb.co.th

16 นายโชติช่วง ภิรมย์

ที่ปรึกษาทั่วไป

0-2202-1777

choatchoung@ghb.co.th

17 นางสาวศรีนวล โอภาสวรกิจ

ที่ปรึกษาทั่วไป

0-2202-1617

srinuan@ghb.co.th

18 นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

0-2202-2448

thidaporn@ghb.co.th

รายงานประจำ�ปี 2554
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ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

19 นางสุดจิตตรา ค�ำดี

ผู้อำ� นวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

0-2202-2181-2 sudjittra.k@ghb.co.th

20 นายณรงค์พล ประภานิรินธน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

0-2202-1967

narongpol@ghb.co.th

21 นายบุญชัย แสงอรุณวิวัฒน์

ผู้อำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบ

0-2202-1277

boonchai@ghb.co.th

22 นายธนกิจ ธีระกาญจน์

ผู้อำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์

0-2202-1661- 2 thonakit@ghb.co.th

23 นายพนัส สุขะปิณฑะ

ผู้อำ� นวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน

0-2202-1940

panus@ghb.co.th

24 นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์

ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ

0-2202-1514

apirat@ghb.co.th

25 นางบุษกร ปภัสสรศิริ

ผู้อำ� นวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

0-2202-1650

busakorn@ghb.co.th

26 นายสมภพ เตชเสนสกุล

sompop.t@ghb.co.th

27 นายสมบัติ ทวีผลจรูญ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ และ 0-2202-1798
สนับสนุนระบบงานหลัก และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บริหารโครงการสารสนเทศและสนับสนุนระบบงานหลัก
0-2202-1115
ผู้อำ� นวยการฝ่ายกิจการสาขากทม. และปริมณฑล

28 นางเพลินจิตต์ แก้วแดง

sombat@ghb.co.th

ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการส�ำนักพระราม 9 และ
รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักพระราม 9
29 นางสาวเลิศลักษณ์ หลิมละมัย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1

0-2202-2239

ploenchit@ghb.co.th

0-2202-1612

lertluck@ghb.co.th

30 นายวิทยา แสนภักดี

0-2202-1180

withaya@ghb.co.th

0-2202-1776

chuta@ghb.co.th

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2

31 นายจุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำ� นวยการฝ่ายเงินฝาก
32 นายสามารถ หงษ์วิไล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดเงินฝาก

0-2202-1896

samard@ghb.co.th

33 นางศรินทิพย์ ชนะภัย

ผู้อำ� นวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

0-2202-1480

srintip@ghb.co.th

34 นายทวนทอง ตรีนุภาพ

ผู้อำ� นวยการฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

0-2202-2069

tuantong@ghb.co.th

35 นายพงษ์ศักดิ์ ค�ำนวนศิริ

ผู้อำ� นวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย

0-2202-1179

Pongsak.k@ghb.co.th

36 นางเริงจัย คลายนสูตร

ผู้อำ� นวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ

0-2202-1842

ruengjai@ghb.co.th

37 นางนวลลออ วัจนะพุกกะ

ผู้อำ� นวยการฝ่ายกิจการนโยบายภาครัฐและสังคม

0-2202-1852

nuanla-orr@ghb.co.th
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ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

โทรศัพท์

38 นางทัศพร อุ่นโกมล

ผู้อำ� นวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ

0-2202-1414

tasporn@ghb.co.th

39 นางจินดา โรจนโสภณดิษฐ์

ผู้อำ� นวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

0-2202-2024

chinda@ghb.co.th

40 นางศรีภา สนธิสิริกุล

ผู้อำ� นวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดสินเชื่อ

0-2202-2862

sripa@ghb.co.th

41 นางสาวรุ่งระวี ปัทมาคม

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้กทม. และปริมณฑล

0-2202-1207

roongrawee@ghb.co.th

42 นายเลอพงษ์ ชูประยูร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค

0-2202-2049

lerpong@ghb.co.th

43 นายคนึง ครุธาโรจน์

ผู้อำ� นวยการฝ่ายกฎหมาย

0-2202-1236

kanung@ghb.co.th

44 นายไพบูลย์ ขวัญบุรี

ผู้อำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

0-2202-1434

paiboon@ghb.co.th

45 นายฤกษ์ชัย ธนะศุภธาวัฒน์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด และ
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ผู้อำ� นวยการฝ่ายบริหารการเงิน

0-2202-2118

lerkchai.t@ghb.co.th

0-2202-1423

thongpliw@ghb.co.th

46 นายทองปลิว กิจแจ่มเลิศ
47 นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร

E-mail

0-2202-1558

oranuch.p@ghb.co.th

48 นางอินทิรา คลายนสูตร

ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการฝ่ายการบัญชี และ
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายการบัญชี
ผู้อำ� นวยการฝ่ายการเงิน

0-2202-2056

inthira@ghb.co.th

49 นายวิชัย วิรัตกพันธ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

0-2202-1898

vichai.v@ghb.co.th

50 นายลือชัย จิรวินิจนันท์

ผู้อำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

0-2202-2098

luechai@ghb.co.th

51 นายพัลลภ กฤตยานวัช

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ

0-2202-1297

ballobh@ghb.co.th

52 นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

0-2202-1520

amornsakdi@ghb.co.th

53 นายอ�ำนวย ศรีพูนสุข

ผู้อำ� นวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

0-2202-1878

amnuay@ghb.co.th

54 นายทรงเดช ดารามาศ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

0-2202-1131

songdet@ghb.co.th

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2555
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ทำ�เนียบสาขา
ส�ำนักงานใหญ่ 63 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001
ฝ่ายกิจการสาขากทม. และปริมณฑล
ล�ำดับ

สาขา

สถานที่ท�ำการ

1

ราชด�ำเนิน

2

ดอนเมือง

97 อาคารเทเวศประกันภัย อาคาร 2 ชั้น 1
ถ.ราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10220
174/9-11 หมู่ 9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

0-2533-5055, 0-2533-6341 0-2533-6342
0-2533-6343, 0-2996-6960-2

3

สุขาภิบาล 1

30/435 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

0-2510-3617-8,0-2519-5000 0-2509-3830
0-2947-8005-7

4

พระราม 6

1557 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-9295, 0-2587-0474-6 สินเชื่อ 0-2913-2260 กด 106
0-2913-2261-3
การเงิน 0-2913-2264

5

หนองแขม

6

7

8

9

1085, 1087 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
ส�ำโรง
2222/2-3 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์
อ.เมือง (สามแยกปู่เจ้าสมิงพราย)
จ.สมุทรปราการ 10270
สยามสแควร์ 240/1-2 สยามสแควร์ ซอย 2
ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คอนแวนต์ 38 ชั้น 1 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์
ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
บางใหญ่ 52/63-64 ศูนย์การค้าบางใหญ่ซิตี้
ซอย 7 ถ.ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

หมายเหตุ : * สาขาย่อย ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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โทรศัพท์

0-2282-9821-5,
0-2282-9840-2

0-2420-5793, 0-2420-6583,
0-2420-7475-7

โทรสาร

0-2282-9841

0-2420-6009

0-2384-3483-5, 0-2384-7636 สินเชื่อ 0-2384-2579
0-2757-7429-31
การเงิน 0-2384-7637
0-2250-1125, 0-2255-2668
0-2255-5161-3

สินเชื่อ 0-2250-1125 กด 207
การเงิน 0-2250-1125 กด 108

0-2237-8997-9, 0-2632-0592-4 0-2235-0659
0-2632-1137-8
0-2595-0330-3,
0-2903-2022-4

สินเชื่อ 0-2595-0330 กด 13
การเงิน 0-2595-0330 กด 22

ล�ำดับ

10
11

12

13

14
15

สาขา

ห้าแยกปากเกร็ด 99/169 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สุขุมวิท

1 อาคารกลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง ซ.สุขุมวิท 25
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
เพชรบุรีตัดใหม่ 2445/2 อาคารธารารมณ์บสิ ซิเนสทาวเวอร์
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ศรีนครินทร์ 87, 89 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
(พระโขนงฝั่งใต้) เขตประเวศ กรุงเทพฯ
10260
บางเขน 251/20-23 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
สุขาภิบาล 3
มีนบุรี*

16

17

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2584-0321-3
0-2964-2201-3

สินเชื่อ 0-2584-0321-3 กด 20
การเงิน 0-2964-2204

0-2260-6345-7
0-2661-6120-2

0-2260-6348

0-2318-1051, 0-2318-9956 0-2718-2249
0-2319-7310-1, 0-2718-2247-8
0-2361-6555-6, 0-2393-2486 0-2748-1390
0-2393-4072, 0-2748-1391-2
0-2551-0522, 0-2551-2384 0-2972-8581
0-2552-7702, 0-2972-8579-80

58/75 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง 0-2372-0551-2, 0-2373-0518-9 0-2728-0796
0-2373-3348, 0-2728-0794-5
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
ศูนย์การค้ามีนบุรี 10/1 ถ.สีหบุรานุกิจ 0-2517-9001-3
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

0-2517-9004

47/224 อาคารอุตสาหกรรมคิมโป
0-2980-5501-5
ถ.ป๊อบปูล่า 4 เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ศูนย์ราชการ ชัน้ 1 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 0-2143-8971-3
เฉลิมพระเกียรติ* ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210

0-2980-5544

แจ้งวัฒนะ

พระราม 2

96/10-12 โครงการชัยกูลทาวเวอร์
0-2867-1350-6
ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

0-2143-8974
0-2867-1350 กด 110

หมายเหตุ : * สาขาย่อย ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ล�ำดับ

สาขา

18

รังสิต

19

ปทุมธานี

20

พุทธมณฑล

21

ล�ำลูกกา

22

ลาดกระบัง

23

เทพารักษ์

24

25
26

สถานที่ท�ำการ

37/1 หมู่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก กม.ที่ 4.5 0-2996-1353-9
(หมูบ่ า้ นสัมมากร คลอง 2) ต.ประชาธิปตั ย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
34/1, 34/3 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี
0-2593-6044-50
ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
9 หมู่ 6 ซ.พงษ์ศิริชัย ถ.บรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
11/5-6 ถ.ล�ำลูกกา (คลองสอง) ต.คูคต
อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
125 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

44/4 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์
(หน้าหมู่บ้านสวนเก้าแสน) ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สี่แยกบ้านแขก 121 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
(บางไส้ไก่ฝั่งเหนือ) เขตคลองสาน
(บางล�ำพูล่าง) กรุงเทพฯ 10600
บุญศิริ
10/1-3 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
(ส�ำราญราษฎร์) เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200
เซ็นต์หลุยส์ 3 26 ซ.สาทร 11 (เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3)
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

หมายเหตุ : * สาขาย่อย ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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โทรศัพท์

โทรสาร

0-2996-1353 กด 3

0-2593-6051

0-2889-7070-6, 0-2889-6635-6 0-2889-7077
0-2441-2464
0-2531-1289, 0-2531-4843
0-2531-5792, 0-2531-6405
0-2531-9240
0-2915-2631-5
0-2915-2651-2

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

0-2706-6112-21

0-2706-6119

0-2861-4910-9

0-2861-4917-8

0-2622-1241-7

0-2622-1840

0-2915-2653

0-2212-6127, 0-2212-6678-9 สินเชื่อ 0-2211-9647
0-2211-0640-1, 0-2211-9646 การเงิน 0-2212-6126

ล�ำดับ

สาขา

สถานที่ท�ำการ

27

ไมตรีจิต

28

สุขสวัสดิ์

29

ลาดพร้าว

30

กิ่งแก้ว

60,62,64 ซ.พระแก้ว ถ.มิตรพันธ์
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
360/15-17 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
2326 ซ.ลาดพร้าว 114 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
12/18 ซ.กิ่งแก้ว 44 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

31

พหลโยธิน

32
33

อาคาร เอไอเอส ทาวเวอร์
ชั้น G Shop 4 เลขที่ 1291/1
ถนนพหลโยธิน (ซอย9)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
บางบัวทอง* 88/11 และ 88/12 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
บิ๊กซีนวนคร* ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขานวนคร 98/196 หมู่ 13
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2623-3034-8
0-2623-3043-6

0-2623-3039

0-2818-1301-9

สินเชื่อ 0-2818-1308
การเงิน 0-2818-1310

0-2934-1070-6

สินเชื่อ 0-2934-3344
การเงิน 0-2934-1077

0-2178-2366-9

0-2718-2366-9 กด 22

0-2357-1126-8

0-2357-1129

0-2571-7807-8
0-2571-7826-7

0-2571-7808

0-2520-4117-19

0-2520-4120

หมายเหตุ : * สาขาย่อย ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 1
ล�ำดับ

สาขาหลัก

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคเหนือ

1

2

นครสวรรค์

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

0-56221-415, 0-56224-637 0-56221-415 ต่อ 128
0-56229-501, 0-56226-182

อุทัยธานี**

ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองอุทัยธานี อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000 (เปิดท�ำการทุกวันอังคาร)

0-56513-000

0-56513-000

ชัยนาท*

302 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000

0-56411-370-1

0-56413-038

เชียงใหม่

260 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000

0-53245-276-8
0-53246-469-71

0-53304-927

แม่ฮ่องสอน** ส�ำนักงานพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองค�ำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
(เปิดท�ำการทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน)

-

3

พิษณุโลก

839,839/1 - 2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

0-55378-100-5

0-55378-100-5 ต่อ 116

4

เชียงราย

881/1 - 3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

0-53740-740-7

0-53740-740-7 ต่อ 109

พะเยา*

3/6 ถ.ชายกว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-54480-503-4

0-54480-502

ล�ำปาง

435 ถ.ไฮเวย์ ล�ำปาง - งาว ต.หัวเวียง
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52100

0-54225-150

5

หมายเหตุ : * สาขาย่อย ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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0-54230-035-42

ล�ำดับ

สาขาหลัก

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคเหนือ

6

แพร่

164/3 -5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 54000

0-54621-490-5

0-54621-490-5 ต่อ 205

น่าน*

212/32-33 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.น่าน 55000

0-54710-666,
0-54771-362-3

0-54771-362-3 ต่อ 30

7

ล�ำพูน

23/9 ถ.ล�ำพูน - ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ล�ำพูน 51000

0-53535-178-83,
0-53510-433-4

0-53535-178-83 ต่อ 103

8

ก�ำแพงเพชร

418/41-2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก�ำแพงเพชร 62000

0-55773-151-6

0-55773-151-6 ต่อ 108

ตาก**

ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
(เปิดท�ำการทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี)

0-55511-653

0-55511-653

เพชรบูรณ์

9/14 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000

0-56711-655-60

0-56711-655-60 ต่อ 117

632 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0-43270-404-10
40000

0-43270-404-11 ต่อ 123

9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10
11

ขอนแก่น

นครราชสีมา 517/143-145 ถ.มิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง 0-44248-201-8
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-44248-216

หมายเหตุ : * สาขาย่อย ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ล�ำดับ

สาขาหลัก

12

อุดรธานี

596/7 หมู่ 1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

หนองคาย*

644 หมู่ 4 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0-42464-306-8

-

18/10-11 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 42000

0-42833-573-6

-

0-42343-531-4

-

-

-

เลย*

สถานที่ท�ำการ

เซ็นทรัลพลาซ่า* ชั้น 3
อุดรธานี
หนองบัวล�ำภู** ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล�ำภูชั้น 1
(เปิดท�ำการทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน)
13

14

15

0-42122-331-9

โทรสาร

0-42122-331-9 ต่อ 105

อุบลราชธานี 263 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 0-45265-801-8
34000

0-45265-801-8 ต่อ 116

ศรีสะเกษ*

444/149 หมู่ 5 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 0-45631-375-6
33000
0-45631-621-2

0-45631-375-6 ต่อ 100

ชัยภูมิ

0-44830-959-64 ต่อ 4

ภูเขียว**

171/8-12 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ 0-44830-959-64
จ.ชัยภูมิ 36000
277 หมู่ 1 ถ.ภูเขียวเกษตรสมบูรณ์
ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
(เปิดท�ำการทุกวันพุธ - พฤหัสบดี)

สกลนคร

389 ถ. สี่แยกคูเมือง - ไอทียู
ต.ธาตุเชิงชุม -อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

0-42733-600-5

0-42733-606 ต่อ 114

นครพนม*

14/9 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง อ.เมือง 0-42733-600-5
จ.นครพนม 48000

0-42733-606 ต่อ 114

มุกดาหาร*

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

หมายเหตุ : * สาขาย่อย ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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โทรศัพท์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0-42630-191-4

-

-

ล�ำดับ

สาขาหลัก

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

16

กาฬสินธุ์

20/10 - 11 ถ.ประดิษฐ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง 0-43821-890-7
จ.กาฬสินธุ์ 46000

0-43821-890-7 ต่อ 107

17

บุรีรัมย์

18/20 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 0-44616-972-5
0-44602-703-5

0-44616-972-5 ต่อ 217

18

สุรินทร์

233/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 0-44538-125, 0-44538-154 0-44538-154 ต่อ 108
32000
0-44538-164, 0-44538-288

19

ร้อยเอ็ด

389, 391 ถ.แจ้งสนิท (เทวาภิบาล) ต.ในเมือง 0-43523-310-6
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ยโสธร*

55/3 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
35000

0-45713-091, 0-45713-094
0-45711-740

20

มหาสารคาม 51, 51/1, 53/1 ถ.ริมคลองสมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด 0-43722-300
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
0-43741-204-10

21

ถนนจอมพล 704/14-17 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

โทรสาร

0-43523-310-6 ต่อ 105
0-43741-204-10 ต่อ 105

0-44269-205-7,
0-44258-151 ต่อ 105
0-44259-683, 0-44245-208,
0-44230-285, 0-44258-151

หมายเหตุ : * สาขาย่อย ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2
ล�ำดับ

สาขาหลัก

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคกลาง

1

นครปฐม

364/7 ถนนเทศา ต.พระประโทน อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

0-34257-292, 0-34257-655, 0-34257-971
0-34257-920

2

สุพรรณบุรี

38/10 - 12 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000

0-35522-512-5,
0-35501-339

0-35501-340

3

ราชบุรี

7 ถ.คฑาธรบดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000

0-32315-462-7,
0-32325-972

0-32315-462-7

0-35245-167-72,
0-35245-480

0-35245-167-72

4

5

พระนครศรีอยุธยา 6/6 - 9 ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย อ.เมือง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ถนนโรจนะ*

481 หมู่ 2 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน 0-35227-471-4
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

0-35227-471-4

สระบุรี

158/10 ถ. พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว 0-36315-159-60,
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
0-36315-524-7

0-36351-159 ต่อ 110

ลพบุรี*

99/5 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง 0-36784-455-7
จ.ลพบุรี 15000

0-36420-600

0-34815-773-82

0-34815-775 ต่อ 107

0-35613-507-9,
0-35613-488
0-35611-845
20/26 - 29 ซ.โรงพยาบาลธนกาญจน์ ถ.แสงชูโต 0-34622-815-7,
ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
0-34516-758-64

0-35611-845 ต่อ 289

6

สมุทรสาคร

48 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000

7

อ่างทอง

21/9 - 10 หมู่ 2 ถ.อ่างทอง - โพธิ์ทอง
ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

8

กาญจนบุรี

หมายเหตุ : * สาขาย่อย ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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0-34516-758 ต่อ 104

ล�ำดับ

สาขาหลัก

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคใต้

9

10

เพชรบุรี

0-32417424-5,
0-32424-225-8,
0-32410-722-3

0-32410-722-3 ต่อ 130

0-32551-115-20

0-32551-115-20

0-32532-122,
0-32533-348

0-32513-343

นครศรีธรรมราช 543 ถ.ราชด�ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-75342-214,
0-75346-950-1

0-75342-214, 0-75347-108

ภูเก็ต

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

0-76218-191-3,
0-76223601-2

0-76218-199

พังงา*

17/30-31 ถนนศิริราษฏร์ ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง จ.พังงา 82000

0-76414-434-7

0-76414-434-7

หาดใหญ่

843 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-74245-161, 0-74245-674 0-74345-526-30
0-74345-526-30
ต่อ 109-110

สงขลา*

9/71 หมู่ 2 ต.เข้ารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา

0-74333-836-9

0-74333-836-9

สตูล*

24, 26 ถ.มรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000

0-74723-894-5,
0-74723-927-8

-

ประจวบคีรีขันธ์ 49 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หัวหิน*

11
12

13

14

2/85 - 87 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000

77/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

สุราษฎร์ธานี 31/10 ถ.สุราษฎร์ - พุนพิน ต.วัดประดู่
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เกาะสมุย *

0-77200-286,
0-77200-917-8

0-77200-350

11 หมู่ 1 ถนนสายรอบเกาะ ต.แม่น�้ำ อ.เกาะสมุย 0-77430-470-1,
จ.สุราษฎร์ธานี 84330
0-77430-511

0-77430-512

หมายเหตุ : * สาขาย่อย ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ล�ำดับ

สาขาหลัก

15

ตรัง

16

17

18

สถานที่ท�ำการ

โทรสาร

59/16 - 18 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000

0-75213-079,
0-75222-868-9

0-75222-875-6

พัทลุง*

40/9 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000

0-75616-952-5

0-74616-952-5

ชุมพร

7/2 หมู่ 5 ถ.ชุมพร - กระบุรี ต.วังไผ่
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

0-77576-566-69

0-77576-570

หลังสวน**

318 /7 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110 (เปิดท�ำการทุกวันอังคาร)

-

-

ระนอง**

41/25 ซ.โครงการระนองธานี ถ.ท่าเมือง
ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
(เปิดท�ำการทุกวันพฤหัสบดี)

-

-

ยะลา

215/3-4 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา 95000

0-73223-551-5

0-73223-551-5

นราธิวาส**

ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
(เปิดท�ำการทุกวันพุธ)

0-73514-032

-

ปัตตานี**

ศาลากลางจังหวัด (อาคารกองช่าง)
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
(เปิดท�ำการทุกวันพฤหัสบดี)

0-73332-333

-

กระบี่

1/6-7 ถ.ร่วมจิต ต.ปากน�้ำ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000

0-75630-483-9,
0-75630-491-3

หมายเหตุ : * สาขาย่อย ** หน่วยบริการสินเชื่อ
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ล�ำดับ

สาขาหลัก

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคตะวันออก

19

ฉะเชิงเทรา

153 ถ.ฉะเชิงเทรา - บางปะกง ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

0-38812-682-7,
0-38514-765

0-38312-682-6

20

พัทยา

8/51 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 21500

0-38427-671-3

21

ระยอง

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

0-38370-501-2,
0-38427-671-3,
0-38370-518-21
0-38612-603,
0-38800-464-8

22

ปราจีนบุรี

147/1 ถ.ราษฎรด�ำริ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

0-37200-343-5,
0-37214-840-4

0-37214-393

นครนายก**

อาคารส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
ชั้น 1 ศาลากลาง จ.นครนายก 26000
(เปิดท�ำการทุกวันพุธ)
97/133 - 134 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 0-37220-400-3
(เปิดท�ำการทุกวันอังคาร)

สระแก้ว*

0-38800-464

0-37220-400-3

23

ชลบุรี

39/3 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 0-38765-779-86,
20000
0-38765-775

0-38765-785 ต่อ 611

24

จันทบุรี

1/71 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 0-39351-272-8,
22000
0-39351-210-11

0-39351-210-11

25

ศรีราชา

126/1-3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 0-38772-032-42

0-38772-038

บ่อวิน*

128/415/416 หมู่ 3 ถ.ปากร่วม - ห้วยปราบ
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

0-38-370-048-54

บ้านฉาง

67/40-41 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง 0-38605-550-4,
จ.ระยอง 21130
0-38605-565-7

26

0-38137-048-54

0-38605-565
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เคาน์เตอร์การเงิน

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

1

เดอะมอลล์บางกะปิ

ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่าตรงข้ามร้านโซนี่

0-2375-8365

0-2375-8365

2

เดอะมอลล์ บางแค

ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า

0-2454-9430

0-2454-7152

3

เดอะมอลล์
งามวงศ์วาน

ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ติดกับ KFC

0-2550-0683

0-2951-9183

4

เดอะมอลล์ ท่าพระ

ชั้น 2 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้าน Quick Cash

0-2477-7238

0-2477-7238

5

บิ๊กซี บางนา

ชั้น B ตรงข้ามร้านเทเลวิช

0-2744-3493

0-2744-3493

6

บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้านเทเลวิช

0-2575-2259

0-2982-5894

7

แฟชั่นไอส์แลนด์

ชั้น 2 ฝั่งห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ใกล้ร้านอิออน

0-2947-5553-4

0-2947-5554

8

อิมพีเรียล ส�ำโรง

ชั้น G ตรงข้าม Super Market

0-2394-0374

0-2394-0374

9

คาร์ฟูร์ อ่อนนุช

ชั้น 2 ติดกับร้านกรุงไทยการแว่น

0-2311-3960

0-2311-3961

10

คาร์ฟูร์ บางปะกอก

ชั้น 3 ใกล้ ธนาคารกรุงเทพ

0-2428-1424-5

0-2428-1424-5

11

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ชั้น 2 ฝั่งเซ็นทรัล		

0-2567-4104

0-2567-4104

12

ไอทีสแควร์

ชั้น 1 ศูนย์การค้าหลักสี่พลาซ่า

0-2576-0590-1

0-2576-0592

13

ไอเพลส ลาดกระบัง

ชั้น 2 ห้อง B5
อาคารไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์

0-2360-5255-6

0-2360-5257

14

เซ็นทรัลพลาซ่า
เชียงใหม่แอร์พอร์ต

ชั้น G

0-53903-767-8

15

เซ็นทรัลเฟสติวัล
ภูเก็ต

ชั้น 2

0-76221-533
0-76221-737

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0-76221-533
0-76221-737

หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการธนาคาร
ล�ำดับ

1

ศูนย์บริการ
ธนาคาร

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

สมุทรปราการ ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

0-2702-8113,
0-2702-8603
0-34275-729,
0-34211-571
0-34222-973-4

0-2702-8113

2

นครปฐม

ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3

สามพราน

ที่ว่าการอ�ำเภอสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

4

สมุทรสงคราม ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 0-34713-110

0-34275-729,
0-34211-571
0-34713-101

5

บ้านโป่ง

ที่ว่าการอ�ำเภอบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

6

บางละมุง

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

0-32343-821,
0-32343-894
0-38223-556

0-32343-821,
0-32343-894
-

7

สัตหีบ

ที่ว่าการอ�ำเภอสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

0-38437-216-7

-

8

ปลวกแดง

ที่ว่าการอ�ำเภอปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

0-38659-870-1

-

9

กบินทร์บุรี

ที่ว่าการอ�ำเภอกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

0-37202-691-2

-

10

ตราด

ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองตราด อ.เมือง จ.ตราด 23000

0-39520-597-8

0-39520-598

11

ทุ่งสง

ที่ว่าการอ�ำเภอทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

0-75332-692

0-75332-691

12

เวียงสระ

ที่ว่าการอ�ำเภอเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

0-77257-220-1

-

13

สิงห์บุรี

ส�ำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

0-36521-492

-

14

สุโขทัย

ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

0-55614-670

0-55614-671
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ธนาคาร

15

อุตรดิตถ์

16

พิจิตร

ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองพิจิตร ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

17

แม่สอด

ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองแม่สอด ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

18

หางดง

19

ฝาง

20

แม่สาย

ที่ว่าการอ�ำเภอหางดง ถ.เชียงใหม่ - ฮอด ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230
ที่ว่าการอ�ำเภอฝาง หมู่ 5 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
50110
ที่ว่าการอ�ำเภอแม่สาย ถ.พหลโยธิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

21

อ.พล

22

เลย

23
24
25
26

สถานที่ตั้ง

โทรสาร

0-55414-823

0-55413-082

0-56612-188

0-56612-190

0-55542-995,
0-55542-770
0-53427-502

0-55542-770
0-53427-502

0-53382-832-3

0-53382-832-3

0-53734-393

0-53734-394

ที่ว่าการอ�ำเภอพล ถ.พลรัตน์ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

0-43418-864-5

0-43418-865

ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองเลย ถ.จรัสศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

0-42833-603,
0-42833-605
0-45452-440

0-42813-219

อ�ำนาจเจริญ ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
มุกดาหาร ที่ว่าการอ�ำเภอมุกดาหาร ถ.พิทักษณ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0-42630-324
49000
วารินช�ำราบ ที่ว่าการอ�ำเภอวารินช�ำราบ ถ.ทหาร อ.วารินช�ำราบ จ.อบุลราชธานี 0-45266-700
34190
ปากช่อง ที่ว่าการอ�ำเภอปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
0-44279-093-4
30130

หมายเหตุ : เปิดท�ำการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
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โทรศัพท์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0-45452-441
0-42630-325
0-45-266-511
0-44279-094

Designed by Smaller & Better Design Co., Ltd.
Tel : 0 2668 9265 - 66

รายงานประจำป 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห

ธนาคารอาคารสงเคราะห

63 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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