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สารจากประธานกรรมการธนาคาร

(นายอารีพงศ ภูชอุม)
ประธานกรรมการธนาคาร

นับตั้งแตป พ.ศ. 2496 จนถึงปจจุบัน เปนเวลา 59 ป ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
สังกัดกระทรวงการคลัง ไดทําหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนชาวไทยผูมีรายไดนอยและปานกลางไดมีที่อยูอาศัย
เปนของตนเองตามควรแกอัตภาพ และยังทําหนาที่เปนกลไกสําคัญในการรวมฟนฟูและสรางเศรษฐกิจของประเทศใหเขมแข็ง
มาอยางตอเนื่อง

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ในป 2555 เปนปที่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเพิ่งกาวผานเหตุการณวิกฤติมหาอุทกภัยครั้งใหญ ครอบคลุมพื้นที่
หลายจังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งสงผลกระทบทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ที่อยูอาศัย รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง และธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ตระหนักดีวาเปนชวงเวลาที่ประชาชนจํานวนมาก
ประสบความยากลําบากจากเหตุการณดังกลาว ธอส. จึงไดทําหนาที่ใหเปนมากกวาธนาคารที่ใหเพียงสินเชื่อ แตยังไดมอบ
ความหวงใยตอประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน โดยการเขาชวยเหลือและบรรเทาความเดือนรอนใหแกประชาชนในหลายดาน
ทั้งที่เปนความเดือดรอนเฉพาะหนา และความเดือดรอนที่เกิดจากภาระคาผอนชําระ ผานมาตรการชวยเหลือตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง มาตรการผอนปรนการผอนชําระเงินทั้งเงินตนและดอกเบี้ยแกลูกคาสินเชื่อของธนาคารเปนเวลาไมเกิน 6 เดือน (ในอัตรา
ดอกเบี้ย 0% ตอป) เพื่อใหลูกคาสินเชื่อของธนาคารสามารถนําเงินที่ตองชําระคางวดไปใชในการซอมแซมบาน อีกทั้งธนาคาร
ไดปลอยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า (Soft Loan) เพื่อชวยเหลือประชาชนในการซอมและจัดหาที่อยูอาศัยจากการที่ไดรับผลกระทบ
จากอุทกภัยอีกดวย
นอกจากภารกิจที่สําคัญในการชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอนจากอุทกภัยที่กลาวมาขางตน ธนาคารอาคารสงเคราะห
ยังไดดาํ เนินการปลอยสินเชือ่ ใหแกผมู รี ายไดนอ ยและปานกลางทีต่ อ งการมีทอี่ ยูอ าศัยเปนของตนเอง ซึง่ เปนกลุม เปาหมายตามภารกิจ
ของธนาคารผานโครงการสินเชื่อตางๆ อยางตอเนื่อง ถึงแมวาภาวการณภาคอสังหาริมทรัพยที่ซบเซาในชวงครึ่งแรกของป 2555
จะไดฟน ตัวขึน้ มาในชวงปลายไตรมาสที่ 2 ของป 2555 รวมถึงปจจัยดานลบจากวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และวิกฤติหนีส้ าธารณะ
ของยุโรป ผลการดําเนินการของธนาคารอาคารสงเคราะหในป 2555 ยังคงดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงานโดยรวม
สูงกวาในปที่ผานมา ธนาคารสามารถปลอยสินเชื่อใหมได 112,520 ลานบาท มียอดสินเชื่อคงคางรวม 706,004 ลานบาท สงผลให
ธนาคารมีสนิ ทรัพยรวมเพิม่ ขึน้ เปน 735,996 ลานบาท มีกาํ ไรเบ็ดเสร็จรวม 8,101 ลานบาท ซึง่ เปนสิง่ ทีย่ นื ยันถึงความมัน่ คงและยัง่ ยืน
ของธนาคารที่จะสามารถเปนสถาบันการเงินหลักดานสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของประชาชนคนไทยไดเปนอยางดี
ในโอกาสที่ ธนาคารอาคารสงเคราะหไดกอตั้งครบรอบ 60 ป ในป 2556 ผมขอใหลูกคาธนาคารและประชาชนคนไทย
มั่นใจวาธนาคารอาคารสงเคราะหจะยังคงทําหนาที่อยางดีที่สุดในการชวยเหลือและสนับสนุนประชาชนคนไทยผูมีรายไดนอยและ
รายไดปานกลางใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองตามควรแกอัตภาพ โดยในป 2556 คณะกรรมการธนาคารไดกําหนดใหธนาคาร
มุงเนนสูกลุมเปาหมายผูมีรายไดนอยที่ยังขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับการซื้อที่อยูอาศัยใหมากยิ่งขึ้น โดยธนาคาร
จะยังคงทําหนาที่เปนกลไกที่แข็งแรงและสําคัญของรัฐบาลในการชวยกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศใหเกิดการเติบโตและ
ขยายตัวอยางตอเนื่องตลอดไป
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สารจากกรรมการผูจัดการ

นางอังคณา ไชยมนัส
กรรมการผูจัดการ

ในป 2555 เศรษฐกิจไทย เริ่มฟนตัวจากวิกฤติมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปลายป 2554 โดยมีปจจัยทางการเมืองที่เริ่มมีเสถียรภาพ
และการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่สูง ประกอบกับมาตรการของรัฐหลายประการที่ชวยกระตุนการบริโภค สงผลใหเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวไดรอยละ 6.4 จากที่ขยายตัวเพียงรอยละ 0.1 ในป 2554
ภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว สงผลตอการจางแรงงานและรายไดของประชาชนเพิ่มขึ้น และทําใหกําลังซื้อที่อยูอาศัยโดยรวมเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย ตลาดที่อยูอาศัยจึงขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีที่อยูอาศัยสรางเสร็จเพิ่มขึ้น
111,875 หนวย ขยายตัวสูงถึงรอยละ 37 จากป 2554 และนับเปนจํานวนสูงที่สุดในรอบ 15 ปที่ผานมา ในขณะเดียวกัน สินเชื่อที่อยูอาศัย
ในระบบสถาบันการเงินไทย ไดขยายตัวสอดคลองกับการขยายตัวของตลาดที่อยูอาศัย โดยธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ สามารถปลอย
สินเชื่อที่อยูอาศัยไดรวมทั้งสิ้นเปนเงิน 461,427 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 22.9 จากป 2554 นับเปนปริมาณการปลอยสินเชื่อที่สูงสุดเปน
ประวัติการณ

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ในป 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห ซึ่งเปนธนาคารหลักดานสินเชื่อที่อยูอาศัยของรัฐ ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง
ยังคงมุงมั่นดําเนินการตามพันธกิจสําคัญในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมและชวยเหลือใหประชาชนมีที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเอง โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกลุม ผูม รี ายไดนอ ยและรายไดปานกลาง ภายใตวสิ ยั ทัศน “ธนาคารมัน่ คงทันสมัย และเปนผูน าํ สินเชือ่ ดานทีอ่ ยูอ าศัย
อยางครบวงจร” และคานิยมหลักขององคกรที่ “ยึดมั่นในธรรมาภิบาล สืบสานความสุจริต รวมคิดอยางสรางสรรค มุงมั่นบริการเปนเลิศ”
โดยในป 2555 ธนาคารไดปลอยสินเชื่อใหแกผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลาง เปนเงิน 102,898 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.5 ของสินเชื่อ
ปลอยใหมในป 2555
อนึง่ ธนาคารไดขยายการปลอยสินเชือ่ เพิม่ ขึน้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยมีสดั สวนการปลอยสินเชือ่ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
เขตภูมิภาค ในสัดสวนรอยละ 46 : 54 โดยผานโครงการสินเชื่อที่สําคัญหลายโครงการ ไดแก (1) โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ
ป 2555 ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0 ระยะเวลา 6 เดือน (2) โครงการบาน ธอส. เพื่อที่อยูอาศัยแหงแรก ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0 ระยะเวลา
3 ป (3) โครงการ “บานเอื้ออาทร” โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ ป 2555 ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0 ระยะเวลา 9 เดือน
(4) โครงการใหสินเชื่อแกขาราชการบํานาญโดยนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดมาเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงิน (5) โครงการบาน ธอส.
เพื่อพนักงานสวนทองถิ่น (6) โครงการบาน ธอส. เพื่อสานรัก เพื่อชวยสงเสริมใหประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนและ
สามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และ (7) โครงการสินเชื่อกูเพิ่ม เพื่อตอเติม ซอมแซมอาคารหรือหองชุด
สําหรับผลการดําเนินงานของธนาคารในป 2555 ธนาคารสามารถปลอยสินเชื่อใหมไดทั้งสิ้น 112,520 ลานบาท สูงกวาเปาหมาย
ที่วางไวรอยละ 7.8 สงผลใหธนาคารมีสินเชื่อที่อยูอาศัยคงเหลือ ณ สิ้นป 706,004 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 จากปกอน และมีสินทรัพย
รวมทั้งสิ้น 735,996 ลานบาท ทั้งนี้ ธนาคารมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นป 2555 จํานวน 571,220 ลานบาท (รอยละ 83 ของหนี้สินรวม)
ในรอบปที่ผานมา นอกจากการปลอยสินเชื่อและระดมเงินฝากแลว ธนาคารยังคงดําเนินการดานการบริหารจัดการทรัพยสิน
รอการขาย (NPA) ไปพรอมๆ กันดวย สงผลใหธนาคารมียอด NPA ณ สิน้ ป 2555 คงเหลือสุทธิ จํานวน 2,371 ลานบาท ลดลงจากปทผี่ า นมา
1,246 ลานบาท
ในขณะเดียวกัน ธนาคารไดใหความสําคัญพิเศษกับการบริหารคุณภาพสินเชื่อ โดยในป 2555 แมวาลูกคาธนาคารจํานวนไมนอย
ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในปลายป 2554 แตดวยยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดีของธนาคาร อาทิเชน มาตรการผอนปรนการผอนชําระ
คางวดเปนเวลา 6 เดือน สงผลใหเมื่อพนระยะเวลาการผอนปรนฯ แลว ลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเหลานี้ไดกลับมาเปนหนี้ที่กอ
ใหเกิดรายได (PLs) ของธนาคารเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ ธนาคารยังไดบริหารจัดการสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ที่มีอยูเดิมและ
ทีเ่ กิดขึน้ ใหมตามปกติระหวางปอยางมีประสิทธิภาพ ทําให ณ สิน้ ป 2555 ปริมาณ NPLs คงเหลือของธนาคารลดลงมาอยูท ี่ 54,411 ลานบาท
(คิดเปนรอยละ 7.7 ของสินเชื่อรวม) จากที่มีอยู 61,284 ลานบาท ณ สิ้นป 2554
นอกจากการมุง เนนผลการดําเนินงานของธนาคารใหสามารถบรรลุตามเปาหมายดังกลาวแลว ธนาคารยังไดใหความสําคัญกับการ
บริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม โดยธนาคารมีการกําหนดปจจัยเสีย่ งและการวางแนวทางการบริหารจัดการและการติดตามความเสีย่ งทีค่ รอบคลุม
ในเรื่องสําคัญตางๆ อยางเปนระบบ ผานการพิจารณาอยางรอบคอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
จากผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตรและแผนงานของธนาคาร สงผลใหธนาคารมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมในป 2555
จํานวน 8,101 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,111 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.9 และสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่ 7,585 ลานบาท รวมทั้ง
ธนาคารมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) ณ สิ้นป 2555 ที่สูงถึงรอยละ 18.1 แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็ง ความมั่นคงทาง
การเงิน และความยั่งยืนของธนาคารในระยะยาว
นอกจาก ความมุงมั่นในการดําเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมายแลว ธนาคารยังใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งถือวา
เปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคายิ่งของธนาคาร โดยเฉพาะอยางยิ่งไดเนนการพัฒนาบุคลากร ผานกระบวนการฝกอบรมที่มุงพัฒนาทักษะ
และความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานและนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่องทุกป
นอกจากนี้ ในป 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห ในฐานะธนาคารของรัฐ ไดมบี ทบาทสําคัญทีแ่ สดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม โดยมีกิจกรรมดาน CSR อยางหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ผานมาตรการการผอนปรน
การผอนชําระหนี้เปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน (คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0 ตอป) ใหกับลูกคาจํานวน 93,625 ราย ในวงเงิน 70,468 ลานบาท
และการใหสินเชื่อผานโครงการบาน ธอส. - ธปท. เพื่อผูประสบภัย (Soft Loan) ที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ตองการชวยเหลือผูที่ไดรับ
ความเสียหายจากอุทกภัยป 2554 โดยใชเงินทุนกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่าจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จํานวน 20,000 ลานบาท และ
สมทบดวยเงินทุนจากการระดมทุนของธนาคารเองอีก 9,000 ลานบาท รวมวงเงินปลอยสินเชื่อถึง 29,000 ลานบาท
สําหรับป 2556 ธนาคารอาคารสงเคราะห จะดําเนินงานครบ 60 ปแหงการสถาปนา ซึ่งถือเปนวาระศุภฤกษดิถี ที่ธนาคารจะจัด
กิจกรรมพิเศษเพือ่ สนองตอบความตองการของลูกคาและตอบแทนสังคมใหไดรบั ความพึงพอใจสูงสุด ทัง้ นี้ ธนาคารจะยังคงมุง มัน่ ในแนวทาง
การบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเปนผูนําสินเชื่อดานที่อยูอาศัยอยางครบวงจร” เพื่อใหธนาคารยังคง
ดํารงบทบาทของสถาบันการเงินทีส่ ามารถสนองตอบนโยบายภาครัฐ สรางโอกาสในการมีทอี่ ยูอ าศัยเปนของตนเองใหกบั ประชาชนชาวไทยอยาง
ทั่วถึงมากขึ้น และธนาคารจะสานสัมพันธและรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ สมาคมและหนวยงานที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยอยางเต็มที่ตอไป
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คณะกรรมการธนาคาร

นายอารีพงศ ภูชอุม
ประธานกรรมการ
อายุ 55 ป

การศึกษา

ปริญญาเอก การเงิน, University of Mississippi
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท การเงิน, Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี การจัดการระหวางประเทศ, Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

หลักสูตร Government Debt Monitoring System ธนาคารโลก
(World Bank)
หลักสูตร Global Trend and Public Enterprise Reform,
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร AVIRA สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 3/2000
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทํางาน

อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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นายชัยเกษม นิติสิริ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อายุ 64 ป

การศึกษา

ศาสตราจารยพิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยนอรท - เชียงใหม
ปริญญาโท กฎหมาย (LL.M.), Columbia University, USA
โดยทุนรัฐบาลตามความตองการของกรมอัยการ
(สํานักงานอัยการสูงสุด) และทุนมูลนิธิ Starr ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร (เกียรตินิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 38
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 9 สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 5
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุน ที่ 6/2010 สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 8/2001
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 16/2007
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุนที่ 5/2009
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

ประธานกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
ประธานกรรมการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
(องคการมหาชน)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด)
กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยออยส จํากัด (มหาชน)
กรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณทํางาน

อัยการสูงสุด
กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค
กรรมการ การไฟฟานครหลวง
กรรมการ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
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นายประสิทธิ์ สืบชนะ

นายวิฑูรย เจียสกุล*

กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อายุ 55 ป

กรรมการ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ตอสังคม และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อายุ 59 ป

การศึกษา

การศึกษา

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร (รัฐประศาสนศาสตร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรม

หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง
(วปม.) รุนที่ 2 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
Strategies for Improving Directors’ Effectiveness Program,
Kellogg School of Management, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุนที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบ ริหารสวนราชการ (นบส. 2)
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุนที่ 90/2007
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 20/2007
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานศาลปกครอง
รองประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทํางาน

ที่ปรึกษาดานพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย (ซี 10)
กรมธนารักษ
รองอธิบดี กรมธนารักษ
ผูอํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุ 2 กรมธนารักษ
ธนารักษพื้นที่ภูเก็ต
ธนารักษพื้นที่สงขลา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (MSc) สาขา Civil Engineering,
University of Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตร Housing, Planning and Building ประเทศเนเธอรแลนด
หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
หลักสูตรการออกแบบโครงสรางและคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับแรง
แผนดินไหว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตร การออกแบบอาคารคอนกรีตตานทานแผนดินไหว
หลักสูตร Thailand Infrastructure Forum : Public Private
Partnership : The New Map for Action
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หลักสูตร Small - scale Contractor ประเทศสิงคโปร
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงภายใตการกํากับดูแลที่ดี
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 157/2012
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทํางาน

ผูวาการการเคหะแหงชาติ
รองผูวาการการเคหะแหงชาติ นักบริหาร ระดับ 12
ผูชวยผูวาการการเคหะแหงชาติ นักบริหาร ระดับ 11
ผูอํานวยการฝายบริหารการกอสราง 4 นักบริหาร ระดับ 10
* ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 1 มกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 57 ป

การศึกษา

ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาโท กฎหมาย (LL.M.), New York University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี นิติศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)
รุนที่ 13 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 11 สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 8
หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 4
วิทยาลัยการยุติธรรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 26/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 108/2008
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 40/2012
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการกฤษฎีกา
รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทํางาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และโฆษกคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2550)
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2540)
คณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พล.ต.อ. เจตน มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อายุ 59 ป

การศึกษา

ปริญญาโท นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรม

หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 45
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุนที่ 6
สํานักงานอัยการสูงสุด
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาระดับสูง รุนที่ 7
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ 5 สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 8/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
รุนที่ 30/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 14/2006
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน ที่ 117/2009 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

ที่ปรึกษา (สบ. 10) (ดานกฎหมายและสอบสวน)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ประสบการณทํางาน

ผูบังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
ผูบังคับการ กองวิชาการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1
ผูชวยผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
รองผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ผูบัญชาการสํานักงานกฎหมายและสอบสวน
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
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รายงานประจําป 2 5 5 5

นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล

นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 57 ป

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 57 ป

การศึกษา

การศึกษา

ปริญญาโท คอมพิวเตอร, Rochester Institute of Technology
Rochester, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)
รุนที่ 21 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
Regional Leadership in Action Program, Singapore
Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร
Strategic Use of Information Technology Program (SUIT),
Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณทํางาน

รองกรรมการผูอํานวยการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการวิศวกรระบบ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด

ปริญญาตรี ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค

การอบรม

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา 2528
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน
รุนที่ 9/2012 สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
รุนที่ 15/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

ประสบการณทํางาน

เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการครู

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ดร. ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 45 ป

การศึกษา

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโครงสราง,
Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโครงสราง,
Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตร The Politics of International Economic Relations,
New York University, USA
หลักสูตร Financial Management, New York University, USA
หลักสูตร The Joint Conference on Risk Management and
Basel II จัดโดย ธนาคารแหงประเทศไทย และ Deutsche Bank
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 56/2005
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 13/2006
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุนที่ 4/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR) รุนที่ 12/2012
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
รุนที่ 12/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
รุนที่ 7/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
รุนที่ 14/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
รุนที่ 6/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร แนวทางสูความสําเร็จของเอสเอ็มอี (SME)
รุนที่ 1/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จํากัด
ที่ปรึกษา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง

ประสบการณทํางาน

ที่ปรึกษา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
กรรมการ สมาคมคอนกรีตแหงประเทศไทย
กรรมการ มูลนิธิพิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร
กรรมการ ธนาคารออมสิน
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รายงานประจําป 2 5 5 5

นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี*
กรรมการผูจัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อายุ 43 ป

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ
Schiller International University, ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT)
รุนที่ 3 สถาบันวิทยาการการคา
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุนที่ 8
Certificate of Thailand Government Savings Bank Management Leadership Program Marshall School of
Business, University of Southern California
ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 100/2008
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

ผูชํานาญการ ประจําคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง
การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา

ประสบการณทํางาน

รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
รองผูอํานวยการธนาคารออมสินอาวุโส และหัวหนาเจาหนาที่
ดานการเงิน (CFO)
กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ธนชาต จํากัด
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.)
ประธานกรรมการ บริษัท จีแคปปตอล จํากัด
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผูแทนราษฎร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง
การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
*ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

นางอังคณา ไชยมนัส*
กรรมการผูจัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อายุ 57 ป

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

การศึกษา

ประสบการณทํางาน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรม

หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)
รุนที่ 14 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 12 สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 2
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT)
รุนที่ 4 สถาบันวิทยาการการคา
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพื่อสังคม” (นมธ.)
รุนที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตร Improving and Expanding Housing Finance System
ณ Wharton Real Estate Center, University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program, Wharton,
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Advanced Senior Executive Program,
James L.Allen Center, Kellogg School of Management
Northwestern University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 149/2011
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 37/2011
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR) รุนที่ 12/2012
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
กรรมการ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
กรรมการกลาง มูลนิธิ ปรีดี พนมยงค

รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห
ผูอํานวยการฝายบริหารทุน ธนาคารอาคารสงเคราะห
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย รวมเสริมกิจ จํากัด (มหาชน)
*ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2556
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คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดตางๆ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห ป 2555
คณะกรรมการธนาคาร

1. นายอารีพงศ ภูชอุม
ประธานกรรมการ
2. นายชัยเกษม นิติสิริ
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
กรรมการ
(ผูแทนกระทรวงการคลัง)
4. นายวิฑูรย เจียสกุล
กรรมการ
(ผูวาการการเคหะแหงชาติ)
5. ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
6. พล.ต.อ. เจตน มงคลหัตถี
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
7. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการ
8. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย
(กรรมการอิสระ)
9. ดร. ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
10. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี *
กรรมการ
(กรรมการผูจัดการ)
และเลขานุการ
หมายเหตุ * ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการบริหาร

1. นายชัยเกษม นิติสิริ
ประธาน
(กรรมการอิสระ)
2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
กรรมการ
(ผูแทนกระทรวงการคลัง)
3. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
4. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี *
กรรมการ
(กรรมการผูจัดการ)
5 นายฉัตรชัย ศิริไล
เลขานุการ
หมายเหตุ * ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
(กรรมการอิสระ)
2. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
(กรรมการอิสระ)
3. ดร. ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์
(กรรมการอิสระ)
4. ศ. เกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช
5. นายเข็มชัย ชุติวงศ
6. นายประธาน บันทัดทอง
7. นางสาวกัญญานุช สอทิพย
8. ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานตรวจสอบและกํากับ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

1. นายชัยเกษม นิติสิริ
ประธาน
(กรรมการอิสระ)
2. นายวิฑูรย เจียสกุล
กรรมการ
(ผูวาการการเคหะแหงชาติ)
3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
กรรมการ
(ผูแทนกระทรวงการคลัง)
4. ดร. วรชาติ เพชรนันทวงศ
กรรมการ
5. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี *
ที่ปรึกษา
(กรรมการผูจัดการ)
6. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม
เลขานุการ
(รองกรรมการผูจัดการ)
หมายเหตุ * ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ประธาน
(ผูแทนกระทรวงการคลัง)
2. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
3. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี *
กรรมการ
(กรรมการผูจัดการ)
4. นายยรรยง ไทยเจริญ
กรรมการ
5. นายไพบูลย ปลันธนโอวาท
ที่ปรึกษา
6. ผูอํานวยการฝายบริหารความเสี่ยง เลขานุการ
หมายเหตุ * ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG & CSR)

1. นายวิฑูรย เจียสกุล
ประธาน
(ผูวาการการเคหะแหงชาติ)
2. พล.ต.อ. เจตน มงคลหัตถี
กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
3. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี *
กรรมการ
(กรรมการผูจัดการ)
4. ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูสังเกตการณ
สายงานตรวจสอบและกํากับ
5. ผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร
เลขานุการ
6. ผูอํานวยการฝายกํากับการปฏิบัติงาน ผูชวยเลขานุการ
หมายเหตุ * ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

1. พล.ต.อ. เจตน มงคลหัตถี
(กรรมการอิสระ)
2. ผูแทนฝายนายจาง 9 คน
3. ผูแทนฝายลูกจาง 9 คน

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
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ผูบริหารระดับสูง

6

2

5

1. นางอังคณา ไชยมนัส
กรรมการผูจัดการ
2. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม
รองกรรมการผูจัดการ
3. นายฉัตรชัย ศิริไล
รองกรรมการผูจัดการ
และรักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการ
4. นางสาวอรฑา เจริญศิลป
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
และรักษาการรองกรรมการผูจัดการ

1

4

3

5. นางเพ็ญศรี โปรงเมฆ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
และรักษาการรองกรรมการผูจัดการ
6. นางสาวอภิรัตน ตันติเวชกุล
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
7. นางสาววารีย โตวัน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

7

ธนาคารอาคารสงเคราะห

11

8

14

8. นางปฤษฐา ติราศัย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
9. นายอนุสรณ ทองสําราญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
10. นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
11. นายกมลภพ วีระพละ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

9

13

15

10

12. นายอํานวย ศรีพูนสุข
ที่ปรึกษาดานกิจการพิเศษ
13. นายจุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
14. นายคนึง ครุธาโรจน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
15. นายสามารถ หงษวิไล
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

12
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คณะผูบริหาร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. นายสมบัติ ทวีผลจรูญ
ผูอํานวยการฝายกิจการสาขากทม. และปริมณฑล

6. นางเริงจัย คลายนสูตร
ผูอํานวยการฝายวิเคราะหสินเชื่อโครงการ

2. นางสาวเลิศลักษณ หลิมละมัย
ผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภูมิภาค 1
3. นายวิทยา แสนภักดี
ผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภูมิภาค 2
4. นางเพลินจิตต แกวแดง
ผูชวยผูอํานวยการสํานักพระราม 9
และรักษาการผูอํานวยการสํานักพระราม 9
5. นายพงษศักดิ์ คํานวนศิริ
ผูอํานวยการฝายวิเคราะหสินเชื่อรายยอย

7. นางนวลลออ วัจนะพุกกะ
ผูอํานวยการฝายกิจการนโยบายภาครัฐและสังคม
8. นางทัศพร อุนโกมล
ผูอํานวยการฝายสนับสนุนสินเชื่อ
9. นายชัยพร จุฬามณี
ผูชวยผูอํานวยการฝายพิธีการสินเชื่อ
และรักษาการผูอํานวยการฝายพิธีการสินเชื่อ

ธนาคารอาคารสงเคราะห

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. นางภานิณี มโนสันติ์
ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาการตลาดสินเชื่อ
และรักษาการผูอํานวยการฝายพัฒนาการตลาดสินเชื่อ
2. นายทรงเดช ดารามาศ
ผูอํานวยการฝายประเมินราคาหลักทรัพย
3. นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ
4. นายณรงคพล ประภานิรินธน
ผูอํานวยการฝายบริหารความเสี่ยง
5. นางสุดจิตตรา คําดี
ผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร

6. นายอภิรัตน อรุณวิไลรัตน
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการสารสนเทศ
7. นางบุษกร ปภัสสรศิริ
ผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ
8. นายสมภพ เตชเสนสกุล
ผูอํานวยการฝายบริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก
9. นายโชติชวง ภิรมย
ที่ปรึกษาทั่วไป
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คณะผูบริหาร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. นางสาวศรีนวล โอภาสวรกิจ
ที่ปรึกษาทั่วไป
2. นายลือชัย จิรวินิจนันท
ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
3. นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์
ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน
4. นายวรวิทย ธรรมพลิน
ผูอํานวยการฝายจัดหาและการพัสดุ
5. นายวิชัย วิรัตกพันธ
ผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน

6. นายพัลลภ กฤตยานวัช
ผูอํานวยการฝายวิชาการ
7. นายบุญชัย แสงอรุณวิวัฒน
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
8. นายธนกิจ ธีระกาญจน
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบคอมพิวเตอร
9. นายพนัส สุขะปณฑะ
ผูอํานวยการฝายกํากับการปฏิบัติงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. นายอํานวย ศรีพูสุข
ที่ปรึกษาดานกิจการพิเศษ
และรักษาการผูอํานวยการฝายกฎหมาย
2. นายไพบูลย ขวัญบุรี
ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยสิน
3. นายฤกษชัย ธนะศุภธาวัฒน
ผูอํานวยการฝายบังคับคดีและหนี้สวนขาด
4. นางสาวรุงระวี ปทมาคม
ผูอํานวยการฝายบริหารหนี้กทม. และปริมณฑล

5. นายเลอพงษ ชูประยูร
ผูอํานวยการฝายบริหารหนี้ภูมิภาค
6. นายทองปลิว กิจแจมเลิศ
ผูอํานวยการฝายบริหารการเงิน
7. นางสาวอรนุช พงษประยูร
ผูอํานวยการฝายการบัญชี
8. นางอินทิรา คลายนสูตร
ผูอํานวยการฝายการเงิน

9. นายจุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
และรักษาการผูอํานวยการฝายพัฒนาการตลาดเงินฝาก
10. นายภพกร เจริญลาภ
ผูอํานวยการฝายเงินฝาก
11. นางศรินทิพย ชนะภัย
ผูอํานวยการฝายลูกคาสัมพันธ
12. นายทวนทอง ตรีนุภาพ
ผูอํานวยการฝายธนาคารอิเล็กทรอนิกส
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สภาวะธุรกิจ ตลาดทีอ่ ยูอ าศัย และตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย
ป 2555 และแนวโนมป 2556
1. สภาวะธุรกิจ

ป 2555 นับเปนปแหงการฟน ฟูเศรษฐกิจไทย จากวิกฤติ
มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยชวงปลายป 2554 ทําให
ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางเรงปรับตัว รื้อฟน
และพัฒนาองคประกอบตางๆ เพือ่ ใหเศรษฐกิจและธุรกิจดําเนิน
ตอไปได ซึ่งในภาพรวมถือไดวา ประเทศไทยสามารถพลิกฟน
ประเทศจนทําใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวกลับสูร ะดับปกติไดอยาง
รวดเร็ว โดยสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไดคาดการณเศรษฐกิจไทยในป 2555 วาจะขยายตัวได 5.5%
จากสิ้นป 2554
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2555 เติบโตไดอยาง
ตอเนื่องจากป 2554 สวนหนึ่งอาจเปนผลพวงจากมาตรการ
ชวยเหลือผูประสบภัยจากวิกฤติมหาอุทกภัยปลายป 2554
ทําใหประชาชนทีก่ าํ ลังมองหาทีอ่ ยูอ าศัยใหมมที างเลือกในการ
ตัดสินใจเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ มีแนวคิดของการมีบา นหลังทีส่ อง
ไวรองรับภาวะฉุกเฉิน ซึง่ สงผลใหทอี่ ยูอ าศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ในเขตเมืองไดรบั ความนิยมมาก ประกอบกับแนวโนมคนรุน ใหม
หันมาสนใจคอนโดมิเนียมอยางจริงจังทั้งเพื่อการอยูอาศัยเอง
และการลงทุนใหเชา โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่มีทําเลตาม
ขอบแนวรถไฟฟา ดังนัน้ จึงทําใหผปู ระกอบการอสังหาริมทรัพย
เรงเปดตัวโครงการใหมกันอยางคึกคัก และไดรับการตอบรับ
อยางลนหลาม หลังจากมีการชะลอการเปดตัวในป 2554

นอกจากนี้ผูประกอบการหลายรายเริ่มออกไปพัฒนาตลาด
คอนโดมิเนียมในตางจังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดใหญและ
จังหวัดทองเที่ยว เชน เชียงใหม ชลบุรี ภูเก็ต หาดใหญ
ขอนแกน นครราชสีมา อยางชัดเจน
สําหรับภาคการเงินการธนาคาร ไดรับประโยชนจาก
นโยบายและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ ของภาครัฐ โดย
เฉพาะนโยบายบานหลักแรกและรถยนตคันแรก ที่โดดเดนคือ
โครงการปลอยกูเ พือ่ ชวยเหลือผูท ไี่ ดรบั ความเสียหายจากอุทกภัย
ป 2554 วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า หรือสินเชื่อซอฟตโลน
จํานวน 300,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ระยะเวลา
5 ป ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ที่ออกมาเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติมหาอุทกภัย
ซึ่งทําใหธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชยสวนใหญมีอัตราการ
เติบโตของสินเชื่อสูงขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อที่อยูอาศัย
อยางไรก็ตาม สถานการณหนีค้ รัวเรือนในป 2555 มีการ
เรงตัวขึน้ จากมาตรการกระตุน การใชจา ยและการขยายตัวของ
สินเชื่อ โดยเฉพาะมาจากสินเชื่อเชาซื้อรถยนต สินเชื่อเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและสินเชื่อที่อยูอาศัย ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอความสามารถในการชําระหนี้ของประชาชนในอนาคตได
แมวา ขณะนีจ้ ะยังไมเห็นสัญญาณทีน่ า เปนหวงมากนัก แตกเ็ ปน
เรื่องที่ตองเฝาระวังตอไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห

2. สถานการณตลาดที่อยูอาศัยป 2555
2.1 ดานอุปทาน

2.1.1 ที่อยูอาศัยสรางเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ที่อยูอาศัยสรางเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในป 2555 (มกราคม - พฤศจิกายน) มีจํานวน 101,637 หนวย
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2554 ถึง 32% และคาดวาทัง้ ป 2555 จะอยูท ปี่ ระมาณ 110,000 หนวย (ตามแผนภูมทิ ี่ 1)
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หากจําแนกตามประเภททีอ่ ยูอ าศัย พบวา ทีอ่ ยูอ าศัยสรางเสร็จประเภทหองชุด มีสดั สวนเพิม่ ขึน้ อยางเห็นไดชดั จาก 42.5%
ในป 2554 เปน 55.9% ในป 2555 (มกราคม - พฤศจิกายน) (ตามแผนภูมิที่ 2)
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2.1.2 ที่อยูอาศัยเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ที่อยูอาศัยเปดตัวใหมเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งป 2555 มีจํานวน 103,481 หนวย เทียบกับทั้งป 2554 ที่มีจํานวน
85,800 หนวย เพิ่มขึ้น 20.6% (ตามแผนภูมิที่ 3)
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2.2 ดานอุปสงค

2.2.1 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การโอนกรรมสิทธิท์ อี่ ยูอ าศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ป 2555 (มกราคม - พฤศจิกายน) มีจาํ นวน 137,547 หนวย
และคาดวาทั้งปจะมีจํานวน 150,000 หนวย ใกลเคียงกับป 2554 (ตามแผนภูมิที่ 4)
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หากจําแนกตามประเภททีอ่ ยูอ าศัย พบวา ในป 2555 เปนการโอนกรรมสิทธิห์ อ งชุดสัดสวนสูงสุดที่ 41.7% รองลงมาไดแก
ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย 38.3% บานเดี่ยวและบานแฝด 20% (ตามแผนภูมิที่ 5)
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2.3 สรุปสถานการณตลาดที่อยูอาศัยป 2555 และ
แนวโนมป 2556

ในป 2555 ตลาดที่อยูอาศัย มีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ ทัง้ ในดานการลงทุนของผูป ระกอบการและพฤติกรรม
ของผูบริโภค ภายหลังจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอง
เผชิญกับอุทกภัยครัง้ ใหญเมือ่ ปลายป 2554 โดยผูป ระกอบการ
ไดปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินธุรกิจหันไปเปดโครงการ
คอนโดมิเนียมเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนโครงการบานจัดสรร
ที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม ในขณะที่ผูบริโภคไดหันมาซื้อ
คอนโดมิเนียมมากขึ้น รวมถึงการที่ผูประกอบการรายใหญได
หันออกไปเปดตลาดทีอ่ ยูอ าศัยใหมๆ ในตางจังหวัดมากขึน้ ดวย
สําหรับแนวโนมของตลาดที่อยูอาศัยในป 2556 คาดวา
จะขยายตัวในทิศทางที่ดี จากปจจัยสนับสนุนของภาครัฐผาน
การลงทุนโครงการตางๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการบริโภคภายใน
ประเทศมากขึน้ เกิดความตองการใชวสั ดุกอ สราง ทําใหเศรษฐกิจ
โดยรวมและตลาดทีอ่ ยูอ าศัยเติบเติบโตขึน้ โดยเฉพาะการขยาย
เสนทางคมนาคมขนสง รถไฟฟาสายตางๆ เปนการขยายเมือง
ออกไป และชวยขยายทําเลใหมตามระบบสาธารณูปโภคและ

เส น ทางที่ ค มนาคมไปถึ ง ทั้ ง นี้ ที่ อ ยู  อ าศั ย แนวสู ง ประเภท
คอนโดมิเนียมยังขยายตัวดีอยางตอเนื่อง ในขณะที่ที่อยูอาศัย
แนวราบ เชน บานเดี่ยว ทาวนเฮาส จะกลับมาเปนที่สนใจ
มากขึ้นเชนเดิมไดอีก
สําหรับตลาดที่อยูอาศัยในตางจังหวัดยังมีทิศทางการ
ขยายตัวตอเนือ่ ง โดยผูป ระกอบการจากสวนกลาง สงสัญญาณ
การขยายการลงทุนในตางจังหวัดอยางชัดเจนตัง้ แตปท ผี่ า นมา
ซึ่งปจจัยหลักของการขยายตัวในตางจังหวัดคือการรองรับ
อุปสงคทอี่ ยูอ าศัยหลังเปด AEC ซึง่ ทําใหจงั หวัดทีพ่ นื้ ทีเ่ ชือ่ มตอ
ชายแดนระหวางประเทศ จะมีการขยายการลงทุน และเพื่อ
เชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ทําใหความตองการที่อยูอาศัย
ขยายตัวอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ตลาดทีอ่ ยูอ าศัยตองเผชิญ
ปจจัยลบที่สงผลเปนอยางมากจากการปรับขึ้นคาแรงขั้นตํ่า
300 บาท และทีส่ าํ คัญคือปญหาการขาดแคลนแรงงานกอสราง
ที่เกิดขึ้นตอเนื่องมาตั้งแตป 2554 ทําใหในป 2556 ตนทุน
กอสรางและตนทุนปลูกสรางบานปรับสูงขึน้ และคาดวามีผลให
ราคาขายบานปรับตัวขึ้น 5-10%
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3. สถานการณตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยป 2555
3.1 สินเชื่อที่อยูอาศัยปลอยใหมบุคคลทั่วไปของสถาบันการเงินทั้งระบบ

สินเชื่อที่อยูอาศัยปลอยใหมของสถาบันการเงินทั้งระบบในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2555 มีจํานวน 339,015 ลานบาท
ขยายตัว 15.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (ที่ปลอยได 292,864 ลานบาท) (ตามแผนภูมิที่ 6) และคาดวาแนวโนม
ทั้งป 2555 สินเชื่อที่อยูอาศัยปลอยใหมทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นจากป 2554 อยูที่ประมาณ 460,000 ลานบาท หรือขยายตัว 22.5%
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สําหรับสวนแบงตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยปลอยใหมบุคคลทั่วไปของสถาบันการเงินทั้งระบบ พบวากลุมธนาคารพาณิชยจะยังคง
มีสวนแบงตลาดมากที่สุด 57.5% ตามมาดวย ธอส. 22.2% และ ธนาคารออมสิน 17.5% ตามลําดับ (ตามแผนภูมิที่ 7)
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3.2 สินเชื่อที่อยูอาศัยคงคางบุคคลทั่วไปของสถาบันการเงินทั้งระบบ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2555 สินเชื่อที่อยูอาศัยคงคางบุคคลทั่วไปทั้งระบบมีทั้งสิ้น 2,202,178 ลานบาท เพิ่มขึ้น 165,411
ลานบาท จากสิน้ ป 2554 คิดเปนการขยายตัว 8.1% โดยคาดวาสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยคงคางทัง้ ระบบ ณ สิน้ ป 2555 จะมีทงั้ หมดประมาณ
2,250,000 ลานบาท หรือขยายตัว 10.5% จากป 2554 (ตามแผนภูมิที่ 8)
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สําหรับสวนแบงตลาด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2555 พบวา กลุมธนาคารพาณิชย อยูที่ 59.2% ธอส. อยูที่ 30.7% และธนาคาร
ออมสิน อยูที่ 9.0% (ตามแผนภูมิที่ 9)
%

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0

©¤°÷© ÷s¨v¢°°¤÷pspøs £ppê¬
67.1 64.4
61.1 57.2
58.8 59.2
54.3 53.7 52.5 51.8 52.4 50.4 52.8 51.4 50.9 52.4 54.7 55.7 57.9
38.7 39.3 39.3 38.0 36.9 35.8 38.6 39.8 39.1 37.5 36.3
34.0 37.5
34.0 32.8 30.7
26.9
21.0 23.5
10.1 10.1 9.2 8.7 7.9 7.3 7.5 7.6 8.0 9.0
5.1 6.9
0.2 0.3 0.7 2.8 3.1 3.2 3.9

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 (3Q)

p~vû





¢°®

¨£±s©÷4¨ênø¤¨v¢°°÷¤nsm©

¢°®¬ø©m÷m ¨psw¨ûmpvmv¬ ¨s£
 ªòvm ï ©¤ûnø¤sû ïütt£  tªòvm nø¤~p

39

40

รายงานประจําป 2 5 5 5

3.3 สรุปสถานการณตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยป 2555
และแนวโนมป 2556

ในป 2555 ตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัย เติบโตไดในทิศทาง
เดียวกับการเติบโตของตลาดที่อยูอาศัย โดยสวนหนึ่งไดรับ
ประโยชนจากนโยบายการกระตุน เศรษฐกิจของรัฐบาล ประกอบ
กับประชาชนทีม่ คี วามตองการมีทอี่ ยูอ าศัยไมวา จะเปนหลังแรก
หรือหลังที่สองตางมีความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อ พรอมกับ
ตองการขอสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยดวย ในขณะทีส่ ถาบันการเงินผูใ ห
สินเชือ่ ตางก็คดิ กลยุทธการแขงขันทางการตลาด ออกแคมเปญ
ตางๆ เพื่อดึงดูดลูกคากันอยางตอเนื่องทั้งป
สําหรับในป 2556 คาดวาตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยปลอยใหม
จะเติ บ โตขึ้ น ประมาณ 5% หรื อ คิ ด เป น วงเงิ น สิ น เชื่ อ รวม
ประมาณที่ 483,000 ลานบาท จากทัง้ ป 2555 ทีค่ าดวาสินเชือ่
ที่อยูอาศัยจะปลอยได 460,000 ลานบาท โดยเชื่อวาสถาบัน
การเงินตางๆ จะคิดคนกลยุทธแขงขันการใหบริการสินเชือ่ ทีอ่ ยู
อาศัยทีห่ ลากหลายและดึงดูดใจมากขึน้ ในขณะทีผ่ ปู ระกอบการ
ที่อยูอาศัยจะปรับตัวภายใตบรรยากาศการแขงขันที่ทาทาย
เราจะเห็นความรวมมือระหวางผูประกอบการที่อยูอาศัยและ
สถาบันการเงินกันที่ใหสินเชื่อในการออกแคมเปญพิเศษอยาง
โดดเดนมากขึ้น นอกจากนี้ปจจัยที่จะสนับสนุนการขยายตัว
ของสินเชื่อที่อยูอาศัยในป 2556 อีกปจจัยหนึ่งไดคืออัตรา
ดอกเบี้ยที่จะยังทรงตัวในระดับตํ่า รวมถึงมีการประเมินวา
ผลจากปญหาการขาดแคลนแรงงาน และการเลือ่ นการกอสราง
ในป 2554 ตอเนื่องถึงป 2555 จะทําใหที่อยูอาศัยสรางเสร็จ
มีการสงมอบทีล่ า ชาออกไปในชวงกลางป 2556 จึงคาดวาจะเห็น
การเรงตัวของสินเชื่อที่อยูอาศัยในชวงครึ่งปหลัง 2556 ดวย
สวนการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อ
กระตุนการใชจายและการบริโภคภายในประเทศที่มีอยาง
ตอเนื่อง จะสงผลใหเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวไดดีตามที่
คาดการณ และจะเอือ้ ตอการเติบโตของตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย
ตามไปไดดวย
อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยเสี่ยงที่ประเทศไทยควรติดตาม
ระวัง ไดแก ความไมแนนอนของเศรษฐกิจในตางประเทศ
ภาวะหนี้สินภาคครัวเรือนของประเทศไทยที่สูงขึ้น แนวโนม
อัตราเงินเฟอและคาเงินบาทที่ผันผวน ปญหาความขัดแยง
ทางการเมืองในประเทศ ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นไดอีก
เปนตน

4. ประเด็นสําคัญที่ตองติดตามในป 2556
4.1 ความเสีย่ งจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย

หลายสํานักเศรษฐกิจไดคาดการณอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยในป 2556 ไวทปี่ ระมาณ 4-6% ภายใตสมมติฐาน
ทีเ่ กีย่ วโยงกับภาวะเศรษฐกิจของตางประเทศ ทัง้ เศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศในยุโรป ญี่ปุน และจีน เปนตน
วาจะมีมาตรการแกไขปญหาเรือ้ รังตางๆ ไดอยางไร มีแนวโนม
การฟน ตัวแคไหน และจะสงผลกระทบตอประเทศไทยมากนอย
เพียงใด ในสวนภายในประเทศ นโยบายและมาตรการตางๆ
ของรัฐบาล การใชจา ยภายในประเทศ ทัง้ การลงทุนจากภาครัฐ
และภาคธุรกิจ ตลอดจนการใชจายของภาคครัวเรือน จะเปน
แรงกระตุน การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงทีเ่ ศรษฐกิจโลก
และการสงออกไทยยังออนแอ ซึ่งประเด็นเหลานี้จะสะทอน
ไปสูแนวโนมภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงสถานการณของตลาด
ที่ อ ยู  อ าศั ย และตลาดสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู  อ าศั ย ในระยะต อ ไปได
นอกจากนี้ประเด็นเรื่องกระแสเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศ
อาจสงผลทําใหเงินบาทแข็งคาขึ้น อีกทั้งภาวะเงินเฟอที่มีแรง
กดดันจากการขึน้ คาจางขัน้ ตํา่ 300 บาท และการปลอยลอยตัว
ราคา LPG (กาซหุงตมสําหรับภาคครัวเรือนและภาคขนสง)
รวมถึงแนวโนมอัตราดอกเบี้ยของไทย ก็ถือเปนปจจัยเสี่ยงที่
ภาครัฐตองติดตามและควบคุมดวย

4.2 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานของรัฐ

โครงการลงทุนขนาดใหญในโครงสรางพืน้ ฐานของภาครัฐ
หลายโครงการนั้น มีสวนสําคัญในการสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเปนโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม เชน โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีตางๆ ที่
สําคัญคือจะชวยเพิ่มมูลคาและศักยภาพของพื้นที่โดยรอบ
ซึ่งจะเปนทําเลทองของผูประกอบการอสังหาริมทรัพยที่จะ
ดึงดูดผูบริโภคไดเปนอยางดี

4.3 การขาดแคลนแรงงาน

สถานการณขาดแคลนแรงงานในป 2555 จะยังคงมีตอ เนือ่ ง
มาถึงป 2556 โดยเฉพาะแรงงานในภาคกอสราง และยิง่ นโยบาย
คาแรงขั้นตํ่า 300 บาทตอวัน ทั่วประเทศ มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2556 ทําใหผูประกอบการอสังหาริมทรัพย
ตางเรงปรับตัว บริหารจัดการเพือ่ ไมใหโครงการสรางเสร็จลาชา
เลยกําหนด เชน การใชระบบกอสรางสําเร็จรูปและกึง่ สําเร็จรูป
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เพื่อทดแทนการใชแรงงานคน อยางไรก็ตาม คาจางแรงงาน
เปนตนทุนหนึง่ ของการกอสราง ผูป ระกอบการอสังหาริมทรัพย
สวนใหญจําเปนตองปรับขึ้นราคาอสังหาริมทรัพยตามไปดวย

4.4 ตนทุนการกอสรางที่ปรับตัวขึ้น

นอกเหนือจากตนทุนคาจางแรงงานขัน้ ตํา่ 300 บาท แลว
การกอสรางอสังหาริมทรัพยยังมีตนทุนในดานอื่นๆ อีก ซึ่งมี
แนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่อง โดยเฉพาะตนทุนวัสดุกอสราง
ที่คาดวาจะปรับตัวสูงขึ้นตามความตองการที่มีมากขึ้น อีกทั้ง
ราคาทีด่ นิ ทีป่ รับตัวสูงขึน้ จากการปรับขึน้ ของราคาประเมินทีด่ นิ
ในป 2555 ทั้งที่ดินในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด
เชน จังหวัดทองเที่ยว จังหวัดที่มีเขตการคาชายแดน และ
จังหวัดที่มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะมีผลตอทิศทาง
ราคาที่อยูอาศัยปรับตัวสูงขึ้น

4.5 การเพิม่ หลักเกณฑ LTV สําหรับทีอ่ ยูอ าศัยแนวราบ

ธปท. ไดออกมาตรการกําหนดอัตราสวนเงินใหสนิ เชือ่ ตอ
มูลคาหลักประกัน (Loan to Value : LTV ratio) สําหรับทีอ่ ยูอ าศัย
แนวราบ เชน บานเดีย่ ว บานแฝด ทาวนเฮาส ระดับราคาตํา่ กวา
10 ลานบาท ที่ 95% โดยมีผลบังคับใชตงั้ แตวนั ที่ 1 ม.ค. 2556
ทําใหผูบริโภคไมสามารถยื่นขอสินเชื่อบานไดเต็มจํานวน ผูที่
จะขอสินเชือ่ ตองมีเงินดาวนอยางนอย 5% ของราคาทีอ่ ยูอ าศัย
ซึง่ จะสงผลกระทบตอผูท มี่ รี ายไดนอ ยทีไ่ มมเี งินออม แตอยางไร
ก็ตาม อาจสงผลกระทบตอตลาดที่อยูอาศัยและตลาดสินเชื่อ
ที่อยูอาศัยในระยะสั้นเทานั้น เพราะเชื่อวาผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพยและสถาบันการเงินผูปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัย
จะตองมีมาตรการรองรับและหรือกลยุทธทางการตลาดที่จะ
กระตุนความตองการสินเชื่อที่อยูอาศัยตอไป

4.6 ความสามารถในการชําระหนี้ของผูกูที่มีรายได
นอยและปานกลาง กรณีมีภาระการผอนชําระหนี้ทั้งเงินกู
เพื่อที่อยูอาศัยและเงินกูซื้อกูรถยนต

จากนโยบายรถยนตคันแรกของรัฐบาลที่จูงใจประชาชน
กลุมผูมีรายไดนอยและปานกลางอยางมากจากการไดสิทธิ
คืนเงินภาษี 100,000 บาท จนทําใหมสี ถิตยิ อดจองรถยนตใหม
ในประเทศไทยเพิ่มสูงเปนประวัติการณ ซึ่งหากประชาชน
ตัดสินใจซื้อรถคันแรกดวยเหตุผลเพียงไดสิทธิประโยชนทาง
ภาษีโดยไมไดมีความสามารถในการผอนชําระอยางตอเนื่อง
ไดจริง โดยลืมนึกถึงคาใชจายอื่นที่จะตามมา ไดแก คานํ้ามัน
คาทางดวน คาทีจ่ อดรถ คาประกัน ฯลฯ ซึง่ ทําใหความสามารถ
ในการชําระหนี้ลดลง อีกทั้งหากมีภาระผอนชําระเงินกูเพื่อ
ทีอ่ ยูอ าศัยอยูเ ดิมดวยแลว ปญหาการไมสามารถผอนชําระหนี้
ทั้งสองอยางยอมจะเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได และเมื่อเปน
เชนนั้น เชื่อวาผูกูจะเลือกผอนชําระคางวดรถยนตกอนผอน
ชําระเงินงวดที่อยูอาศัย เนื่องจากกระบวนการทางกฎหมาย
ในการยึดหลักประกันกรณีลูกหนี้ไมสามารถผอนชําระเงินกูได
ตามงวดทีก่ าํ หนดของรถยนตจะทําไดรวดเร็วกวาทีอ่ ยูอ าศัยมาก
และเมื่อนั้นปญหา NPL ของเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยก็จะตามมา
อีกดวย
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วิสัยทัศน
วิสัยทัศน (Vision)

ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเปนผูนําสินเชื่อดานที่อยูอาศัยอยางครบวงจร

พันธกิจ (PRIMES Mission)

P ตอบสนองนโยบายดานที่อยูอาศัยของภาครัฐ โดยเฉพาะกลุมฐานรากของประเทศและเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาค
อสังหาริมทรัพยของประเทศ (Public Policy Driven in Promoting Low to Middle Income Housing and Real Estate
Industry)
R ดํารงความเปนธนาคารอันดับ 1 ดานสินเชื่อที่อยูอาศัยโดยมุงเนนกลุมผูมีรายไดนอยและปานกลาง (Retail Housing Loan
Champion)
I มุงพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและการใหบริการที่ดีอยางตอเนื่อง (Innovative and Initiative Products and Services
Steadily Offering)
M มุงพัฒนาศักยภาพ และพลังสรางสรรคของพนักงาน (Manpower’s Performance and Creativity Enhancing)
E มุงสรางองคกรใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Enriching Good Governance)
S รวมสรางสรรคสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (Social Responsibility in the areas of Social
Development and People’s Quality of Life Improvement)

คานิยม (G-I-V-E Value)

ยึดมั่นในธรรมาภิบาล (G-Good Governance) สืบสานความสุจริต (I-Integrity Inheriting) รวมคิดอยางสรางสรรค
(V-Visionary Thoughts) มุงมั่นบริการเปนเลิศ (E-Excellent Services)

ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2555

เศรษฐกิจไทยในป 2555 ขยายตัวรอยละ 5.90 และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2556 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.50 - 5.50 โดยมีปจ จัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค
ในประเทศและการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ป 2555 ขยายตัวอยูที่รอยละ 2.50
เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งเปนผลจากการฟนตัวของภาคอุตสาหกรรมหลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญเมื่อปลายป 2554 สวนการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2554 แตดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมและดัชนี
ความเชือ่ มัน่ ผูบ ริโภคตอเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวลดลงจากป 2554 ดานการคาระหวางประเทศ มูลคาการสงออกปรับเพิม่ ขึน้ จากปกอ น
ในป 2555 ตลาดที่อยูอาศัย มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งในดานการลงทุนของผูประกอบการและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคภายหลังจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยตองเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อปลายป 2554 โดยผูประกอบการไดปรับเปลี่ยน
แนวทางในการดําเนินธุรกิจหันไปเปดโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนโครงการบานจัดสรรที่ไดรับผลกระทบจาก
นํา้ ทวมในขณะทีผ่ บู ริโภคไดหนั มาซือ้ คอนโดมิเนียมมากขึน้ รวมถึงการทีผ่ ปู ระกอบการรายใหญไดหนั ออกไปเปดตลาดทีอ่ ยูอ าศัยใหมๆ
ในตางจังหวัดมากขึ้นดวยสําหรับแนวโนมของตลาดที่อยูอาศัยในป 2556 คาดวาจะขยายตัวในทิศทางที่ดีจากปจจัยสนับสนุนของ
ภาครัฐผานการลงทุนโครงการตางๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น
สําหรับตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยในป 2555 แมวา ในชวงไตรมาสแรกจะยังคงไดรบั ผลกระทบจากปญหาอุทกภัยแตกค็ อ ยๆ ฟน ตัว
ในไตรมาสที่ 2 และกลับเขาสูภาวะปกติ นอกจากนั้นยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่องตั้งแตไตรมาสที่ 3 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับ
การเติบโตของตลาดที่อยูอาศัย โดยสวนหนึ่งไดรับประโยชนจากนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ประกอบกับประชาชนที่มี
ความตองการมีทอี่ ยูอ าศัยไมวา จะเปนหลังแรกหรือหลังทีส่ องตางมีความเชือ่ มัน่ ในการเลือกซือ้ พรอมกับตองการขอสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยดวย
ในขณะที่สถาบันการเงินผูใหสินเชื่อตางก็คิดกลยุทธการแขงขันทางการตลาดออกแคมเปญตางๆ เพื่อดึงดูดลูกคากันอยางตอเนื่อง
ทั้งปสําหรับในป 2556 คาดวาแนวโนมสินเชื่อที่อยูอาศัยคงคางบุคคลทั่วไป ทั้งระบบ อาจเติบโตไดในอัตรา 8 - 10% หรือคิดเปน
สินเชื่อที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 180,000 - 226,000 ลานบาท ซึ่งชะลอลงจากป 2555 เพียงเล็กนอยเทานั้น
(ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห)

ธนาคารอาคารสงเคราะห

รายงานผลการดําเนินงานป 2555
1. รายงานผลการดําเนินงานป 2555
1.1 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย
สินเชื่อ
หนี้สินและสวนของทุน
เงินฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืม
สวนของผูถือหุน

หนวย : ลานบาท
2555

2554

เปลี่ยนแปลง (% yoy)

735,996
706,004
735,996
571,220
18,330
87,900
48,010

712,557
683,762
712,557
572,905
87,900
42,615

3.29%
3.25%
3.29%
(0.29%)
100.00%
12.66%

1.1.1 สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสินทรัพยรวมจํานวน 735,996 ลานบาท เพิ่มขึ้น 23,439 ลานบาท (รอยละ 3.29)
จากจํานวน 712,557 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 โดยสินทรัพยสวนใหญของธนาคาร จํานวน 693,259 ลานบาท หรือ รอยละ 94.19
เปนสินเชื่อรายยอยระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
• สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดสินเชื่อของธนาคารมีจํานวน 706,004 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22,242 ลานบาท
(รอยละ 3.25) จากจํานวน 683,762 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 สินเชื่อสุทธิที่เห็นวาเพิ่มขึ้นไมมากนั้น เปนผลมาจากการตัดหนี้
สวนขาด (Write-off) ประมาณ 3,537 ลานบาท และการไถถอนจํานองกอนครบกําหนด นอกเหนือจากการชําระคืนเงินกูตามปกติ
ทั้งนี้สามารถจําแนกสินเชื่อออกเปน 2 กลุม คือ
- สินเชือ่ ทีก่ อ ใหเกิดรายได (PLs) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสนิ เชือ่ ทีก่ อ ใหเกิดรายได รวมทัง้ สิน้ 651,593
ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2554 เปนจํานวนเงิน 29,116 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 4.68
- สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดจํานวน
54,411 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ตอ สินเชื่อคงคางเทากับรอยละ 7.71 ลดลงจาก
ณ สิ้นป 2554 รอยละ 1.26
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1.1.2 หนี้สิน
• เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวน 571,220 ลานบาท ลดลง 1,685 ลานบาท จากจํานวน 572,905 ลานบาท
ณ สิน้ ป 2554 หรือลดลงคิดเปนรอยละ 0.29 เนือ่ งจากธนาคารไดรบั เงินกูอ ตั ราดอกเบีย้ ตํา่ จากธนาคารแหงประเทศไทย (Soft Loan)
ซึ่งทําใหธนาคารสามาถนําเงินดังกลาวมาปลอยสินเชื่อที่ตรงตามเงื่อนไขของ ธปท. ซึ่งทําใหธนาคารลดความตองการในการระดม
เงินฝากลงจากปกอน
• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 18,330 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงินที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยจัดสรรวงเงินกูอัตราดอกเบี้ยตํ่า (Soft Loan) ใหกับธนาคารอาคารสงเคราะห สําหรับนํามาปลอยสินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยตํ่า เพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยป 2554 ตามนโยบายของรัฐบาล
• เงินกูยืม
เงินกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 87,900 ลานบาท เทากับป 2554 โดยในระหวางป 2555 ธนาคาร
ทยอยออกพันธบัตรเงินกูธนาคารอาคารสงเคราะห 8 ครั้ง จํานวนรวม 16,500 ลานบาท เพื่อทดแทนพันธบัตรทยอยครบกําหนด
ไถถอน 16 ครั้ง จํานวนรวม 16,500 ลานบาท
1.1.3 สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 48,010 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,395 ลานบาท จาก 42,615
ลานบาท ณ สิ้นป 2554 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.66 เนื่องจากกําไรสะสมที่ทยอยสะสมในระหวางป 2555

1.2 งบกําไรขาดทุน สําหรับป 2555

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรสุทธิ
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
กําไรประมาณการหนี้สินจากการปองกันความเสี่ยง
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

หนวย : ลานบาท
2555

2554

เปลี่ยนแปลง (% yoy)

37,303
22,642
14,661
1,654
4,810
3,424
8,081
-

35,012
19,207
15,805
1,533
5,852
4,548
6,938
0.70

6.54%
17.88%
(7.24%)
7.89%
(17.81%)
(24.71%)
16.47%
(100.00%)

19
8,101

52
6,990

(63.46%)
15.89%

ธนาคารอาคารสงเคราะห

กําไรเบ็ดเสร็จรวม ในป 2555 ธนาคารมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมที่ 8,101 ลานบาท เพิ่มจาก จํานวน 6,990 ลานบาท
ในป 2554 หรือเพิ่มขึ้น จํานวน 1,111 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.89 และเปนกําไรที่สูงกวาเปาหมายที่จํานวน 7,585 ลานบาท
เปนผลมาจากคุณภาพสินทรัพยของธนาคารดีขึ้นทําใหธนาคารสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง รอยละ 24.71 จากปกอน
ประกอบกับการบริหารจัดการคาใชจายที่มีประสิทธิภาพสงผลใหคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยลดลง รอยละ 17.81

1.3 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

ROA
ROE
NIM
Cost to Income Ratio
Net Interest Margin
BIS Ratio

2555

2554

เปลี่ยนแปลง (% yoy)

1.12%
17.88%
2.02%
29.45%
2.02%
18.11%

1.00%
17.17%
2.27%
25.64%
2.27%
16.52%

0.12%
0.71%
(0.25%)
3.81%
(0.25%)
1.59%

• อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุนเฉลี่ย (ROE) : จากการที่ธนาคารมี

กําไรเบ็ดเสร็จรวมในป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 15.89 จากการขยายฐานสินเชื่อที่มีคุณภาพ สงผลใหอัตราสวนอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยสุทธิเฉลี่ย และอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น รอยละ 0.12 และ รอยละ 0.71 ตามลําดับ
• อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (Net Interest Margin : NIM) : เนื่องจากป 2555 รายไดดอกเบี้ยรับของ
ธนาคารไดรับผลกระทบทั้งจากการออกมาตรการผอนปรนการผอนชําระ เพื่อชวยเหลือลูกคาที่ประสบอุทกภัย และจากโครงการ
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ (0% 2 ป, 0% 3 ป, 0% 6 เดือน และ 0% 9 เดือน) ประกอบกับธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษตามทิศทาง อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อใหสามารถแขงขันกับตลาดได และเพื่อขยายฐานเงินฝากลูกคารายยอย
ทําใหรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิลดลงจากป 2554 รอยละ 7.24 และสงผลใหอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย
ลดลงรอยละ 0.25
• อัตราสวนคาใชจา ยรวมตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) : ในป 2555 รายไดดอกเบีย้ รับของธนาคารไดรบั ผลกระทบ
จากโครงการสินเชื่อนโยบายรัฐบาล และการออกมาตรการผอนปรน การผอนชําระ เพื่อชวยเหลือลูกคาที่ประสบอุทกภัย ประกอบ
กับธนาคารมีนโยบายในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นถึง 34 แหง สงผลใหอัตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 3.81
• เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินกองทุนตอสินทรัพย เทากับรอยละ
18.11 เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 16.52 ณ สิ้นป 2554 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.59
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2. โครงสรางเงินทุน

โครงสรางเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปไดดังนี้

2.1 เงินฝากจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมี

ปริมาณเงินฝากจํานวนทั้งสิ้น 571,220 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.32 ของแหลงเงินทุนที่สําคัญของธนาคาร
2.2 พันธบัตรในประเทศ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินกูยืมจากพันธบัตรระยะยาว จํานวนทั้งสิ้น 87,900
ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.97 ของแหลงเงินทุนทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย
(1) พันธบัตรเงินกูธนาคารอาคารสงเคราะห จํานวน 86,300 ลานบาท
(2) พันธบัตรเงินกู-ธอส. สินเชื่อเคหะรวมใจ จํานวน 1,600 ลานบาท
2.3 เงินทุนในตลาดเงิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินกูยืมจากธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนเงินกูอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่า (Soft Loan) จํานวนทั้งสิ้น 18,330 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.71 ของแหลงเงินทุนทั้งหมด

แหลงเงินทุนที่สําคัญ ณ สิ้นป
รายการ

1. เงินฝากและตั๋วสัญญาใชเงิน
2. เงินกูภายในประเทศ
3. เงินกูตางประเทศ
4. พันธบัตร
5. เงินทุนในตลาดเงิน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน : ลานบาท
2553

2554

2555

จํานวนเงิน คิดเปนรอยละ จํานวนเงิน คิดเปนรอยละ จํานวนเงิน คิดเปนรอยละ
546,277
86,100
632,377

86.38
13.62
100.00

572,905
87,900
660,805

86.70
13.30
100.00

571,220
87,900
18,330
677,450

84.32
12.97
2.71
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตนทุนทางการเงินของธนาคารเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.38 ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 ซึ่งอยูที่รอยละ 2.97 ตามทิศทางการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาความสามารถในการจัดหาเงินทุน

3. การขยายสินเชื่อที่อยูอาศัยใหมใหแกประชาชน

ธนาคารดําเนินการใหสินเชื่อปลอยใหม ณ สิ้นป 2555 จํานวน 112,520 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่วางไว เปนจํานวนเงิน
8,120 ลานบาท คิดเปน รอยละ 7.78 สงผลให ณ สิ้นป 2555 ธนาคารมีสินเชื่อเงินกูรายยอยระยะยาวคงคางทั้งสิ้น 693,259
ลานบาท และมีลูกหนี้ทั้งสิ้นเปนจํานวน 1,370,141 บัญชี
ในป 2555 ธนาคารสามารถขยายการใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นทั้งพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค และมีบทบาทสําคัญ
ในการปลอยสินเชื่อเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ตารางที่ 1 : สถิติการใหสินเชื่อระยะยาวปลอยใหม แยกตามเขตพื้นที่
รายการ

1. สินเชื่อในเขตกทม.
และปริมณฑล
2. สินเชื่อในเขตภูมิภาค
รวมทั้งสิ้น

2553

จํานวนเงิน : ลานบาท
2554

2555

จํานวนบัญชี จํานวนเงิน จํานวนบัญชี จํานวนเงิน จํานวนบัญชี จํานวนเงิน
66,311

45,459

58,511

44,456

65,200

51,618

90,374
156,685

53,493
98,952

88,661
147,172

59,944
104,400

84,041
149,241

60,902
112,520

การปลอยสินเชื่อของธนาคารเปนไปตามพันธกิจของธนาคารอยางตอเนื่อง โดยลูกคาสวนใหญมีวัตถุประสงคของการกูยืม
เพื่อซื้อที่ดินและอาคาร คิดเปนรอยละ 59.00 ของสินเชื่อปลอยใหมทั้งหมดในป 2555 หรือเปนเงินจํานวน 66,386 ลานบาท
จํานวน 63,124 บัญชี สําหรับสินเชื่อผูมีรายไดนอยและปานกลางคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 91.45 ของสินเชื่อปลอยใหมทั้งหมด
ในป 2555

ตารางที่ 2 : สถิติการใหสินเชื่อระยะยาวปลอย แยกตามวัตถุประสงคการกูยืม
วัตถุประสงคการกูยืม

2553

จํานวนเงิน : ลานบาท

2554

2555

จํานวนบัญชี จํานวนเงิน จํานวนบัญชี จํานวนเงิน จํานวนบัญชี จํานวนเงิน

1. ปลูกสรางหรือซอมแซมอาคาร
11,823
2. ซื้อที่ดินและอาคาร
66,848
3. ซื้อที่ดิน
674
4. ซื้อหองชุด
33,759
5. ไถถอนจํานองจากสถาบันการเงินอืน่
1,278
6. กอสรางหรือไถถอนจํานองแฟลต
562
7. ซื้ออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความ
16,005
สะดวกเพื่อการอยูอาศัย / กูเพิ่ม
8. ชําระหนี้
25,736
9. ซอมแซมเพื่อที่อยูอาศัย
(ผูประสบภัยนํ้าทวม)
รวมทั้งสิ้น
156,685

9,956
62,387
331
15,098
1,084
825
2,098

14,300
67,903
840
29,445
1,331
511
14,381

11,722
67,001
339
15,093
1,362
837
2,115

11,924
63,124
1,071
27,620
3,285
548
20,201

11,727
66,386
418
16,322
4,444
1,112
4,808

7,173
-

18,458
3

5,931
1

20,632
836

7,142
161

98,952

147,172

104,400

149,241

112,520
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4. การดําเนินการในโครงการสินเชื่อและมาตรการที่สําคัญ

ในป 2555 ธนาคารไดดําเนินการจัดทําโครงการตางๆ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
โดยสวนรวม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริม
ใหประชาชนผูมีรายไดนอยและผูดอยโอกาส รวมทั้งการสราง
โอกาสใหขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการไดมีที่อยู
อาศัยเปนของตนเองตามพันธกิจของธนาคาร ซึง่ มีทงั้ โครงการ
ที่ดําเนินการตอเนื่องมาจากปที่ผานมา และโครงการที่เริ่ม
ดําเนินการในป 2555 สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
• โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ ป 2555
(0% 6 เดือน) : เปนโครงการทีด่ าํ เนินการตอเนือ่ งจากปทผี่ า นมา
ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมกําลังซื้อ ใหสามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยู
อาศัยเปนของตนเองไดสะดวกขึน้ และเพือ่ ลดภาระอัตราดอกเบีย้
เงินกูแ ละเงินงวดผอนชําระสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยกับสถาบันการเงิน
ตางๆ โดยครอบคลุมลูกคา 5 กลุม คือ กลุมลูกคาบุคลากร
ภาครัฐ สวัสดิการไมมีเงินฝากหักเงินเดือน ลูกคารายยอย
กลุมวิชาชีพพิเศษ (ทันตแพทย ผูพิพากษา อัยการ นักบิน
วิศวกร) ลูกคารายยอยโครงการ LTF และโครงการ FAST TRACK
ซึ่งกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือนนําสงธนาคาร
ผลการดําเนินงานในป 2555 ธนาคารสามารถปลอย
สินเชือ่ ใหมสาํ หรับโครงการนีไ้ ด จํานวน 26,170 บัญชี เปนเงิน
23,940 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.35 ของสินเชื่อปลอยใหม
ในป 2555
• โครงการบาน ธอส. เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยแหงแรก (0% 3 ป) :
เปนโครงการทีส่ นับสนุนนโยบายกระทรวงการคลัง เพือ่ ชวยเหลือ
ประชาชนผูมีรายไดนอยใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และ
มีความตองการซื้อ/จัดหาที่อยูอาศัยแหงแรกที่มีราคาไมเกิน
1 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตัง้ แต วันที่ 11 ตุลาคม
2554 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2555 และตองทํานิติกรรม
ใหเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มติคณะรัฐมนตรีวันที่
6 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบขยายระยะเวลายื่นกูใหสิ้นสุด
วันที่ 29 มีนาคม 2556 และตองทํานิตกิ รรมใหเสร็จสิน้ ภายใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2556
ผลการดําเนินงานในป 2555 ธนาคารสามารถปลอย
สินเชือ่ ใหมได จํานวน 10,149 บัญชี เปนเงิน 6,501 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 5.80 ของสินเชื่อปลอยใหมในป 2555

• โครงการ “บานเอื้ออาทร” : เปนโครงการที่ธนาคาร

ใหการสนับสนุนตอนโยบายของรัฐบาลทีต่ ระหนักถึงความสําคัญ
ของปญหาความตองการทีอ่ ยูอ าศัยของประชาชนผูด อ ยโอกาส
และผูมีรายไดนอย ซึ่งเปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน โดย
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวา การกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงไดมอบหมาย
ใหการเคหะแหงชาติ และบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยดูแล
ดานการจัดหาที่ดินและจัดสรางที่อยูอาศัย และมอบหมายให
ธนาคารของรัฐ เปนผูสนับสนุนทางดานการเงินแกการเคหะ
แหงชาติ และผูซื้อบานรายยอยที่มีรายไดครัวเรือนไมเกิน
30,000 บาท ซึ่งเปนผูไดรับสิทธิซื้อบานจากโครงการบาน
เอือ้ อาทรของการเคหะแหงชาติ เพือ่ ชวยเหลือใหผมู รี ายไดนอ ย
และผูดอยโอกาสใหสามารถจัดซื้อจัดหาที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเองไดงายขึ้น ในการดําเนินโครงการนี้ การเคหะแหงชาติ
ไดจัดสงผูที่ตองการซื้อบานในโครงการใหแกธนาคารในการ
ใหสินเชื่อ
ผลการดําเนินงานในป 2555 ธนาคารสามารถปลอย
สินเชื่อใหมใหแกโครงการนี้ได จํานวน 23,828 บัญชี เปน
เงินทั้งสิ้น 9,747 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.69 ของสินเชื่อ
ปลอยใหมในป 2555
• โครงการบาน ธอส.-ธปท. เพื่อผูประสบภัย (Soft
Loan) : เปนโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ตองการ
ชวยเหลือผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยป 2554 ซึ่ง
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดจัดสรรวงเงินกูอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่าใหกับ ธอส. จํานวน 20,000 ลานบาท รวมวงเงิน
ปลอยกู จํานวน 29,000 ลานบาท สําหรับนํามาปลอยสินเชื่อ
บานดอกเบี้ยตํ่า สําหรับลูกคาเดิม และลูกคาใหม ที่ไดรับ
ความเสียหายจากอุทกภัย ป 2554 และอยูในพื้นที่ประสบภัย
พิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน หรือผูม ภี มู ลิ าํ เนา ทีอ่ ยูอ าศัย สถานทีท่ าํ งาน
สถานทีป่ ระกอบอาชีพ หรือ สถานประกอบธุรกิจอยูใ นเขตพืน้ ที่
อุทกภัย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตํ่าคงที่ 3% ตอป นาน 5 ปแรก
เพือ่ ซือ้ กูเ พือ่ ตอเติม - ซอมแซมอาคารเดิมทีไ่ ดรบั ความเสียหาย
กูเ พือ่ ปลูกสรางทดแทนอาคารเดิมทีไ่ ดรบั ความเสียหาย กูเ พือ่
ไถถอนจํานองจากสถาบันการเงินอืน่ ใหกเู พือ่ ชําระหนีเ้ กีย่ วกับ
ที่อยูอาศัย ใหกูเพื่อซื้ออุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกฯ

ธนาคารอาคารสงเคราะห

และใหกเู พือ่ ลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูใ นบัญชีเงินกูท มี่ อี ยูก บั ธอส.
วงเงินใหกตู อ ราย ไมเกิน 3 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแต วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
หรือภายใตกรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด และทํานิติกรรม
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556
ผลการดําเนินงานในป 2555 ธนาคารสามารถปลอย
สินเชือ่ ภายใตโครงการได จํานวน 27,622 บัญชี เปนเงินทัง้ สิน้
26,713 ลานบาท แบงเปนสินเชื่อปลอยใหม จํานวน 10,141
บัญชี เปนเงินทั้งสิ้น 12,754 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.37
ของสินเชื่อปลอยใหมในป 2555
• โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ ป 2555
(0% 9 เดือน) : เปนโครงการสินเชื่อบานอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
เพือ่ ตอบแทนลูกคาทุกกลุม เปาหมาย สําหรับกลุม ลูกคาบุคลากร
ภาครัฐ กลุมลูกคาสวัสดิการไมมีเงินฝาก กลุมลูกคารายยอย
ในโครงการ LTF / Fast Track กลุมลูกคาวิชาชีพพิเศษ
กลุม ลูกคาโครงการสินเชือ่ บานสุขสันต กลุม ลูกคาโครงการบาน
ธอส. เพื่อพนักงานสวนทองถิ่น โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
0% นาน 9 เดือนแรก เดือนที่ 10-24 อัตราดอกเบี้ยเทากับ
MRR -2.00% ตอป ปที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกคา
สวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ยเทากับ MRR -1.00% ตอป กรณี
ลูกคารายยอยคิดอัตราดอกเบี้ยเทากับ MRR -0.50% ตอป
ผลการดําเนินงานในป 2555 ธนาคารสามารถปลอย
สินเชื่อใหมไดจํานวน 46,395 บัญชี เปนเงินทั้งสิ้น 38,482
ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.31 ของสินเชือ่ ปลอยใหมในป 2555
• โครงการบาน ธอส. เพื่อพนักงานสวนทองถิ่น : เปน
โครงการที่ใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ แกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง โดยหนวยงานตนสังกัด
ทําสัญญายินยอมหักเงินเดือน เพื่อนําสงชําระเงินกูใหกับ
ธนาคาร ระยะเวลายื่นกูตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 จนถึง
วันที่ 30 ธันวาคม 2555 และทํานิติกรรมสิ้นสุดภายในวันที่
31 มกราคม 2556
ผลการดําเนินงานในป 2555 ธนาคารสามารถปลอย
สินเชือ่ ใหมได จํานวน 435 บัญชี เปนเงินทัง้ สิน้ 376 ลานบาท

• โครงการบาน ธอส. เพื่อสานรัก : เปนโครงการเพื่อ

ชวยสงเสริมใหประชาชนผูที่มีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุนจากสถาบันการเงินและสามารถจัดซือ้ /จัดหาทีอ่ ยูอ าศัย
เปนของตนเองไดโดยสะดวก ใหมคี วามมัน่ คงและคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้นในอัตราดอกเบี้ยตํ่า ภาระการผอนชําระเหมาะสมตาม
กําลังความสามารถ โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ ประชาชน
ทั่วไปที่มีรายไดไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน โดยใชอัตรา
ดอกเบีย้ เงินกู 2 ปแรก (คงที)่ 2.99% ตอป ปที่ 3 จนถึงตลอด
อายุสัญญา = MRR -0.50% ตอป ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตัง้ แตวนั ที่ 24 กุมภาพันธ 2555 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
หรือสิ้นสุดเมื่อเต็มวงเงิน
ผลการดําเนินงานในป 2555 ธนาคารสามารถปลอย
สินเชื่อใหมได จํานวน 8,887 บัญชี เปนเงินทั้งสิ้น 3,877
ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.46 ของสินเชือ่ ปลอยใหมในป 2555
• โครงการสินเชื่อกูเพิ่ม : เปนโครงการที่เสนออัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษในการกูเพิ่มแกลูกหนี้ของธนาคารที่มีประวัติ
การผอนชําระสมํ่าเสมอทุกเดือน ไมนอยกวา 2 ป เพื่อกูเพิ่ม
ปลูกสรางอาคาร กูเพิ่มตอเติม ซอมแซมอาคาร หรือหองชุด
กูเ พิม่ ชําระหนีเ้ กีย่ วกับทีด่ นิ อาคาร อาคารพาณิชย หรือหองชุด
หลักประกัน เปนตน ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแตวันที่ 17
เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 และทํานิตกิ รรม
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556
ผลการดําเนินงานในป 2555 ธนาคารสามารถปลอย
สินเชื่อใหมได จํานวน 4,358 บัญชี เปนเงินทั้งสิ้น 1,374
ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.23 ของสินเชือ่ ปลอยใหมในป 2555
• มาตรการลดภาระหนี้ที่อยูอาศัยชวยเหลือลูกคาที่
ประสบอุทกภัย
จากเหตุ ก ารณ อุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให ป ระชาชน
จํ า นวนมากได รั บ ความเดื อ ดร อ นต อ ที่ อ ยู  อ าศั ย และการ
ประกอบอาชีพการงาน ทําใหประชาชนตองการไดรับความ
ชวยเหลือทั้งเงินทุนในการ ซอม/สราง ที่อยูอาศัยและบรรเทา
ความเดือดรอนจากภาระการผอนชําระ ธนาคารจึงจัดใหมี
มาตรการในการชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอน ดังนี้
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มาตรการที่ 1 สําหรับลูกคาเดิมของธนาคาร กรณี
หลักประกัน และ/หรือ รายได ไดรับผลกระทบ ธนาคารจะ
ผอนปรนการผอนชําระหนี้เปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน
(คิดอัตราดอกเบี้ย 0% ตอป) กรณีไดรับผลกระทบรุนแรง
จะผ อ นปรนการผ อ นชํ า ระหนี้ ต  อ เป น ระยะเวลาอี ก ไม เ กิ น
6 เดือน (คิดอัตราดอกเบี้ย 0% ตอป) ปจจุบันสิ้นสุดการยื่น
ขอใชมาตรการที่ 1 แลว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ผลการ
ดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2555 มีลูกคาใชมาตรการทั้งสิ้น
93,625 ราย วงเงิน 70,468 ลานบาท
มาตรการที่ 2 กรณีลูกคาเดิมไดรับอุบัติเหตุจาก
เหตุการณนํ้าทวมจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิต
ธนาคารจะลดดอกเบี้ยใหเหลือ 0.01% ตอป ตลอดระยะเวลา
กูที่เหลืออยู ไมมีผูขอเขารับความชวยเหลือจากมาตรการนี้
มาตรการที่ 3 กรณีลูกคาเดิมที่อาคารที่อยูอาศัยพัง
เสียหายทั้งหลังจนไมสามารถอยูอาศัยได จะไดรับการปลด
ภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในสวนของอาคาร โดยผูกูผอน
ชําระหนี้ในสวนของที่ดินที่คงเหลือ ไมมีผูขอเขารับความ
ชวยเหลือจากมาตรการนี้

มาตรการที่ 4 สําหรับลูกคาเดิมของ ธอส. และลูกคา
ใหม ที่อาคารไดรับความเสียหายสามารถขอกูเพิ่ม หรือกูใหม
เพื่อปลูกสรางอาคารทดแทนอาคารเดิม (มีหลักประกัน) คิด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูคงที่ 2% ตอป นาน 5 ป (วงเงินกู 100%
ของราคาประเมิน และภายในวงเงินตอรายไมเกิน 1 ลานบาท)
หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยเทากับ MRR -0.50% ตอป
สําหรับรายยอย และคิดอัตราดอกเบี้ย = MRR -1.00% ตอป
สําหรับลูกคาสวัสดิการ
มาตรการที่ 5 กรณีกูซอมแซมอาคารที่ไดรับความ
เสียหาย ใหกูรายละไมเกิน 1 แสนบาท (ไมมีหลักประกัน)
ดวยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ตอป นาน 5 ป (100% ของราคา
ประเมินคาซอมแซม และภายในวงเงิน ตอรายไมเกิน 1 แสนบาท
โดยตองมีบคุ คลผูม รี ายไดไมตาํ่ กวา 15% ของวงเงินกูค าํ้ ประกัน
และตรวจสอบเครดิตบูโรผูคํ้า
ผลการดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2555 มีลูกคา
ติดตอขอใชมาตรการที่ 4 และ 5 แลว จํานวน 981 ราย วงเงิน
213 ลานบาท โดยธนาคารอนุมัติแลว 908 ราย วงเงิน 188
ลานบาท ปจจุบันสิ้นสุดการยื่นขอใชมาตรการ 4,5 แลวเมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2555
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5. สาขาและจุดใหบริการ

ธนาคารมีนโยบายเปดจุดใหบริการเพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจที่ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ โดย ณ สิ้นป 2555 ธนาคารมีสาขาและจุดใหบริการที่เปดดําเนินการครอบคลุม 77 จังหวัด จํานวนทั้งสิ้น รวม
180 แหง แบงเปนสาขาหลักในเขต กทม. และปริมณฑลจํานวน 31 สาขา และสาขาหลักในสวนภูมิภาคจํานวน 51 สาขา เปน
สาขายอยในกทม. และปริมณฑลจํานวน 16 สาขา เปนสาขายอยในสวนภูมิภาคจํานวน 39 สาขา เคานเตอรการเงินนอกสถานที่
ทั้งหมดอีกจํานวน 13 แหง ศูนยบริการธนาคารอาคารสงเคราะหแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จํานวน 26 แหง และ
หนวยบริการสินเชื่อในสวนภูมิภาคจํานวน 3 แหง เพื่อใหบริการรับฝาก-ถอนเงิน และชําระหนี้เงินกู โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ดานชองทางหลักการใหบริการ
รายการ

1. สํานักงานใหญ
2. สาขาในเขต กทม. และปริมณฑล
- สาขาหลัก
- สาขายอย
- เคานเตอรการเงินนอกสถานที่
- ศูนยบริการธนาคาร (OSS)
3. สาขาในเขตภูมิภาค
- สาขาหลัก
- สาขายอย
- เคานเตอรการเงินนอกสถานที่
- ศูนยบริการธนาคาร (OSS)
- หนวยบริการสินเชื่อ
รวมจํานวนจุดใหบริการทั้งสิ้น

2553

2554

2555

1

1

1

31
2
13
1

31
3
13
1

31
16
11
1

46
14
2
24
15
149

47
20
2
25
9
152

51
39
2
25
3
180

2553

2554

2555

155

153

194

• ดานชองทางอิเล็กทรอนิกส
รายการ

จํานวนตู ATM
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6. ปจจัยสูความสําเร็จของธุรกิจ ป 2555

ในป 2555 ธนาคารได รั บ การจั ด อั น ดั บ จากสถาบั น
จัดอันดับความนาเชื่อถือ Fitch Rating ในระดับ AAA (tha)
ที่ F1+(tha) ซึ่งปจจัยสูความสําเร็จดังกลาวเกิดจากธนาคาร
ไดเห็นถึงความจําเปนในการกําหนดแนวทางสูค วามยัง่ ยืนของ
องคกร โดย “ธนาคารสามารถสรางความสมดุลระหวางกําไร
และการชวยเหลือประชาชนกลุมผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง
ไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองตามสมควรแกอัตภาพไดอยาง
เหมาะสม ดวยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันที่
ตอบสนองตอความตองการของลูกคา ผานนวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑและบริการที่ทันสมัย” โดยมีปจจัยความสําเร็จและ
ความยั่งยืน ดังนี้
1) พนักงานมีความผูกพันและมุง มัน่ ในการสรางมูลคาเพิม่
ใหกับองคกร
2) การมุงเนนลูกคาเปนหลัก และสรางความสัมพันธ
ในระยะยาวของลูกคา (โดยเฉพาะลูกคาฐานราก)
3) การพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการอยาง
ตอเนื่อง
4) การดํ า รงบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม
5) การรักษาระดับ NIM อยางเหมาะสมโดยการบริหาร
จัดการระหวางอัตราผลตอบแทนและตนทุน

7. ทิศทางและแนวทางการดําเนินธุรกิจธนาคาร
ในป 2556

ธนาคารได กํ า หนดเป า หมายและแผนปฏิ บั ติ ก ารใน
ป 2556 ภายใตการวิเคราะหปจจัยแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคารเพื่อแสวงหาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และ
จุดออน (SWOT) มาพิจารณากําหนดกลยุทธ นโยบายและ
กรอบทิศทางในการดําเนินงาน เนนกลยุทธการเติบโตแบบ
ยั่งยืนในรูปแบบของการใหบริการ และการใชทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อตอบสนองความตองการลูกคา และ
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแขงขันเชิงธุรกิจของธนาคารใหสอดคลอ ง
กับสภาพเศรษฐกิจ และภาวะการแขงขันในตลาดอสังหาริมทรัพย

7.1 ยุทธศาสตรองคกร (Corporate Strategy)

จากการวิเคราะหความสามารถพิเศษ ความไดเปรียบ
และความทาทายเชิงยุทธศาสตร ธนาคารไดจัดทํายุทธศาสตร
ระยะยาวเพื่อมุงไปสูความยั่งยืนโดยผานการพัฒนาผลิตภัณฑ
ทั้งดานสินเชื่อ และเงินฝาก ซึ่งจะเปนการรักษา margin ของ
ธนาคารใหเหมาะสม รวมถึงการรักษาสวนแบงตลาดสินเชื่อ
ที่อยูอาศัยและสามารถขยายฐานกลุมลูกคาใหมๆ ได โดย
ยุทธศาสตรองคกร (Corporate Strategy) และกลยุทธขบั เคลือ่ น
องคกร (Functional Strategy) ซึ่งประกอบดวย
1. ขยายฐานสินเชื่อ (สินเชื่อผูมีรายไดนอย สินเชื่อผูมี
รายไดปานกลาง และสินเชื่อผูมีรายไดสูงและสินเชื่อ
High Yield)
2. ขยายเงินฝากตนทุนตํ่าและเงินฝากรายยอย
3. บริหารจัดการ NPL NPA เชิงรุก ลด NPL ใหม
4. พัฒนาระบบ IT และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อ
รองรับการเติบโตของธนาคาร
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร บุคลากร และ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
6. ยกระดับการใหบริการและคุณภาพบริการของพนักงาน
7. พัฒนา Brand ใหสะทอนภาพวิสัยทัศน พันธกิจ
ยุทธศาสตร รวมถึงการดําเนินการดาน CSR เชิงรุก

7.2 เปาหมายการดําเนินงานที่สําคัญในป 2556

•
•
•
•
•
•
•

ดานสินเชื่อปลอยใหม
ดานสินเชื่อคงคาง
ดานสินทรัพยรวม
ดานหนี้สินรวม
ดานกําไรสุทธิ
ดาน NPLs ณ สิ้นป 2556
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

120,000
733,107
764,642
711,935
8,119
6.25%
16.28%

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห

การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห ตระหนักดีวา การบริหารความเสีย่ ง
เปนพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยไดมี
การกําหนดแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง ครอบคลุมปจจัย
เสี่ยงสําคัญทุกดานของธนาคาร ไดแก ความเสี่ยงดานธุรกิจ
เชิงกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต และการสอบทานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการและระบบ และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบี ย บ และได กํ า หนดให มี ก ระบวนการที่ สํ า คั ญ ตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี ไดแก การระบุความเสี่ยง
(Risk Identification) การวัดความเสีย่ ง (Risk Measurement)
การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and
Control) และการรายงานความเสี่ยง (Risk Report) ภายใต
กรอบนโยบายและแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management Policy and Guidelines) โดยมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสีย่ งตางๆ อยางตอเนือ่ งเพือ่
ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีของธนาคารแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง และแนวทางหลักเกณฑมาตรฐานสากล

โครงสรางการกํากับดูแลความเสี่ยง

เพื่อใหธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่มีพัฒนาการ
อยางเปนระบบ ธนาคารกําหนดโครงสรางการกํากับดูแล
ความเสี่ยงโดยคณะกรรมการธนาคารเปนผูกําหนดนโยบาย
และโครงสรางการบริหารความเสีย่ ง โดยธนาคารไดมอบหมาย
ใหมีคณะกรรมการตางๆ ทําหนาที่กํากับดูแลกระบวนการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมถึงการบริหารความเสีย่ งโดยรวม
อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการ
สินเชือ่ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ คณะกรรมการ
การตลาด คณะกรรมการบริหารหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได และ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง เปนตน มีหนวยงานบริหาร
ความเสี่ยง ดําเนินงานภายใตวัตถุประสงค กรอบนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเสีย่ งดานตางๆ ไดแก แนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยง
ดานเครดิต และการสอบทานสินเชือ่ (Credit Risk) ความเสีย่ ง
ดานตลาดของอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร (Market
Risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) และ

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการและระบบ (Operational Risk) และ
ความเสีย่ งดานการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ทัง้ นี้ ธนาคารไดนาํ แนวทาง “กลไกการปองกันความเสีย่ ง
3 ระดับ” มาใชในการกําหนดโครงสรางการกํากับดูแลความเสีย่ ง
เพือ่ ใหมนั่ ใจวาระบบการบริหารความเสีย่ งไดพฒ
ั นาครอบคลุม
ทั่วถึงทั้งองคกรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารไดดียิ่งขึ้น ดังนี้
แนวปองกันระดับที่ 1 ไดแก หนวยธุรกิจ และหนวยงาน
สนับสนุนตามสายงานธุรกิจ คือ ฝายงานและสาขาตางๆ มี
หน า ที่ โ ดยตรงในการจั ด การและควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ เ ป น
กิจกรรมประจําวัน (Day to Day Process) โดยมี Operational
Risk Officer (ORO) ซึ่งเปนระดับผูอํานวยการฝายเปนผูดูแล
และรายงานความเสีย่ ง รวมถึงรายงานเหตุการณความเสียหาย
ผานระบบ Risk Integrator (RI) มายังฝายบริหารความเสี่ยง
เพื่อวิเคราะหผลกระทบในเชิงภาพรวม
แนวปองกันระดับที่ 2 ไดแก คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง และฝายบริหาร
ความเสี่ยง มีหนาที่ในการกํากับดูแลและประเมินความมี
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Risk
Oversight)
แนวปองกันระดับที่ 3 ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
และสายงานตรวจสอบและกํากับ มีหนาที่ใหความเชื่อมั่นและ
ประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ ง (Risk Assurance)
โดยตรวจสอบและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ
บริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน เพือ่ รายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการธนาคารมีความมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบ
และประสิทธิภาพกระบวนงานของธนาคาร

การพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ป 2555

ในภาพรวมของป 2555 ธนาคารไดพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่สําคัญ เพื่อใหมั่นใจวาแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารมีกลไกที่มีมาตรฐานสอดคลอง
กับแนวปฏิบัติที่ดี สามารถเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงให
สอดคลองกับการบรรลุเปาหมายการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
อยางมีประสิทธิผล ภายใตระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม และ
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สอดคลองกับแนวนโยบายการดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล
ของกระทรวงการคลัง ดังนี้ 1) การปรับปรุงนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารอาคารสงเคราะห (GH Bank
Risk Management Policy) เพื่อใหการดําเนินการดานการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารสอดคลองกับกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงของกระทรวงการคลัง แนวทางปฏิบัติของธนาคาร
แหงประเทศไทย และมาตรฐานสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
2) การปรั บ ปรุ ง คู  มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคาร
อาคารสงเคราะห โดยใชแนวทางตามคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจของ
สคร. และแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี เช น กรอบการบริ ห าร
ความเสี่ยงองคกรตามมาตรฐานสากลของ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission:
COSO-ERM แนวทางปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย
หลักเกณฑการบริหารความเสีย่ งของกระทรวงการคลัง มาปรับใช
ใหสอดคลองกับบริบทและสภาวการณทเี่ ปลีย่ นแปลงไปในปจจุบนั
เพือ่ ใชสาํ หรับการบริหารความเสีย่ งใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ทัว่ ทัง้ องคกร 3) การจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งประจําป 2556
เพือ่ ใหสอดคลองและเชือ่ มโยงกับแผนธุรกิจธนาคาร ขอเสนอแนะ
ของธนาคารแหงประเทศไทย และ สคร. 4) การพัฒนา/ทบทวน
ปจจัยเสี่ยงของความเสี่ยงดานตางๆ รวมถึงการพิจารณา
กําหนด Risk Appetite/Risk Tolerance รวมกับหนวยงาน
เจ า ของความเสี่ ย ง (Risk Owners) เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต  อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง 5) การทบทวน/จั ด ทํ า คู  มื อ ปฏิ บั ติ ง านของ
ฝายบริหารความเสีย่ งใหเปนปจจุบนั และสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย และขอเสนอแนะของ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ 6) การพัฒนาระบบ “Risk Map on Web”
เพื่อเปนฐานขอมูลกลาง (Data Base) เพื่อใหสามารถติดตาม
ความเสี่ยงและใชประโยชนในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เชิงบูรณาการไดทนั ตอสถานการณ 7) การติดตามและรายงาน
การบริหารความเสี่ยงตอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการตรวจสอบ
อยางสมํา่ เสมอ 8) การบูรณาการ Corporate Governance Risk - Compliance (GRC) โดยการประชุมรวมกันระหวาง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข อ มู ล และแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเพิม่ ขีดความสามารถในการ
ปองกันความเสี่ยงของธนาคาร

การบริหารความเสี่ยงดานตางๆ

การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk):
ความเสีย่ งดานกลยุทธ หมายถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกําหนด
แผนกลยุทธ แผนดําเนินงานและการนําไปปฏิบัติไมเหมาะสม
หรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก
อันสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน หรือการดํารงอยูของ
กิจการ
ธนาคารไดทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงดานกลยุทธอยางตอเนื่อง ไดแก 1) การนํา
แนวทางการบริหารความเสีย่ งไปสนับสนุนการจัดทําแผนธุรกิจ
ตามแนวทาง COSO-ERM มีการวิเคราะห/ประเมินความเสีย่ ง
จากปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งไดปรับปรุงและ
สนับสนุนใหมกี ารนํา Portfolio View of Risk เขาเปนสวนหนึง่
ในการจัดทําแผนธุรกิจ โดยการเพิ่มปจจัยใหมเพื่อพิจารณา
ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงตอเปาหมายองคกร (EP@Risk)
ซึ่งผลลัพธจาก Model ที่ไดจะนําไปเปนระบบเฝาระวังและ
เตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) และธนาคารได
เชิญวิทยากรจากบริษทั ทีป่ รึกษาชัน้ นํา มาอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง การนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจของธนาคารใหแกผูบริหาร/
ฝายงานที่เกี่ยวของ 2) การกํากับดูแลโครงการที่สําคัญที่
สนับสนุนยุทธศาสตรของธนาคารใหเปนไปตามเปาหมาย เชน
โครงการการขยายสาขา และการเพิม่ ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร รวมทั้ง
การกํากับดูแลติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายใน
แผนธุรกิจของธนาคาร และการกํากับดูแลติดตามขอกําหนดของ
ทางการทีม่ ผี ลตอการดําเนินงานของธนาคาร เชน หลักเกณฑ
LTV สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยแนวสูงและแนวราบ 3) การพัฒนา
การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ในกรณีที่มีเหตุการณ
สําคัญที่อาจสงผลกระทบตอธนาคาร โดยการจัดทําประมาณ
การความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ตามแนวทาง
ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยนํา Impaired Loans มาเปน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ขอมูลในการดําเนินการทดสอบภาวะวิกฤติ 4) การพัฒนา
เครื่องมือการประเมินความเสี่ยง (Checklist) เพื่อใชเปน
หลั ก เกณฑ แ ละแนวทางประกอบการพิ จ ารณาการออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ต ามกรอบคู  มื อ การตรวจสอบของธนาคาร
แหงประเทศไทยป 2546 ทัง้ นีไ้ ดเพิม่ การคาดการณลว งหนาถึง
ความกังวลของสาธารณะทีม่ ตี อ ผลิตภัณฑ บริการ และปฏิบตั กิ าร
มาใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาออกผลิตภัณฑใหมดวย

ดานความเสียหายตอแหลงรายไดของผูก ู อาทิ การออกมาตรการ
ผอนปรนการชําระหนี้ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน การใหกู
ดอกเบี้ยตํ่ารอยละ 2 หรือรอยละ 4 ตอป นาน 5 ป สําหรับ
ปลูกสราง/ซอมแซมทดแทนสิง่ ปลูกสรางเดิมกรณีมหี ลักประกัน
และไมมหี ลักประกัน เปนตน โดยในป 2555 ธนาคารไดดาํ เนินการ
ติดตามการชําระหนีข้ องลูกหนีก้ ลุม ทีค่ รบกําหนดมาตรการผอนปรน
ดังกลาวทุกเดือน เพือ่ ลดโอกาสการเกิด NPL ของลูกคากลุม นี้

การบริ ห ารความเสี่ ย งด า นเครดิ ต (Credit Risk):
ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง โอกาสหรือความนาจะเปนที่
คูส ญั ญาไมสามารถปฏิบตั ติ ามภาระทีต่ กลงไว รวมถึงโอกาสที่
คูค า จะถูกปรับลดอันดับความนาเชือ่ ถือลง ซึง่ อาจสงผลกระทบ
ตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตผาน
เครือ่ งมือทีส่ าํ คัญ ดังนี้ 1) การทบทวนนโยบายสินเชือ่ (Credit
Policy) และจัดทํานโยบายการจัดชั้นและการกันสํารองและ
การปรับโครงสรางหนี้ 2) การพัฒนา/ทดสอบ Credit Scoring
Model เพือ่ ใหมนั่ ใจวาแนวทางในกระบวนการพิจารณาสินเชือ่
ของธนาคารมีมาตรฐานการอนุมัติที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติ
ทีด่ แี ละตรงตามวัตถุประสงคของการใหสนิ เชือ่ 3) การติดตาม
โครงสรางและการขยายตัวของพอรตสินเชื่อของธนาคาร
รวมถึงการกระจุกตัวของพอรตสินเชื่อ 4) การวิเคราะหสาเหตุ
การเกิด NPL และการติดตามอัตราสวน NPL รวมถึงการติดตาม
แผนบริหารจัดการ NPL และหนี้สวนขาด เชน การปรับปรุง
โครงสรางหนี,้ การขาย NPL และการตัดจําหนายหนีส้ ญู ออกจาก
ระบบบัญชี 5) การทดลองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
และเงินกองทุนเพื่อรองรับสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ตามวิธี
Standardised Approach (SA) ตามเกณฑแนวทาง Basel II
เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารมีเงินทุนเพียงพอรองรับผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได 6) การศึกษาแนวทางการคํานวณ
การดอยคาเงินใหสินเชื่อแบบกลุม เพื่อรองรับมาตรฐานทาง
บัญชี IFRS
นอกจากนี้สําหรับการปองกันแนวโนมภาวะวิกฤติ NPL
จากมหาอุทกภัยป 2554 ธนาคารในฐานะองคกรรัฐไดกําหนด
มาตรการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชน
หลายแนวทาง ทั้งในดานความเสียหายตอหลักประกันและ

การบริ ห ารความเสี่ ย งด า นตลาด (Market Risk):
ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
และการเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุน
ที่มีผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารกําหนดใหหนวยงานที่ทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงดานตลาด เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ รวมทั้งมี
การวัดและประเมินมูลคาความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการ
ทําธุรกรรม (Net Interest Income Sensitivity) และการ
ทดสอบวิเคราะหความแตกตางผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย (Repricing Gap Scenarios Analysis)
อยางสมํา่ เสมอ รวมถึงการทดสอบสถานการณจาํ ลอง (Stress
Testing) เพือ่ ประเมินความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่
การธนาคารใหเปนไปตามกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี
นอกจากนี้ เพือ่ ใหระบบการบริหารความเสีย่ งมีความสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารจึงมีการทบทวน
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานตลาด ไดแก นโยบาย
เพดานความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดานตลาด (Market
Risk Limit) อาทิ Duration-Based Gap (EVE Approach),
Static Repricing Gap โดยกําหนดเปาหมายการปรับโครงสราง
สินทรัพยและหนี้สิน เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปขางหนา และ
มีการทบทวนนโยบายและแผนการทําธุรกรรมอนุพันธของ
ธนาคารอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนการควบคุม ดูแล และ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากแนวโนมปจจัยเสี่ยง
และการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงใหอยูภายใตระดับ
ความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนการติดตามและรายงาน
ความเสี่ยงสําคัญที่อาจจะสงผลกระทบตอธนาคาร เสนอตอ
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคารอยางสมํ่าเสมอ

และมีความมั่นใจวาสภาพคลองของธนาคารเพียงพอรองรับ
ในสถานการณตางๆ

การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk):
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การที่ธนาคารไมสามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึง
กําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได
หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหาทุน
ไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได ซึ่งอาจสง
ผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองโดย
คณะกรรมการบริหารทรัพยสินและหนี้สิน ทําหนาที่ควบคุม
ดูแลความเพียงพอของสภาพคลอง การจัดหาแหลงเงินทุน
ดวยตนทุนที่สอดคลองและเหมาะสมกับการใชเงินทุนระยะสั้น
และระยะยาว (Asset & Liability Management) เพื่อให
ภาพรวมของความเสีย่ งดานสภาพคลองอยูใ นเพดานความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได สําหรับมาตรการและเครื่องมือที่ใชบริหารจัดการ
การลงทุนสินทรัพยสภาพคลองใหเหมาะสม ไดแก การทบทวน
นโยบายและกํ า หนดดั ช นี วั ด ความเสี่ ย งด า นสภาพคล อ ง
(Liquidity Risk Limit) อาทิ Liquidity Ratio, Cumulative
Maturity Gap, Monte Carlo Simulation Analysis ให
สอดคลองกับกลยุทธและสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ
การติดตามฐานะสภาพคลองสุทธิ (Liquidity Gap Report)
การประมาณการสภาพคลองลวงหนา 30 วัน การทดสอบ
ภาวะวิ ก ฤติ (Stress Testing) แผนฉุ ก เฉิ น ทางการเงิ น
(Contingency Plan) นอกจากนี้ไดศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัด
ดานสภาพคลอง : อัตราสวนการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
เพื่อรองรับกระแสเงินสดที่ไหลออกในภาวะวิกฤติ (Liquidity
Coverage Ratio : LCR) เพือ่ ใหการบริหารจัดการสภาพคลอง
สอดคลองกับเพดานความเสี่ยง มีการประเมินและติดตาม
รายงานความเสี่ ย งด า นสภาพคล อ งจากระดั บ สิ น ทรั พ ย
สภาพคลอง การกระจุกตัวของเงินฝาก ตลอดจนการประมาณ
การแนวโนมสภาพคลองลวงหนาจากปจจัยตางๆ รวมถึง
การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ในกรณีตางๆ และ
การทบทวนแผนฉุกเฉินทางการเงินประจําปเพื่อใหธนาคาร
มีความพรอมในการรองรับภาวะวิกฤติสภาพคลองทีอ่ าจเกิดขึน้

การบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก ารและระบบ
(Operational Risk): ความเสี่ยงดานปฏิบัติการและระบบ
หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานภายใน
บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอก และสงผลกระทบ
ตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก ารและระบบ
ภายใตแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดผาน 3
เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ มี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งทุ ก ป ได แ ก
1) การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง (Risk
Control Self Assessment: RCSA) 2) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
ที่สําคัญ (Key Risk Indicator: KRI) และ 3) การรายงาน
เหตุการณความเสียหาย (Loss Event) โดยนําระบบ Risk
Integrator มาสนับสนุนและเพิม่ ชองทางการรายงานความเสีย่ ง
ใหแกทุกฝาย/สํานัก/สาขา และนําขอมูลจากเครื่องมือขางตน
มาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณากําหนด Risk Appetite และ
Risk Tolerance เพือ่ ใชประโยชนในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ของธนาคารใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงธนาคารไดสรางความตระหนักในการ
บริหารความเสี่ยงใหแกพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองคกรผาน
เครือ่ งมือ/กิจกรรมรูปแบบตางๆ อาทิ การบูรณาการแบบฟอรม
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง (RCSA)
เขากับแบบฟอรมรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (ปย.2) โดยไดจดั อบรมใหความรูเ ชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการและระบบและการ
ใชแบบฟอรม RCSA สําหรับประเมินการควบคุมภายในตาม
ระเบียบ คตง. แกพนักงานในสํานักงานใหญ และพนักงานสาขา
ในศูนยภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้ มีการแจงเตือน/
เฝาระวังเหตุการณตางๆ ที่มีนัยสําคัญและอาจกระทบตอการ
ปฏิบตั งิ าน การเสนอบทความ (Newsletter) โครงการประกวด
Logo & Motto ดานการบริหารความเสี่ยง การสํารวจความ
ตระหนักดานการบริหารความเสี่ยงของพนักงาน การทบทวน
ข อ บั ง คั บ /ระเบี ย บ/คํ า สั่ ง ปรั บ ปรุ ง กระบวนงานและคู  มื อ
การปฏิบัติงานของธนาคารใหทันสมัย มีประสิทธิภาพอยาง
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ต อ เนื่ อ งเพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร และ
ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได
รวมถึ ง การทดลองคํ า นวณเงิ น กองทุ น รองรั บ ความเสี่ ย ง
ดานปฏิบัติการ ตามวิธี Standardised Approach (SA-OR)
ตามเกณฑแนวทาง Basel II เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารมีเงินทุน
เพียงพอรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได
นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดทํานโยบายการบริหารความ
ตอเนือ่ งทางธุรกิจ และเผยแพรผา นชองทางตางๆ อาทิ Website
ของฝายบริหารความเสี่ยง, GHB Intranet และ ทาง E-mail
เพื่อใหพนักงานทั่วทั้งธนาคารรับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึง
สนับสนุนใหมีการทบทวนแผนฉุกเฉินดานตางๆ เปนประจํา

ทุกป โดยในป 2555 ไดสนับสนุนใหฝายงานที่มีธุรกรรม
งานสําคัญจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
(BCP) เพิม่ ขึน้ จากปทผี่ า นมา อีกทัง้ ธนาคารไดจดั ทําแผนฟน ฟู
ภายหลังเหตุการณพิบัติภัยกรณีตางๆ เพิ่มเติมในแผนฉุกเฉิน
ทางธุรกิจ (ERP) ซึง่ สอดคลองตามขอเสนอแนะของ SEPA
รวมถึงไดมกี ารทดสอบแผนฉุกเฉินทางธุรกิจ (ERP) แผนรองรับ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งต อ เนื่ อ ง (BCP) และแผนฉุ ก เฉิ น
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DRP) รวมกัน เพื่อใหมั่นใจไดวา
ธนาคารจะสามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได อ ย า งต อ เนื่ อ งภายใต
สถานการณฉุกเฉินตางๆ และทุกแผนมีความสอดคลองกัน
สามารถปฏิบัติไดจริง และสอดคลองตามขอเสนอแนะของ
ธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย
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รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีเจตนารมณ
เพื่อชวยเหลือทางการเงินใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเองตามควรแกอตั ภาพ ชวยยกระดับคุณภาพชีวติ ดานทีอ่ ยูอ าศัย
ใหดียิ่งขึ้น ซึ่งธนาคารไดดําเนินงานตามกรอบพันธกิจสําคัญ
คือการตอบสนองนโยบายดานที่อยูอาศัยของภาครัฐ และ
การสร า งความเป น เลิ ศ ด า นสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู อาศั ย สํ า หรั บ
ประชาชน ตลอดจนการมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ดี
อยางตอเนื่อง มุงสรางศักยภาพของพนักงาน และมีสวนรวม
ในการสรางสังคมและสิง่ แวดลอมทีด่ ตี ามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ธนาคารไดใหความสําคัญอยางยิ่งในดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม (คณะกรรมการ CG & CSR)
เปนผูกําหนดทิศทางและใหนโยบายการดําเนินงานพรอมการ
ติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ โดยมุงมั่นที่จะสรางเสริม
ระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคารเพือ่ ใหเกิดความเชือ่ มัน่
แกผูเกี่ยวของ (Stakeholders) วาการดําเนินงานทั่วทั้งองคกร
ของธนาคารเปนไปโดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก
บนพื้นฐานที่มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
ดวยจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอภารกิจและหนาที่ ที่มีตอ
ลูกคาโดยความเสมอภาค รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุน
โครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม เพื่อ
ทํ า การเสริ ม สร า งการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ของบุ ค ลากรทุ กระดั บ
ทั่วทั้งองคกรใหมีความสนใจและตระหนักถึงการมีสวนรวม

ในการสร า งสรรค กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน ต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการสรางวัฒนธรรมองคกรจิตอาสา อาทิ
การรวมกันประหยัดพลังงาน การลดการใชกระดาษ และ
กิจกรรมที่ธนาคารไดทํารวมกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐบาล
และเอกชน อาทิ “โครงการแนวรวมดูแลคูคลอง รวมแรงไทย
รักษาน้ําใส ทุกคูคลอง” ที่เปนนโยบายของรัฐบาล, กิจกรรม
การสราง - ซอมบานใหแกผูดอยโอกาสทางดานที่อยูอาศัย
กิจกรรมการเสริมสรางวินัยทางการเงิน “ธอส.รวมใจพัฒนา”
ฝกอบรมอาชีพ ใหแกผซู อื้ ทีอ่ ยูอ าศัยในโครงการบานเอือ้ อาทร
การเคหะแหงชาติ ซึ่งเปนการตอบสนองนโยบายรัฐที่มุงเนน
กลุ ม ผู มี ร ายได น อ ยและปานกลางให ส ามารถมี ที่ อ ยู อาศั ย
เปนของตนเองไดงา ยขึน้ และมีชวี ติ ความเปนอยูอ ยางมีความสุข
ซึง่ สามารถกอใหเกิดผล อยางเปนรูปธรรมแกสงั คมในภาพรวม
และสอดคลองกับภารกิจหลักของธนาคาร
ทั้งนี้ จากผลการดําเนินงานพบวามีลูกคาและประชาชน
จํานวนมากไดรับประโยชนจากกิจกรรมดานการกํากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมทีธ่ นาคาร
ไดจัดทําขึ้น และธนาคารจะมุงสรางสรรคกิจกรรมดีๆ ใหแก
ลูกคา ประชาชนและสังคมดังวิสยั ทัศน พันธกิจและคานิยมของ
ธนาคาร ที่ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเสมอมา

(นายวิฑูรย เจียสกุล)
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG & CSR)
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกํ า หนดค า ตอบแทน ตามมติ ค ณะกรรมการธนาคาร
ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
ประกอบดวย กรรมการธนาคาร จํานวน 3 ทาน กรรมการจาก
ผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก จํานวน 1 ทาน โดยมีกรรมการผูจ ดั การ
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประกอบดวย นายชัยเกษม นิติสิริ ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ นายวิฑูรย เจียสกุล นายประสิทธิ์ สืบชนะ และ
ดร.วรชาติ เพชรนันทวงศ ดํารงตําแหนงกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดดาํ เนินการ
ในดานตางๆ ภายใตหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ได
กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน โดยมีหนาที่สรรหาหรือกลั่นกรองคุณสมบัติของ
ผูบริหารระดับสูง พิจารณาโครงสรางคาตอบแทนกรรมการ
ผูจัดการและผูบริหารระดับสูง พิจารณาและเสนอแนะนโยบาย
การจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของธนาคารโดยรวม
กํ า หนดหรื อ กลั่ น กรองแนวทางการประเมิ น ผลงานของ
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง และดําเนินการอื่นใดที่
คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

ในป 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยไดพิจารณา กลั่นกรอง
แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน หลักเกณฑ และผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง
เพื่อขึ้นเงินเดือนประจําป สรรหาและคัดเลือกผูบริหารระดับ
รองกรรมการผูจัดการ กลั่นกรองการแตงตั้งและโอนยาย
ผู  บ ริ ห ารระดั บ ผู  อํ า นวยการและผู  ช  ว ยกรรมการผู  จั ด การ
พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในการปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารและ
เงินคาตอบแทนพิเศษ เชน คาชวยเหลือบุตร คาหองและ
คาอาหารในการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวพนักงาน
คาตอบแทนพิเศษของพนักงานสัญญาจาง ป 2555 และ
การจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางรัฐวิสาหกิจ
ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองแผนแมบท
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2556 - 2560 ซึ่งจาก
ผลการดําเนินงานในป 2555 ทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของธนาคารมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนแรงผลักดัน
ในการชวยใหธนาคารบรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบตั หิ นาที่
อยางเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนไดรายงานผลการประชุมและขอเสนอแนะตอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(นายชัยเกษม นิติสิริ)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแผนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารใหความสําคัญอยางยิง่ ตอการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) จึงไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารเพื่อกํากับดูแลกิจการใหมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักเกณฑและแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารอาคารสงเคราะห จํานวน
2 คณะ ประกอบดวย
1. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG&CSR) ทําหนาที่เสนอแนว
นโยบาย พิจารณากําหนดกลยุทธ แผนงาน และเปาหมาย
ในการนําหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
ธนาคารประจําป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
2. คณะกรรมการจัดวางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทําหนาที่กําหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ และเปาหมาย
ในการนําหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินการ และรายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนรายไตรมาส

• นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG&CSR) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการธนาคารไดกาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของธนาคาร ดังนี้
“ธนาคารอาคารสงเคราะห โดยคณะกรรมการธนาคาร
ผูบริหาร และพนักงานมุงมั่นที่จะสรางเสริมระบบการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร เพื่อกอใหเกิดความเชื่อมั่นใหแก
ผูเกี่ยวของ (Stakeholders) วาการดําเนินงานทั่วทั้งองคกร
ของธนาคารเปนไปโดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก
บนพื้นฐานที่มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
ดวยจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอภารกิจและหนาที่ที่มีตอ
ลูกคาทั้งปวงโดยความเสมอภาค”

• แผนการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ในป 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะหไดจัดทําแผนการ
ดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกลยุทธดําเนิน
กิจกรรม 3 ดาน ไดแก
1. กลยุทธสงเสริมใหความรูแกคณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน ประกอบดวย
- การบรรยายพิเศษเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการที่ดี”
- การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
- การบรรยายพิเศษเรือ่ ง “การสรางความโปรงใสเพือ่
ประโยชนองคกร”
- การศึกษาดูงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ประกอบดวย
- การประชาสัมพันธ/เผยแพรขอมูลการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
- การจัดงาน CG&CSR Spirit Day
- การจั ด โครงการคั ด เลื อ กพนั ก งานผู  มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
- การสํ า รวจประเมิ น การรั บ รู  ข องผู  บ ริ ห ารและ
พนักงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
3. กลยุทธการมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวย
- การทบทวนนโยบาย คูมือ กฎบัตร และแนวทาง/
หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- การทบทวนความเพียงพอของการควบคุมภายใน
เพื่อใหอยูในระดับมาตรฐานที่ธนาคารกําหนดไว
- การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารอาคารสงเคราะห

• การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียและ
ชองทางการรองเรียน

ธนาคารมุง ปฏิบตั ใิ หผมู สี ว นไดสว นเสียทุกฝายไดรบั ความ
พึงพอใจสูงสุด โดยผูม สี ว นไดสว นเสียสามารถติดตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดโดยตรงไดที่ทุกฝาย/สํานัก/สาขาของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีชอ งทางการสือ่ สาร การรับเรือ่ งรองเรียน
และรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะผานชองทางตางๆ ดังนี้
- กรรมการผูจัดการ : e-mail (www.ghbank.co.th)
ตู ปณ.70 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10320, จดหมายสง
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํ า นั ก งานใหญ เลขที่ 63
ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- ฝายลูกคาสัมพันธ : e-mail address : crm@ghbank.
co.th หรือ Call Center 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001-2
หรือติดตอรองเรียนดวยตนเองที่ฝายลูกคาสัมพันธ ชั้น 12
อาคาร 2 สํานักงานใหญ
- กลองรับฟงความคิดเห็นจากลูกคา ณ จุดตางๆ ที่ให
บริการลูกคา ทัง้ ทีส่ าํ นักงานใหญและสํานักงานสาขาทัว่ ประเทศ
ธนาคารไดนาํ ระบบการบริหารจัดการเรือ่ งรองเรียน (Complaint
Management System) มาใช เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
เรื่ อ งร อ งเรี ย นของลู ก ค า ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น
ซึง่ ระบบสามารถแสดงสถานะดําเนินงานไดวา เรือ่ งอยูร ะหวาง
ดําเนินการ หรืออยูในสถานะดําเนินการเรียบรอยแลว และ
สามารถเรียกดูรายงานการรับเรื่องรองเรียนและรายงานการ
ดําเนินการได ทําใหสามารถติดตามเรือ่ งทีอ่ ยูร ะหวางดําเนินการ
จากฝาย/สํานัก ทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงไดอยางรวดเร็ว สรางความ
พึงพอใจใหลูกคาไดมากขึ้น อีกทั้งกรรมการผูจัดการสามารถ
ติดตามงานโดยเรียกดูขอมูลในระบบไดตลอดเวลา

• การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส

ชองทางที่ธนาคารอาคารสงเคราะหใชในการเปดเผย
ขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญทั้งในดานการเงินและไมใช
การเงินอยางสมํ่าเสมอ ไดแก
- จัดใหมีการแถลงผลการดําเนินงานของธนาคารตอ
สื่อมวลชนเปนประจําทุกไตรมาส เพื่อแจงการดําเนินงานและ
สถานะทางการเงินของธนาคารแกประชาชนทั่วไป
- จัดทําหนังสือรายงานประจําป เพือ่ เปดเผยขอมูลสําคัญ
ทางการบริหาร และขอมูลงบการเงิน รายงานของผูสอบบัญชี
การบริหาร และการกํากับดูแล การวิเคราะหเกีย่ วกับภาวะสินเชือ่
เพื่อที่อยูอาศัย เปนตน
- จัดทําวารสารรายเดือน (G.Housing Bank Newsletter)
และวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห (ราย 3 เดือน)
- การเชื่อมโยงขอมูลของธนาคารอาคารสงเคราะห
กับระบบขอมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE ของสํานักงาน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ / Dataset ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง) เพือ่ ใหหนวยงานกลางภาครัฐสามารถเขามาใชขอ มูล
ตามที่แตละหนวยงานตองการจากระบบนี้
- เว็บไซตของธนาคาร www.ghbank.co.th มีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่สําคัญของธนาคาร ไดแก รายงานประจําป
วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห อัตราดอกเบีย้ เงินกู- เงินฝาก
โครงการสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยและโปรโมชัน่ ตางๆ การประกวด
ราคา กิจกรรมเพือ่ สังคม คลังมัลติมเี ดีย รวมทัง้ ยังเปนชองทาง
ใหแกลกู คาในการติดตอสอบถามขอมูลทีต่ อ งการใหขอ เสนอแนะ
กับธนาคารเพื่อประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการ รวมถึง
การแจงปญหาและการรับเรื่องรองเรียน นอกจากนี้ ยังมี
www.ghbhomecenter.com ซึง่ เผยแพรขอ มูล NPA ของธนาคาร
รวมทั้งหลักเกณฑการซื้อทรัพยบานมือสองของธนาคาร
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จริยธรรม จรรยาบรรณ และความขัดแยงทางผลประโยชน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

- ธนาคารอาคารสงเคราะหในฐานะองคกรรัฐวิสาหกิจ
ทีใ่ หบริการดานการเงินเพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยเพือ่ ใหประชาชนคนไทย
มีที่อยูอาศัยตามควรแกอัตภาพ โดยธนาคารไดดําเนินธุรกิจ
ภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance)
เพื่อเปนการสรางความศรัทธาและความเชื่อถือจากลูกคาและ
ประชาชนทั่วไป ธนาคารจึงไดมีการสงเสริมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและรักษา
เจตนารมณจรรยาบรรณ เพื่อสงเสริมและติดตามพฤติกรรม
ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมในโครงสรางการกํากับดูแลทัว่ ทัง้ องคกร
- ธนาคารอาคารสงเคราะหไดมีการจัดทําแนวทางและ
หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร คูมือการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี คู  มื อ จรรยาบรรณของผู  บ ริ ห ารและ
พนักงาน รวมทั้งจรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคาร
โดยมีการทบทวนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดลอมและสถานการณอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ ไดมีการ
จัดทําระเบียบธนาคารวาดวย ประมวลจริยธรรมของผูบริหาร
และพนักงานธนาคารสงเคราะห เพื่อใหผูบริหารและพนักงาน
ยึดมั่นและประพฤติ ทั้งนี้ ธนาคารมีการตรวจติดตามและ
ดําเนินการตอพฤติกรรมที่ฝาฝนจริยธรรมโดยเปดชองทาง
ใหมีการรองเรียนผานระบบ Intranet
- ธนาคารอาคารสงเคราะหไดมีการอบรมจรรยาบรรณ
ใหแกผูบริหารและพนักงาน รวมทั้งพนักงานใหมในหลักสูตร
การฝกอบรมปฐมนิเทศ พรอมทั้งใหผูบริหารและพนักงาน

ได ล งนามรั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ต ามคู  มื อ จรรยาบรรณ
อยางเครงครัดทัว่ ทัง้ ธนาคาร รวมทัง้ การเผยแพรประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ ของธนาคาร เชน การจัดทํากิจกรรมบรรยาย
การคัดเลือกพนักงานผูมีคุณธรรมจริยธรรมในสํานักงานใหญ
และในสวนภูมภิ าค และการจัดทํากิจกรรมเสริมสรางจริยธรรม
และคุณธรรมในการปฏิบัติงานตามแนวทางคูมือจรรยาบรรณ
และคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ความขัดแยงทางผลประโยชน

เพื่ อ เป น การป อ งกั น ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน
ธนาคารไดจัดทําขอกําหนดในการหามพนักงานดําเนินการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และ
ไดมกี ารทบทวนขอกําหนดใหสอดคลองกับสถานการณทมี่ กี าร
เปลีย่ นแปลงไป โดยหามมิใหพนักงานของธนาคารดําเนินการ
หรือดําเนินกิจการทีท่ าํ ธุรกิจกับธนาคาร รวมทัง้ ใหทกุ หนวยงาน
ภายในธนาคารกอนที่จะทําสัญญา ตองดําเนินการตรวจสอบ
ความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนี้ ธนาคารมีฝายงาน
รับผิดชอบในการตรวจสอบความขัดแยงทางผลประโยชนของ
ผูบริหารและพนักงาน รวมทั้งธนาคารไดดําเนินการสํารวจ
เรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest)
โดยใหพนักงานรับรองตนเอง (Declare) ประจําป 2555
ผลปรากฏไมพบวามีพนักงานปฏิบัติงานที่อยูในขายทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจําป 2555
ธนาคารไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ในการเปดเผยขอมูลขาวสารการ
ดํ า เนิ น งานต า งๆ ของธนาคารสู  ส าธารณชน เพื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนแกประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของธนาคาร ธนาคารจัดใหมีคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการในธนาคาร ทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดการ บริหาร วินิจฉัย และการบริการขอมูลขาวสารของ
ธนาคาร ซึ่งมีสาระสําคัญของการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติฯ ดังนี้
1. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ธนาคารไดเผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจางทัง้ การ
ประกวดราคาปกติและการประกวดราคาโดยวิธีประมูลดวยวิธี
การอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ไวบนระบบอินเตอรเน็ทเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกสาธารณะชนในการสืบคนขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของธนาคาร
2. การเปดเผยขอมูลของธนาคารและขอมูลของลูกคา
แกหนวยงานและบุคคลภายนอกที่รองขอ
ธนาคารไดใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทีม่ อี าํ นาจ
ตามกฎหมายในการขอตรวจสอบขอมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน

หรือขอความรวมมือใหพนักงานธนาคารไปใหปากคําในฐานะ
พยานบุคคล เพื่อประโยชนตอการดําเนินงานของหนวยงาน
ภายนอกที่รองขอตามกฎหมาย อาทิเชน สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง ศาล กรมบังคับคดี
กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ สํานักงานคณะกรรมการ
คุม ครองผูบ ริโภค เปนตน ทัง้ นี้ ธนาคารจะเปดเผยขอมูลขาวสาร
ใหเฉพาะหนวยงานทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมายในการเรียกขอขอมูล
ดังกลาวที่เกี่ยวของกับธนาคารเทานั้น
3. ธนาคารไดพัฒนาระบบสารสนเทศในการใหบริการ
ลูกคา โดยใหลกู คาสามารถแจงขอเสนอแนะหรือเรือ่ งรองเรียน
โดยตรงถึงกรรมการผูจัดการ ผานทาง website ธนาคาร
(www.ghbank.co.th) และศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center
0-2645-9000
4. ธนาคารไดนาํ สงรายงานผลการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ใหกับสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ และกระทรวงการคลัง เปนประจํา
ทุกป ปละ 1 ครั้ง
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
การที่ธนาคารอาคารสงเคราะหจะกระทําภารกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ ในสภาวะที่การดําเนินธุรกิจ
ตองเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วและการแขงขันทีร่ นุ แรงนัน้
จําเปนตองมีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพในปริมาณทีเ่ หมาะสมกับงาน
ดังนัน้ การบริหารดานทรัพยากรบุคคลของธนาคารจึงดําเนินการ
ใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกร เพือ่ ใหสามารถอยูร อดหรือ
มีความไดเปรียบกวาคูแ ขงขัน โดยตระหนักดีวา การมีบคุ ลากร
ที่ดี มีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค จะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพการบริการและการเติบโตของผลตอบแทนอยาง
ยั่งยืน นอกจากนี้ การธํารงรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของธนาคารใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ในการทํางาน ยังถือเปนสิง่ สําคัญ
ที่ตองกระทําอยางตอเนื่องและถือเปนหนาที่ของผูบริหารดาน
ทรัพยากรบุคคล และผูบ ริหารทุกระดับขององคกรทีจ่ ะตองรวม
รับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรมนุษย

การจัดทําแผนแมบทการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพือ่ ใหการวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ธนาคารไดมกี ารวางแผนดานทรัพยากร
บุคคลระยะยาว 5 ป ทีใ่ ชเปนกรอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งในดานการพัฒนา (Human Resource Development)
และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Management) ใหเปนระบบอยางเปนมาตรฐาน มุง เนนการผลักดัน
ใหพนักงานเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานดวยแผนการพัฒนา
บุคลากรตามหลักความสามารถของบุคลากร (CompetencyBased) และการบริหารจัดการความรูท สี่ ง เสริมใหพนักงานมีการ
เรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง มีการวางแผนทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห
อัตรากําลัง โดยจัดทําโครงสรางอัตรากําลังใหสอดคลองกับ
ภาระงาน จัดทําการประเมินผล โดยกําหนดดรรชนีชวี้ ดั (KPI :
Key Performance Indicator) เปนรายบุคคล เพือ่ ใหเกิดความ
ชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เปนการสรางแรงจูงใจ
ใหแกพนักงานทีต่ งั้ ใจปฏิบตั งิ าน จนสามารถเกิดเปนความผูกพัน
และทุม เท (Engagement & Committment) ใหแกองคกร และ
รวมกันผลักดันใหธนาคารสามารถบรรลุเปาหมาย และสามารถ
แขงขันกับองคกรอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคงยั่งยืน

การดําเนินการดานการสรรหาบุคลากร
และการรักษาบุคลากร

ธนาคารไดมกี ารกําหนดแนวทางและหลักเกณฑในการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร โดยคํานึงถึงความโปรงใสในการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรโดยดูจาก ความรู ความสามารถ ประสบการณ
ดวยการกําหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรหลากหลายวิธี เชน
การสอบขอเขียนดานความถนัด (Aptitude Test) การสอบ
ขอเขียนเฉพาะดาน (Function Test) และการสัมภาษณ
(Interview) เปนตน สําหรับในป 2555 ธนาคารมีการรับพนักงาน
เข า มาปฏิ บั ติ ห น า ที่ จํ า นวนมากเพื่ อ รองรั บ การขยายงาน
โดยเฉพาะดานกิจการสาขา โดยไดนําหลักการสัมภาษณแบบ
Competency-based Interview มาปรับใชเพื่อใหไดบุคลากร
ทีม่ ศี กั ยภาพและคุณลักษณะตรงกับความตองการของธนาคาร
รวมทัง้ มีการเตรียมความพรอมดานอัตรากําลังและการสรรหา
บุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การขยายสาขาในการให บ ริ ก ารเพิ่ ม
ในป 2556 สําหรับการรักษาบุคลากร ธนาคารไดดําเนินการ
ผานโครงการผูมีความสามารถสูง (Talent Management)
โครงการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) อยางตอเนื่อง
เพื่อเปดโอกาสใหแกพนักงานที่มีความรูความสามารถและ
พรอมที่จะดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนในการเตรียมความพรอมขึ้นสูตําแหนงในระดับบริหาร
โดยไมตองใชระยะเวลานาน นอกจากนี้ธนาคารยังไดจัดทํา
การสํ า รวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของพนั ก งานต อ
การดําเนินงานของธนาคารเปนประจําทุกป เพื่อนําขอมูล
ที่ไดรับมาพัฒนา ปรับปรุงระบบงาน ตอบสนองตอปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะของพนักงาน และนําไปสูยุทธวิธี
ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให พ นั ก งานเกิ ด ความพึ ง พอใจ
ตอการปฏิบัติหนาที่ตอไป

การดําเนินการดานพัฒนาบุคลากร

ธนาคารตระหนักเสมอวาพนักงานเปนทรัพยากรทีส่ าํ คัญ
และมีคณุ คา ดังนัน้ การพัฒนาเพิม่ พูนความรู ความเขาใจ และ
ทักษะใหพนักงานมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจึงเปน
ภารกิจสําคัญ โดยธนาคารไดมีการกําหนดแผนการอบรมที่
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มุงเนนความรูเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเปนประจําทุกป มีการ
จัดอบรมพนักงานใหมใหพรอมตอการรองรับการขยายงานและ
การแขงขัน พรอมทัง้ เสริมสรางสมรรถนะแกพนักงานใหตรงกับ
ความตองการของธนาคารโดยใชการพัฒนาแนวหลักความ
สามารถของบุคลากร Competency-based ขณะที่พนักงาน
หรือผูบ ริหารทีจ่ ะเกษียณอายุงาน ธนาคารจะจัดใหมกี ารถายโอน
ความรูสูพนักงานรุนถัดไป (Knowledge Transfer) รวมถึง
การสงพนักงานเขาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู จากหลักสูตร
อบรมตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง
ทีส่ าํ คัญในป 2555 ธนาคารไดจดั ทําโครงการเพือ่ เพิม่ คุณภาพ
ชีวิตใหแกพนักงาน เชน โครงการตามรอยพอชีวิตพอเพียง
ใหพนักงานรูจักและเขาใจแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ เพือ่ นําความรูม าประยุกตใชในการปฏิบตั งิ าน
และการดําเนินชีวติ ประจําวัน นอกจากนีย้ งั สงเสริมใหพนักงาน
ศึกษาหาความรูด ว ยตนเองจากการศึกษาในระบบ e-Learning
โดยพนักงานสามารถลงทะเบียนเลือกอบรมหลายหลักสูตร
ตามที่พนักงานตองการ

การดําเนินการดานจรรยาบรรณ

นอกเหนือจากการอบรมพัฒนาบุคลากรในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ
กับการปฏิบตั งิ านแลว การสงเสริมใหพนักงานประพฤติปฏิบตั ติ น
โดยยึดหลักจรรยาบรรณ ที่ธนาคารไดกําหนดไวก็เปนเรื่องที่
ธนาคารใหความสําคัญ โดยเชื่อวาหากพนักงานปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความขยัน และยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมแลว ยอมทําใหเกิดผลดีตอ องคกร สังคม และประเทศชาติ
โดยรวม ธนาคารไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมและ
รักษาเจตนารมณจรรยาบรรณ เพื่อกํากับดูแลเรื่องการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมของผูบ ริหารและพนักงาน

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน โครงการ
เสนทางธรรม ธอส. โครงการเรียนรูธ รรม สรรสรางพลังใจ เปนตน
เพื่อสงเสริมใหพนักงานเขาใจแกนแทของพระพุทธศาสนา
ดวยการวิปสสนา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต
ใหเกิดประโยชนตอตนเองโดยยึดหลักการพัฒนาตนเองจาก
ภายในสูภ ายนอก ตลอดจนสรางสมดุลใหแกชวี ติ เพือ่ สรางสรรค
ผลงานที่มีคุณภาพใหแกองคกร นอกจากนี้ธนาคารยังดําเนิน
โครงการคัดเลือก พนักงานดีเดน ดานจรรยาบรรณซึ่งเปนที่
ยอมรับของเพือ่ นรวมงาน การดําเนินการดังกลาวจะจัดขึน้ เปน
ประจําทุกป เพือ่ เปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานอีกทางหนึง่

การดําเนินการดานผลตอบแทนและสวัสดิการ

ดานการบริหารคาตอบแทนของพนักงาน ธนาคารไดมี
การจัดทําโครงสรางเงินเดือนและกําหนดอัตราผลตอบแทนที่
เหมาะสม มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนทตี่ อบสนองตอ
ความตองการของพนักงาน เชน การกําหนดคารักษาพยาบาล
ทีเ่ หมาะสมและครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว เงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร การจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป เปนตน
นอกจากนัน้ ธนาคารยังไดมกี องทุนสวัสดิการ เพือ่ ใหพนักงาน
ไดใชประโยชนในดานตางๆ เชน จัดสรรดานการกีฬาและ
สันทนาการ การใหพนักงานกูยืม เพื่อไปใชประโยชนอื่น
ตามหลักเกณฑของเงินกองทุนฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหดียิ่งขึ้น
ธนาคารเชือ่ วาดวยสวัสดิการทีด่ แี ละการปรับปรุงสวัสดิการ
อยางตอเนือ่ งจะเปนแรงจูงใจและสรางความผูกพันใหพนักงาน
ทุมเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงานและสะทอนผลงานที่ดี
สูล กู คาทีม่ อี ปุ การคุณแกธนาคาร และยังเปนอีกชองทางหนึง่ ทีจ่ ะ
สามารถรักษาพนักงานใหปฏิบตั งิ านอยูก บั ธนาคารไดตลอดไป
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การควบคุมภายใน
ธนาคารใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน โดยกําหนด
ใหเปนเครื่องมือชวยปรับปรุงแกไขจุดออนในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านนัน้ บรรลุวตั ถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
ธนาคารมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูส อบทานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และใหความเห็นเกีย่ วกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับการจัดทําระบบการควบคุมภายใน
เพือ่ กําหนดนโยบาย กํากับ และควบคุมการดําเนินการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในในดานตางๆ ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 สําหรับการดําเนินการในป 2555 ธนาคารได
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
โดยครอบคลุมตามมาตรฐานที่สําคัญ 5 ประการของการ
ควบคุมภายใน ดังนี้

1. สภาพแวดล อ มของการควบคุ ม (Control
Environment)

ธนาคารมีการปรับโครงสรางองคกรเพื่อใหความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานมีความชัดเจน สามารถบริหารงานไดตาม
ความเหมาะสมและครอบคลุมในการรองรับการขยายตัวทาง
ธุรกิจในอนาคต มีกระบวนการสงเสริม ตรวจและติดตาม
พฤติกรรมจริยธรรมตามโครงสรางการกํากับดูแลทัว่ ทัง้ องคกร
ธนาคารไดจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีเผยแพรเพื่อ
สงเสริมนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
ไดออกระเบียบธนาคารวาดวยจรรยาของผูบริหารระดับสูง
ธนาคารอาคารสงเคราะหเกี่ยวกับการไดมาซึ่งหลักทรัพย
พ.ศ. 2554 เพือ่ ใหการปฏิบตั หิ นาทีข่ องผูบ ริหารระดับสูงเปนไป
ดวยความโปรงใส มีความซื่อสัตยสุจริตเที่ยงธรรม ปราศจาก
ขอครหา สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล และหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตลอดจนสงเสริมและ
สนับสนุนใหพนักงานมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีความซือ่ สัตย
ในการปฏิบตั งิ าน โดยเปนไปตามคูม อื จรรยาบรรณของธนาคาร
พรอมทัง้ เผยแพรประชาสัมพันธผา นระบบเว็บไซตของฝายงาน
ภายในธนาคาร ใหรับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองคกร

2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)

ธนาคารมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งการควบคุ ม ภายใน
อยางเปนระบบ โดยผูบริหารและพนักงานทุกระดับมีสวนรวม
ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตน เพือ่ นําไปสูก ารจัดการความเสีย่ งทีส่ อดคลอง
ตรงตามปญหาของการปฏิบตั งิ าน ธนาคารจัดใหมกี ารบูรณาการ
ระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการพัฒนาเครือ่ งมือการประเมิน
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในดวยตนเอง (Risk and Control
Self Assessment; RCSA) ของหนวยงานยอย (ฝาย/สํานัก/
เขต/สาขา) รวมทั้งสงเสริมความรูใหแกผูบริหารและพนักงาน
ทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการใชเครือ่ งมือ
RCSA ในการลดและปองกันขอบกพรองทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ธนาคารกําหนดทิศทางในการปฏิบตั งิ านโดยจัดทําระเบียบ
ปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติงาน คําสั่งธนาคาร เปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน ใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติทั่วทั้ง
องคกร เปนการลดหรือควบคุมความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีการสอบทานการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย กฎเกณฑ
ของทางการ ระเบียบปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก
ธนาคารโดยฝายกํากับการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป เปน
รายไตรมาส และจัดทําเปนรายงานนําเสนอผลการปฏิบัติ
ในภาพรวมตามกฎเกณฑ ดั ง กล า วต อ กรรมการผู  จั ด การ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคาร เพือ่ พิจารณา
และสั่ ง การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหากพบป ญ หา ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให
การดําเนินธุรกิจของธนาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and
Communication)

ธนาคารจัดใหมรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหผูบริหารใชในการบริหารจัดการ และ
พนักงานใชเปนขอมูลในการชี้นําการปฏิบัติงานตามหนาที่
ความรับผิดชอบ โดยนําการสื่อสารมาใชแลกเปลี่ยนขอมูล

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ระหว า งบุ ค ลากรภายในธนาคาร ทั้ ง จากระดั บ บนลงล า ง
จากระดับลางขึ้นบน หรือในระดับเดียวกันภายในธนาคาร
เปนการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านและการรายงานขอมูลสําหรับ
การบริหารและตัดสินใจของผูบริหาร ธนาคารมีการกําหนด
ชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมและสามารถเขาถึงกลุมลูกคา
ทัง้ ทีเ่ ปนประชาชนและพนักงานไดอยางทัว่ ถึงทันเวลา ตลอดจน
จัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเหตุการณ
ฉุกเฉินหรือเหตุวิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบและ
สรางความตอเนือ่ งอยางมีประสิทธิผล ในการใหบริการทางธุรกิจ
ของธนาคาร

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ธนาคารจัดใหมกี ารติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยกําหนดใหติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปรับปรุงของระดับหนวยงานยอย (ฝาย/
สํานัก/เขต/สาขา) เปนประจําทุกป เปนรายไตรมาส และจัดทํา
เปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการกํากับการจัดทําระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ธนาคาร พิจารณาและกําหนดวิธีการปรับปรุงแกไขหากพบ
จุดออนหรือขอบกพรองในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ าน
บรรลุตามวัตถุประสงคไดทันกาล
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การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เปนกระบวนการใหความเชื่อมั่น
และการใหคําปรึกษา อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพื่อเพิ่ม
คุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร โดยการตรวจสอบ
ภายในจะมีสว นชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย ดวยการประเมิน
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการกํากับดูแลภายในองคกร
ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบริหารของธนาคาร ไดใหความสําคัญและสงเสริมความ
เปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน ในการวางแผนและลงมือ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยมีเปาหมายรวมกัน คือ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของ
หนวยงานตางๆ ภายในธนาคาร เพื่อใหสามารถปองกันหรือ
ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยมีผูตรวจสอบภายใน
ของธนาคารเปนผูท าํ หนาทีแ่ ละปฏิบตั งิ านดวยความเทีย่ งธรรม
ตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และ
คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
การตรวจสอบภายในของธนาคาร ในป 2555 ไดปรับปรุง
การตรวจสอบใหครอบคลุมกับกิจกรรมความเสีย่ งของธนาคาร
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานะการณและเหตุการณเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยหนวยงานใดหรือกระบวน

งานใดที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและความเสี่ยงจาก
ระบบสารสนเทศ จะมีการตรวจสอบแบบบูรณาการรวมกัน
ระหวางผูต รวจสอบทัว่ ไปและผูต รวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านตรวจสอบมีความครบถวนสมบูรณยงิ่ ขึน้
ลดความซํา้ ซอนในการตรวจสอบ เพือ่ ใหธนาคารมีความมัน่ ใจ
ไดวา ระบบการควบคุมภายในทีไ่ ดรบั การตรวจสอบและประเมิน
โดยผูตรวจสอบมีความเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ
การดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายขององคกร จึงไดสง เสริม
ผูตรวจสอบภายในใหมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง เพื่อ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และพัฒนาผูตรวจสอบใหมี
ศักยภาพ มีความสามารถในการปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีคณุ ภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งในป 2555
หนวยตรวจสอบภายในไดจดั สงเจาหนาทีต่ รวจสอบเขารับการ
ฝกอบรมประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
(The Institute of Internal Auditors of Thailand : CPIAT)
รวม 10 คน นอกจากนี้ยังมีผูตรวจสอบภายในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีไ่ ดรบั ใบประกาศนียบัตรผตู รวจสอบระบบการบริหาร
จัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEO
27001 : 2005 ของสถาบัน IRCA จํานวน 3 คน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001
ธนาคารโดยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนแมบท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของธนาคาร
อาคารสงเคราะห เปนแนวทางดําเนินการสําหรับรอบระยะเวลา
5 ป โดยมีการทบทวนและปรับปรุงใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ
ของธนาคารเปนประจําทุกป และคณะกรรมการธนาคารไดให
ความเห็นชอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ป 2556 - 2560 แลว
แผนแมบทดังกลาวประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรดา นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยมีการ
วิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คํานึงถึงความสอดคลองเพื่อสนับสนุนกับแผนธุรกิจเปาหมาย
โดยรวมและยุทธศาสตรของธนาคาร (Business Led - IT
Driven) เปนหลัก เพื่อกําหนด นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย
และแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
อันประกอบดวยสาระสําคัญหลักๆ ดังนี้

วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนาคารขับเคลือ่ นนโยบายและกลยุทธทางธุรกิจดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มั่นคงปลอดภัยภายใตการกํากับดูแลที่
ดีและมาตรฐานสากล

พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ใหการสนับสนุนเพิ่มชองทางการใหบริการลูกคาและ
ขยายชองทางธุรกิจ ขยายโครงสรางเครือขายพื้นฐานในการ
สื่อสารระหวางสํานักงานใหญกับสาขาเพิ่มขึ้น
2. สนับสนุนการออกผลิตภัณฑดานเงินฝากและสินเชื่อ
3. สร า งความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให กั บ
ผูใชบริการ ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ความมั่นคงปลอดภัย
4. พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สูมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง
5. นําวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เชน ITIL
(IT Infrastructure Library) มาใช ในสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานหลัก (Core Banking
System) เพื่อรองรับการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันและ
ในอนาคต
2. บริหารจัดการการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน
ดานความมั่นคงปลอดภัย
4. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล
5. พัฒนาบุคลากรและองคความรูด า นเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหความสําคัญอยางยิง่ ยวด
ตอกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานสากล และขอมูล
ตลอดจนระบบคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกลูกคาและพนักงาน
ในองคกรจะตองมีความมัน่ คงปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล
จึงมุงเนนที่จะนําแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management
Standards and Best Practices) มาเปนตนแบบ ใชสนับสนุน
ความตองการและเปาหมายทางธุรกิจขององคกร (Business
Requirements & Objectives) ใหมมี าตรฐานสากลเปนทีย่ อมรับ
โดยทั่วไป โดยมีพื้นฐานที่สําคัญคือคํานึงถึงความตองการของ
ธุ ร กิ จ (Business Requirement) เป น ลํ า ดั บ แรกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนทาง
ธุรกิจหรือธุรกรรมตางๆ ของธนาคาร (Business Leads IT)

69

70

รายงานประจําป 2 5 5 5

Conformance

Performance

Business/IT Alignment
Drivers
Enterprise

PERFORMANCE:
Busines Goals

CONFORMANCE:
Basel II, SarbanesOxley Act, etc.

Balanced
Scorecard

COSO

COBIT

IT Governance
Best Practice Standards
Processes and
Procedures

ISO 9001:2000

ISO 27001

ISO 20000

QA
Procedure

Security
Principles

ITIL
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การดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตองทําใหเกิดความสมดุล
ระหวาง ผลการปฏิบัติงาน (Performance) และการปฏิบัติ
ตามกรอบขอกําหนด/กฎเกณฑที่ไดกาํ หนดไว (Conformance)
การบริหารจัดการ “IT” ของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงจําเปนตองสอดคลอง หรือ “Align” กับการบริหารจัดการ
แผนธุ ร กิ จ ธนาคาร กล า วคื อ กลยุ ท ธ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategy) ตองสอดคลองกับกลยุทธ
ในการบริหารจัดการองคกร (Business Strategy) เพื่อให
บรรลุ เ ป า หมายเดี ย วกั น โดยหลั ก การที่ นิ ย มในการนํ า มา
กําหนดกลยุทธ ในการบริหารจัดการองคกรก็คือ Balanced

Scorecard (BSC) เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ให บ ริ ก ารลู ก ค า ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด (Customer
Satisfaction) โดยเนนไปที่คุณภาพในการใหบริการ (Quality
of Service) เชน ขอตกลงการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Service Level Agreement (SLA) ที่สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศจะตกลงกับผูใชงานโดยกําหนดเปนตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะตอง
คอยกํากับติดตามใหเปนไปตามนั้น ซึ่งตัวชี้วัดเหลานั้นจะตอง
สอดคลองและสนับสนุนตอ SLA ที่ธนาคารกําหนดในการให
บริการแกลูกคา

ธนาคารอาคารสงเคราะห

COBIT

ISO/IEC 27001

Strategic
Process Control

CMM

Process Execution
Work Instruction

i :RUN,QVWUXFWLRQ
i 
i 
i c

ITIL
i :RUN,QVWUXFWLRQ
i 
i 
i c
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“ITSM” เป น หลั ก การที่ เ น น เรื่ อ งของกระบวนการ
(Process-focused) ซึ่งมุงเนนในการพัฒนากระบวนการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยสามารถใชรว มกับการปฏิบตั ทิ ดี่ เี ลิศ
(Best Practices) ที่กําลังนิยมมากที่สุดคือการนํากรอบ ITIL
(IT Infrastructure Library) มาใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
หรือการนําหลักการ TQM, CMMI หรือ Business Process
Improvement (BPM) มาใชรวมกับ ITSM เปนตน โดยแนว
ความคิด ITSM ไมเนนเรื่องเทคโนโลยี (Technology หรือ
Product) แตอยางใด แตจะเนนเรื่องกระบวนการในการให
บริการแกผูใชงาน (User) และลูกคา (Customers) เปนหลัก
และ ITSM ยังสนับสนุนหลักการธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance) หรือ GRC (Governance,
Risk Management and Compliance) อีกดวย
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดนํามาตรฐานสากลดาน
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่ือ ISO/IEC
27001 มาใชรวมกับแนวทางของ ITSM โดยการนํา ISO/IEC
27001 มาใชปฏิบัติในกระบวนการปฏิบัติงานของสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และในป พ.ศ. 2554 สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถสอบผานใบรับรอง ISO/IEC 27001 (ISO/
IEC 27001 Certificate) เปนทางการตาม Scope “The

administration of physical IT infrastructure in the data
center and strong room at headquarter which serves
and supports Core Banking System (CBS) ซึ่งมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 เปนมาตรฐานสากลทีม่ งุ เนนไปทีค่ วามมัน่ คง
ปลอดภั ย สารสนเทศในมุ ม มองของการควบคุ ม เพื่ อ รั ก ษา
ความลับของขอมูล (Confidentiality) รักษาความถูกตองของ
ขอมูล (Integrity) และทําใหระบบเทคโนโนยีสารสนเทศมี
ความพรอมใชอยูเสมอ (Availability) เปนหลัก แตเบื้องหลัง
ความสําเร็จของการตรวจผานมาตรฐาน ISO/IEC 27001
ก็คือการนําองคความรู “IT Service Management” (ITSM)
มาประยุกตใชอยางเหมาะสมและสอดคลอง
นอกจากนั้ น สายงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศยั ง ได นํ า
กระบวนการใหบริการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีเลิศ
IT Services ชื่อ ITIL (IT Infrastructure Library) Framework
ไดแก กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง “Change
Management” กระบวนการบริหารจัดการความเพียงพอของ
ทรัพยากรดาน IT “Capacity Management” และกระบวนการ
บริหารจัดการเหตุขัดของ “Incident Management” เปนตน
มาใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านแล ว และมี น โยบายจะปรั บ ใช ITIL
กับกระบวนการทํางานอื่นๆใหครอบคลุมยิ่งขึ้นอีกตอไป
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The Worlds of ITIL and ITSM/ISM standards
ISO/IEC 20000

ITIL

Pt 1: Specification

ISO/IEC 27000

KEY
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IT Service
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Pt 2: Code of practice
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Pt 4: Process reference
model

Service Design
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Service Transition
Service Operation

Introduction to the
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Implementation
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Implementation
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27001
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Security
Mgmt
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of IT and Telecomms
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สายงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศจะมุ  ง พั ฒ นางานด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหธนาคาร
บรรลุพันธกิจตามวิสัยทัศน มีบริการดานสารสนเทศตลอดจน

กระบวนการปฏิบัติงานเขาสูระดับมาตรฐานสากล เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือใหแกผูมีสวนไดเสียและเพื่อ
ความยั่งยืนของธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห

การทําหนาที่ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอย
ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มาตรา 13 กําหนดใหมีคณะกรรมการ
ธนาคารคณะหนึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการ ผูวาการ
การเคหะแหงชาติ ผูแ ทนกระทรวงการคลังหนึง่ คน กรรมการอืน่
มีจํานวนไมนอยกวา สี่คนแตไมเกินเจ็ดคน และใหผูจัดการ
เปนกรรมการโดยตําแหนง และมาตรา 15 กําหนดใหประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสามป ประธานกรรมการและกรรมการอื่น
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการธนาคารมี
จํานวน 10 คน มีจํานวนกรรมการอิสระเปนไปตามหลักการ
และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และกรรมการ
อิสระทุกคนทํารายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรับ
การแตงตั้งและเปนประจําทุกป
คณะกรรมการธนาคารมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะ
ตองหามตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัตคิ ณุ สมบัตมิ าตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม และตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2515 และพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
คณะกรรมการธนาคารมีอาํ นาจหนาทีก่ าํ กับ ควบคุม และ
อํานวยกิจการของธนาคารตามมาตรา 17 และบทบัญญัติอื่นๆ
แหงพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 317
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 อันจะทําใหภารกิจ
ของธนาคารตามที่บัญญัติไวตามมาตรา 27 ในเรื่องการให
กูย มื เงินเพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย การรับฝากเงิน และการทําธุรกรรมอืน่ ๆ
ได บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด ตั้ ง ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 5 แหงกฎหมาย
จัดตั้งธนาคาร

การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารไดกาํ หนดแผนการประชุมไวลว งหนา
ในแตละป โดยกําหนดใหมกี ารประชุมเดือนละ 1 ครัง้ และแจง
กําหนดวันประชุมทั้งปใหกรรมการธนาคารทราบตั้งแตตนป
ซึ่งอาจมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม ในป 2555 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร รวม
13 ครัง้ โดยประธานกรรมการธนาคารเปนผูพ จิ ารณาเห็นชอบ
วาระการประชุมในแตละครัง้ คณะกรรมการธนาคารไดรบั วาระ
การประชุ ม พร อ มเอกสารประกอบการพิ จารณาล ว งหน า
กอนวันประชุมไมนอ ยกวา 7 วัน เพือ่ ใหคณะกรรมการธนาคาร
ไดมเี วลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการประชุม ทัง้ นี้ วาระ
การประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา และ Presentation
อยูในรูปของ Electronic File ในการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร กรรมการธนาคารไดมขี อ ซักถามในประเด็นตางๆ ทีม่ ี
นัยสําคัญ เพือ่ ใหการพิจารณาในเรือ่ งนัน้ ๆ เปนไปอยางรอบคอบ
รวมทั้งไดมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกต ที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานของธนาคารอยางสมํ่าเสมอ ซึ่ง
ธนาคารไดมีการบันทึกสรุปไวในรายงานการประชุม
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารไดเชิญผูบ ริหารระดับสูง
ของธนาคารเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง เพื่อชี้แจงและให
ขอมูลที่เปนประโยชนประกอบการพิจารณาตัดสินใจอยาง
รอบคอบของคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งยังเปนการทําให
ผูบริหารระดับสูงไดรับทราบนโยบายและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการธนาคารโดยตรง สามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว ยกเวนบางวาระที่เปนเรื่องที่เปนการประชุม
เฉพาะคณะกรรมการธนาคาร

การประเมิ น ผลของคณะกรรมการธนาคารและ
กรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการธนาคารเปนประจําทุกป ปละ 2 ครั้ง โดย
แบงออกเปน 2 สวน คือ การประเมินผลคณะกรรมการ
(Board Evaluation) และการประเมินผลตนเองของกรรมการ
(Self Assessment) โดยในป 2555 มีผลการประเมินเปนดังนี้
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• การประเมินผลคณะกรรมการ : มีหวั ขอในการประเมิน
จํานวน 4 หัวขอ ไดแก องคประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ หนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการ
ไดรับขอมูลที่สําคัญและจําเปนตอการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยูใน
ระดับคะแนนรอยละ 98.68 (สูงมาก)
• การประเมินผลตนเองของกรรมการ : มีหัวขอในการ
ประเมินจํานวน 5 หัวขอ ไดแก การมีสวนรวมในการ
ประชุม ความเปนอิสระ ความพรอมในการปฏิบัติ
ภารกิจ ความเอาใจใสตอหนาที่และความรับผิดชอบ
และการปฏิบัติหนาที่ ในคณะกรรมการ ซึ่งผลการ
ประเมินในภาพรวมอยูในระดับคะแนนรอยละ 98.79
(สูงมาก)
ธนาคารได ส รุ ป ผลผลการประเมิ น ให ค ณะกรรมการ
ธนาคารไดพิจารณาถึงการปฏิบัติหนาที่ ปญหาและอุปสรรค
รวมทัง้ ขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ ของกรรมการธนาคาร
เพื่ อ นํ า ไปสู  การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การสงเสริมความรูคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารมีการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ
ธนาคาร โดยไดจัดสงขอมูลการอบรมหลักสูตรตางๆ ที่มีการ
จัดอบรมอยางตอเนือ่ งใหแกคณะกรรมการธนาคารไดพจิ ารณา
จัดสรรเวลาลวงหนาในการเขาอบรม เพื่อเสริมสรางความรูใน
ดานตางๆ เกี่ยวกับหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ อาทิ
หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรของสถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง
ภาครัฐ (PDI) โดยในป 2555 กรรมการธนาคารเขาอบรม
หลักสูตรตางๆ ไดแก หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD), หลักสูตร Director Certification Program
(DCP), หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), หลักสูตร
Financial Institutions Governance Program (FGP), หลักสูตร
Chartered Director Class (CDC), หลักสูตร Monitoring the

System of Internal Control and Risk Management (MIR),
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA),
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM),
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
(MFR), หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคกรมหาชน และ
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม

สําหรับกรรมการธนาคารที่ไดรบั การแตงตัง้ ใหม ธนาคาร
ไดมกี ารเขาพบเพือ่ แนะนําองคกรและนําสงขอมูลทีส่ าํ คัญ อาทิ
ผลการดําเนินงานของธนาคาร รายงานประจําป กําหนดการ
ประชุ ม คณะกรรมการ และคู  มื อ กรรมการธนาคาร ซึ่ ง จะ
ประกอบดวยขอมูลตางๆ ไดแก ประวัติธนาคาร โครงสราง
ธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอย
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธนาคารอาคารสงเคราะห จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการธนาคาร คาตอบแทนและสิทธิประโยชนและ
การใหความคุม ครองคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้ ขอมูลอืน่ ๆ
เพือ่ ประโยชนในการกํากับ ควบคุม และอํานวยกิจการธนาคาร
อาคารสงเคราะห พรอมกันนีย้ งั ไดมกี ารจัดใหกรรมการใหมได
เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของฝายงานตางๆ ในสํานักงานใหญ

ธนาคารอาคารสงเคราะห

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอย และการเขาประชุม
• คณะกรรมการธนาคาร

มีอํานาจหนาที่กํากับ ควบคุม และอํานวยกิจการของธนาคาร โดยใหรวมถึง
1. ดําเนินกิจการเพือ่ สงเสริมและชวยเหลือสนับสนุนใหประชาชนมีอาคาร และหรือ ทีด่ นิ เพือ่ เปนทีอ่ ยูอ าศัย ตามวัตถุประสงค
ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะหตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห
2. วางขอบังคับการประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร
3. วางขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
4. วางขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร
5. แตงตั้งและถอดถอนพนักงานธนาคาร และกําหนดอัตราเงินเดือนของกรรมการผูจัดการและพนักงานธนาคาร ตลอดจน
เรียกประกันจากพนักงานธนาคาร เพื่อจะไดปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต
6. ดําเนินตามนโยบายทั่วไปซึ่งรัฐมนตรีกําหนด

คณะกรรมการธนาคารไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลและกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ และ
งานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมทั้งเปนการกระจายอํานาจการบริหารเพื่อชวยใหการบริหารจัดการงานของธนาคาร
ดําเนินการใหเปนไปดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีคณะกรรมการชุดยอย
6 คณะ ไดแก
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG & CSR)
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การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ในป 2555
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายอารีพงศ ภูชอุม
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายชัยเกษม นิติสิริ
3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ผูแทนกระทรวงการคลัง)
4. นายวิฑูรย เจียสกุล
(ผูวาการการเคหะแหงชาติ)
5. ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
6. พล.ต.อ. เจตน มงคลหัตถี
7. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
8. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย
9. ดร. ศุภสิทธิ์ ศิรศัิ กดิ์
10. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี (1)
(กรรมการผูจัดการ)

จํานวนครั้ง
การประชุม

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

จํานวนรอยละ
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท)

13

12

92.31

137,500

13
13

13
13

100
100

120,000
120,000

13

13

100

120,000

13
13
13
13
13
12

12
11
12
13
13
12

92.31
84.62
92.31
100
100
100

110,000
110,000
110,000
120,000
120,000
110,000

หมายเหตุ : (1) ลาออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

• คณะกรรมการบริหาร

มีอาํ นาจหนาทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการธนาคารกําหนดเพือ่ การดําเนินกิจการของธนาคาร โดยใหรวมถึง
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เปนนโยบายกอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร
2. เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห
3. พิจารณาและดําเนินการตามอํานาจหนาที่การบริหารงานธนาคาร ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ในป 2555
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1. นายชัยเกษม นิติสิริ
(ประธานกรรมการบริหาร)
2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
3. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย
4. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี (2)
(กรรมการผูจัดการ)

จํานวนครั้ง
การประชุม

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

จํานวนรอยละ
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท) (1)

13

13

100

150,000

13
13
13

13
13
12

100
100
92.31

120,000
110,000

หมายเหตุ : (1) กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยอื่นที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร จะไดรับคาตอบแทน
เพียงคณะใดคณะหนึ่งเทานั้น
(2) ลาออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

• คณะกรรมการตรวจสอบ

มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. จัดทํากฎบัตรวาดวยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของธนาคาร โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
3. สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและนาเชื่อถือ
4. สอบทานการดําเนินงานของธนาคารใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธนาคาร
5. สอบทานใหธนาคารมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยตรวจสอบภายใน
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6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีโอกาสเกิดการทุจริตทีอ่ าจมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานของธนาคาร
7. เสนอขอแนะนําตอคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแตงตัง้ โยกยาย เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหนง และประเมินผลงานของ
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกีย่ วกับผลการตรวจสอบกับผูส อบบัญชี และอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นวาจําเปน
รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการธนาคาร
9. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการธนาคารอยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส ยกเวน รายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4
ใหจดั ทําเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป พรอมทัง้ สงรายงานดังกลาวใหกระทรวงการคลังเพือ่ ทราบภายใน 90 วัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีการเงินของธนาคาร ทั้งนี้ รายงานผลการดําเนินงานฯ อยางนอยตองระบุถึงขอมูลดังนี้
9.1 ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงิน
9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
9.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธปี ฏิบตั งิ าน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธนาคาร
10. ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง
รวมทัง้ รายงานผลการประเมิน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุง การดําเนินงานใหคณะกรรมการธนาคารทราบ
11. เปดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนของผูส อบบัญชีในรายงานประจําป
ของธนาคาร
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2555
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
3. ดร. ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์

จํานวนครั้ง
การประชุม

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

จํานวนรอยละ
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท) (1)

12

12

100

150,000

12
12

11
12

91.67
100

120,000
120,000

หมายเหตุ : (1) คณะกรรมการตรวจสอบรับคาตอบแทนโดยเหมาจายเปนรายเดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

• คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดังนี้
1. การสรรหาหรือกลั่นกรองคุณสมบัติของผูบริหารระดับสูง
2. การพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
3. การพิจารณาและเสนอแนะนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของธนาคารโดยรวม
4. การกําหนดหรือกลั่นกรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง
5. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในป 2555
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

1. นายชัยเกษม นิติสิริ
(ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน)
2. นายวิฑูรย เจียสกุล
3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
4. ดร. วรชาติ เพชรนันทวงศ (2)

จํานวนครั้ง
การประชุม

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

จํานวนรอยละ
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท) (1)

8

8

100

-

8
8
8

7
8
4

87.50
100
50

4,000

หมายเหตุ : (1) กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยอื่นที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร จะไดรับคาตอบแทนเพียงคณะใด
คณะหนึ่งเทานั้น
(2) กรรมการอื่น ที่มิใชกรรมการธนาคาร
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• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. กําหนดนโยบายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมถึง
ความเสีย่ งประเภทตางๆ ทีส่ าํ คัญ เชน ความเสีย่ งดานเครดิต ความเสีย่ งดานตลาด ความเสีย่ งดานสภาพคลอง ความเสีย่ ง
ดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของธนาคาร เปนตน
2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของ
ธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ งโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายที่กําหนด
4. รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอพรอมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและ
กลยุทธที่กําหนด
5. มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของ ภายใตขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอํานาจในการเขาถึงขอมูล
ของธนาคารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในป 2555
รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

จํานวนครั้ง
การประชุม

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

จํานวนรอยละ
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท) (1)

1. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
2. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย
3. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี
(กรรมการผูจัดการ)
4. นายยรรยง ไทยเจริญ (2)

12

12

100

150,000

12
12

12
11

100
91.67

10,000

12

10

83.33

10,000

หมายเหตุ :

(1)
(2)

กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยอื่นที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร จะไดรับคาตอบแทนเพียงคณะใด
คณะหนึ่งเทานั้น
กรรมการอื่น ที่มิใชกรรมการธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห

• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG & CSR)

มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(CG & CSR) ดังนี้
1. เสนอแนวนโยบาย เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
ธนาคาร และแนวทางการกํากับดูแลกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมของธนาคาร
2. พิจารณาทบทวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของธนาคารประจําป เสนอแนะ
ตอคณะกรรมการธนาคาร
3. สงเสริมใหคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหาร และพนักงาน มีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการสงเสริมให
คณะกรรมการธนาคาร ผูบริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกคา และประชาชนทั่วไป มีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมของธนาคาร
4. ใหคาํ เสนอแนะในการกํากับดูแลการปฏิบตั แิ ละการดําเนินการของธนาคาร ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย และกระบวนการ
ปฏิบัติที่ไดกําหนดไว และใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตามแผนการดําเนินงานดาน CSR ประจําป
5. พิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อทําหนาที่สนับสนุนงานดานกํากับดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
ไดตามความเหมาะสม
6. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายที่เกี่ยวกับงานดาน CG & CSR

การประชุมของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(CG & CSR) ในป 2555
รายชื่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ

จํานวนครั้ง
การประชุม

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

จํานวนรอยละ
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท) (1)

1. นายวิฑูรย เจียสกุล
(ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ฯี )
2. พล.ต.อ. เจตน มงคลหัตถี
3. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี (2)
(กรรมการผูจัดการ)

12

12

100

150,000

12
11

8
10

66.67
90.91

-

หมายเหตุ :

(1)
(2)

กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยอื่นที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร จะไดรับคาตอบแทนเพียงคณะใด
คณะหนึ่งเทานั้น
ลาออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555
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• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 23 และตามคําสั่งคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะหที่ 5/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต
วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ดังนี้
1. พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ
2. หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึกษาหารือเพือ่ แกปญ หาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกขทเี่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ในป 2555
รายชื่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ

1. พล.ต.อ. เจตน มงคลหัตถี
(ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ)
หมายเหตุ :

(1)

จํานวนครั้ง
การประชุม

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

จํานวนรอยละ
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท) (1)

12

12

100

150,000

กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยอื่นที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร จะไดรับคาตอบแทนเพียงคณะใด
คณะหนึ่งเทานั้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห

การประชุมของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะหในคณะกรรมการชุดตางๆ ในป 2555
การประชุม
รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายอารีพงศ ภูชอุม
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายชัยเกษม นิติสิริ
3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ผูแทนกระทรวงการคลัง)
4. นายวิฑูรย เจียสกุล
(ผูวาการการเคหะแหงชาติ)
5. ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
6. พล.ต.อ. เจตน มงคลหัตถี
7. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
8. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย
9. ดร. ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์
10. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี (1)
(กรรมการผูจัดการ)
หมายเหตุ :

(1)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาและ
บริหาร
กํากับดูแลกิจการที่ดี
กิจการสัมพันธ
กําหนด
ความเสี่ยง
และความรับผิดชอบ
คาตอบแทน
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(CG & CSR)
รวม 13 ครั้ง รวม 13 ครั้ง รวม 12 ครั้ง รวม 8 ครั้ง รวม 12 ครั้ง
รวม 12 ครั้ง
รวม 12 ครั้ง

13/13
13/13
13/13

13/13
13/13

8/8
8/8

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

12/12

7/8

12/12

12/12
8/12
11/12
13/13

12/12
12/12

12/13

11/12

10/11

ตัวเลขในตาราง หมายถึง จํานวนครั้งที่มาประชุม/จํานวนครั้งที่มีการประชุมระหวางกรรมการอยูในตําแหนง
ลาออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

12/12
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คาตอบแทนของกรรมการธนาคาร
1. เบี้ยประชุม ประจําป 2555 (การจายเบี้ยประชุมกรรมการเปนไปตามอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เห็นชอบโดยมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547) คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอย ไดรับเบี้ยประชุม รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 2,407,500 บาท* จําแนกเปน
• คณะกรรมการธนาคาร
รวม 1,177,500 บาท
• คณะกรรมการบริหาร
รวม 380,000 บาท
• คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม 390,000 บาท
บาท
• คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
รวม
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม 160,000 บาท
• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG & CSR) รวม 150,000 บาท
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
รวม 150,000 บาท
หมายเหตุ : * ไมรวมเบี้ยประชุมกรรมการอื่น ที่มิใชกรรมการธนาคาร (14,000 บาท)

หลักเกณฑการจายเบี้ยประชุมกรรมการ
• ไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน (เปนอัตราเหมาจายรายเดือน เฉพาะเดือนทีเ่ ขารวมประชุม หากเดือนใดมีการประชุมมากกวา
1 ครั้ง ใหจายเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว)
• กรรมการธนาคารที่ไดรบั แตงตัง้ ใหเปนคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานใหไดรบั เบีย้ ประชุมในอัตราเหมาจายเปนรายเดือน
เทากับอัตราเบีย้ กรรมการธนาคาร ทัง้ นี้ หากกรรมการธนาคารทานใดไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการในคณะกรรมการอืน่ ๆ
มากกวา 1 คณะ ก็ใหไดรับเบี้ยประชุมเพียงคณะใดคณะหนึ่งเทานั้น สําหรับกรรมการอื่นๆ ที่มิใชกรรมการธนาคาร ใหได
รับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งสูงสุดไมเกินครั้งละ 1,000 บาท
• สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ใชหลักเกณฑการจายเบี้ยประชุมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543
เรื่อง รางหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/5482 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2543)
• ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการธนาคาร
แตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่เฉพาะเรื่อง ใหไดรับเบี้ยประชุมสูงกวากรรมการรอยละ 25

2. โบนัส จากการดําเนินงานป 2554 (รับป 2555) คณะกรรมการธนาคารไดรับเงินโบนัส รวม 935,349.92 บาท
ฐานการคํานวณโบนัส
• รอยละ 3 ของกําไรสุทธิเพื่อการจัดสรรโบนัส แตไมเกิน 60,000 บาทตอป
• ถามีผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีกําไรสูงกวา 100 - 11,000 ลานบาท กรรมการจะไดรับโบนัสเพิ่มอีกคนละ
5,000 - 60,000 บาทตอป ตามระดับของผลกําไรที่เพิ่มขึ้น
• ประธานกรรมการไดรับเพิ่มสูงกวากรรมการอีกรอยละ 25
• กรรมการจะไดรบั การจัดสรรโบนัสตามผลการประเมินผลการดําเนินงานประจําปของรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑทกี่ าํ หนด
ในระบบประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห

คาตอบแทนกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะหเปนรายบุคคลในป 2555
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายอารีพงศ ภูชอุม
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายชัยเกษม นิติสิริ
3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ผูแทนกระทรวงการคลัง)
4. นายวิฑูรย เจียสกุล
(ผูวาการการเคหะแหงชาติ)
5. ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
6. พล.ต.อ. เจตน มงคลหัตถี
7. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
8. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย
9. ดร. ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์
10. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี
(กรรมการผูจัดการ)
รวม

คาตอบแทน

หนวย : บาท
รวมคาตอบแทน

เบี้ยประชุม

โบนัส *

137,500.00

233,509.74

371,009.74

270,000.00
270,000.00

175,699.37
26,779.23

445,699.37
296,779.23

270,000.00

128,333.33

398,333.33

260,000.00
260,000.00
230,000.00
240,000.00
240,000.00
230,000.00

35,705.65
35,705.65
35,705.65
35,705.65
35,705.65
192,500.00

295,705.65
295,705.65
265,705.65
275,705.65
275,705.65
422,500.00

2,407,500.00

935,349.92

3,342,849.92

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะหประจําป 2554 (รับป 2555)
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ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการ
หรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือหนวยงานอื่น ในระหวางปบัญชี 2555
คณะกรรมการธนาคาร

รัฐวิสาหกิจและบริษัท ที่กรรมการดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการ
หรือผูบริหารระดับสูง

รายชื่อ
1. นายอารีพงศ ภูชอุม
2. นายชัยเกษม นิติสิริ

ตําแหนง
รายชื่อ
ประธานกรรมการ 1. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
1. บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยออยส จํากัด (มหาชน)
3. สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแหงประเทศไทย (องคกรมหาชน)
4. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5. สภามหาวิทยาลัยเซนตจอหน
6. สภามหาวิทยาลัยเนชั่น
3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
กรรมการ
1. บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
2. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
4. นายวิฑูรย เจียสกุล
กรรมการ
1. การเคหะแหงชาติ
5. ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการ
1. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
2. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
6. พลตํารวจเอกเจตน มงคลหัตถี
กรรมการ
7. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
กรรมการ
8. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย
กรรมการ
9. ดร. ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์
กรรมการ
1. บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จํากัด
10. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี
กรรมการ
1. บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ผูวาการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหา
และกําหนดคตอบแทน

ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สําคัญ ที่กรรรมการถือครอง ที่เกี่ยวของกับธนาคารอาคารสงเคราะห ในระหวางปบัญชี 2555 :
ไมมีรายการดังกลาวในระหวางปบัญชี 2555
รายการที่เกี่ยวโยงระหวางกรรมการและญาติสนิทกับธนาคารอาคารสงเคราะห :
ไมมีรายการดังกลาวในระหวางปบัญชี 2555
หมายเหตุ : รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การตกลงเขาทํารายการใดๆ ระหวางรัฐวิสาหกิจกับบริษัทจดทะเบียน หรือองคกรภาครัฐและเอกชนที่
รัฐวิสาหกิจถือหุนรอยละ 10 กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห
ชุดปจจุบันไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2554 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน
2554 เปนตนไป ประกอบดวยกรรมการอิสระของธนาคาร
จํานวน 3 ทาน โดยมี 1) ศาสตราจารยพเิ ศษธงทอง จันทรางศุ
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 2) นางอาภัททรา
ศฤงคารินกุล ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 3) ดร.ศุภสิทธิ์
ศิรศิ กั ดิ์ ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 1) ศ.เกียรติคณุ เกษรี
ณรงคเดช เปนผูทรงคุณวุฒิทางดานการบัญชี 2) นายเข็มชัย
ชุติวงศ เปนผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย 3) นายประธาน
บันทัดทอง เปนผูทรงคุณวุฒิทางดานการตรวจสอบภายใน
4) นางสาวกัญญานุช สอทิพย เปนผูท รงคุณวุฒทิ างดานกฎหมาย
และการบังคับคดี โดยมีผชู ว ยกรรมการผูจ ดั การ สายงานตรวจสอบ
และกํากับ ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหวางป 2555 มีการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวน 12 ครัง้ โดยในการประชุมมีการหารือรวมกับ
ฝายบริหาร ผูต รวจสอบภายใน และผูส อบบัญชีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ
และมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จํานวน
1 ครัง้ โดยไดรายงานผลการประชุมและขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการ
สอบทานผลการดําเนินงานของธนาคารเสนอตอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อทราบทุกครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดดาํ เนินการในดานตางๆ ภายใต
หนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

• รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได ส อบทานงบการเงิ น
รายไตรมาส และงบการเงินประจําปของธนาคารอาคารสงเคราะห
รวมทัง้ พิจารณารายงานฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของธนาคารอาคารสงเคราะหเปนรายเดือนโดยไดประชุมรวม
กับผูบริหารสายงานการเงินและบัญชี และผูบริหารสายงาน
ตรวจสอบและกํากับเปนประจําทุกเดือน และจัดใหมกี ารประชุม
เปนการเฉพาะกับผูส อบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน)
โดยไมมฝี า ยจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครัง้ ซึง่ ได
สอบถามผูส อบบัญชีเกีย่ วกับเรือ่ งขอตรวจพบ รายการปรับปรุง
บัญชีที่มีผลกระทบตองบการเงินที่มีสาระสําคัญ ขอเสนอแนะ

ของผูส อบบัญชี เรือ่ งมาตรฐานการจัดทํางบการเงินของธนาคาร
เรื่องขอบเขต แนวทางการสอบบัญชี แผนงานการตรวจสอบ
ของผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทํางบการเงินธนาคาร
เปนไปตามมาตรฐานบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และงบการเงินมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ รวมทั้ง
มีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ

• การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารจากรายงานผลการตรวจสอบของ
หนวยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยธนาคาร
แหงประเทศไทยและผูส อบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน)
ประกอบกับธนาคารไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการ
จัดทําระบบการควบคุมภายใน เปนผูกําหนดนโยบาย กํากับ
และควบคุมการดําเนินการใหแตละหนวยงานยอยของธนาคาร
สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในและดําเนินการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดานตางๆ ของธนาคารตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย การกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 รวมทั้งไดสอบทาน
รายงานการติดตามผลการดําเนินการปรับปรุง แกไขตาม
แผนการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินฯ ตามรายงานผลการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบ
ภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยธนาคารแหงประเทศไทย
และผู  ส อบบั ญ ชี (สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ) เป น
รายไตรมาส ซึ่งกระบวนการดังกลาวขางตนทําใหเชื่อไดวา
ระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสม
กับการดําเนินธุรกิจของธนาคารและมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง

• การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแผนการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ 5 ป แผนการตรวจสอบประจําปและติดตามความ
คืบหนาการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบทีไ่ ดรบั
อนุมตั ิ การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ โดยใหขอ เสนอแนะ
และติดตามการดําเนินการแกไขของฝายจัดการตามรายงาน
ผลการตรวจสอบในประเด็นทีม่ นี ยั สําคัญเพือ่ กอใหเกิดการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละมีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ อนุมตั กิ ฎบัตร
ของสายงานตรวจสอบและกํ า กั บ รวมทั้ ง คู  มื อ ปฏิ บั ติ ง าน
การตรวจสอบภายในเพือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล สอบทาน
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โครงสรางสายงานตรวจสอบและกํากับ งบประมาณประจําป
แผนการสรรหาบุคลากร การฝกอบรมบุคลากร ความเพียงพอ
เหมาะสมของทรัพยากรสายงานตรวจสอบฯ ความเปนอิสระ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
(IPA) พิจารณาการแตงตัง้ โยกยาย และพิจารณาความดีความชอบ
ประจําปของผูบริหารสายงานตรวจสอบและกํากับ ตลอดจน
ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนการตรวจสอบโดยให
คําแนะนําในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหการตรวจสอบภายในเปนไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและบรรลุตามวัตถุประสงค
ของการตรวจสอบภายใน

• การปฏิบัติตามกฎเกณฑ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานของ
สายงานตรวจสอบและกํากับในการติดตามดูแลใหหนวยงานตางๆ
ของธนาคารมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ธนาคาร กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิ
ของธนาคาร และกฎเกณฑตางๆ ของหนวยงานที่ทําหนาที่
กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของธนาคาร โดยสอบทานจากรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑทมี่ ผี ลตอการดําเนินงาน
ของธนาคาร และรายงานผลการสอบทานการปฏิบัติงานตาม
กฎเกณฑที่สําคัญของฝายงานตางๆ (Compliance Testing)
รายงานผลการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน รายงาน
ผลการตรวจสอบโดยธนาคารแหงประเทศไทยและผูสอบบัญชี
(สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั ิ
งานตามนโยบายทีส่ าํ คัญของธนาคารทีค่ ณะกรรมการธนาคาร
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการดําเนินการ

• การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงของฝายบริหารความเสี่ยงซึ่งผานการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงแลวเปนรายไตรมาส และมีการติดตามผลอยาง
สมํ่าเสมอ ซึ่งในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ
ประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จํานวน 1 ครัง้
เพื่อรวมกันกําหนดกรอบการบูรณาการระหวางการบริหาร
ความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน
ตลอดจนไดมอบหมายใหสายงานตรวจสอบและกํากับไดนํา
รายงานการบริหารความเสีย่ งมากําหนดแนวทางการตรวจสอบ

ใหสอดคลองกับความเสีย่ งขององคกร เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจวา
ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได

• รายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการตรวจสอบได ส อบทานรายงานที่
ฝายบริหารไดใหพนักงานทุกคนพิจารณาพรอมลงนามรับรอง
เปนประจําทุกป วาการปฏิบตั งิ านปจจุบนั ของตนเองอยูใ นขาย
ทีอ่ าจจะทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตามขอกําหนด
ในระเบียบของธนาคารหรือไม และสอบทานจากรายงานผล
การตรวจสอบวา แตละหนวยงานยอยมีกระบวนการตรวจสอบ
ความขัดแยงทางผลประโยชนกอนจัดทําสัญญาตามที่ระเบียบ
กําหนดไวหรือไม เพื่อการกํากับดูแลที่ดีมีความโปรงใสในการ
ดําเนินงานและพนักงานไดปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณของ
ผูบริหารและพนักงาน

• การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเอง (Self-Assessment) ทั้งเปนรายบุคคล และเปน
รายคณะตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุ
ตามวัตถุประสงคตามทีก่ าํ หนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ซึ่ ง จากผลการดํ า เนิ น งานข า งต น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นวา รายงานทางการเงินของธนาคารมีความ
นาเชื่อถือและถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ มีการเปดเผย
ขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ เ พี ย งพอเหมาะสมกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และมี ก ารพั ฒ นา
อยางตอเนือ่ ง มีการบริหารความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับได
และมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

(ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารอาคารสงเคราะห

รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

ผูบริหารของธนาคารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู ริหารพิจารณาวาจําเปนเพือ่ ใหสามารถจัดทํางบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา
งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ใหไดมาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซี่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญของงบการเงินไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกลาว ผูส อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายใน
ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามทีค่ วรของธนาคาร เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ความเห็น

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะทางการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวประพีร อังกินันทน)
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน รักษาราชการแทน
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 5 เมษายน 2556

(นางสาวธรรมลักษณ เลิศภัทรพงศ)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 3
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนวย : พันบาท
หมายเหตุ

สินทรัพย

เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
สินทรัพย ไมมีตัวตนอื่นสุทธิ
ลูกหนี้ดําเนินคดีแพง
สินทรัพยอื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3.4
3.4
3.5

6.2
6.3
6.4
6.5

3.6

6.6

3.7
3.8
3.9

6.7
6.8
6.9
6.10

2555

2554

3,659,243
26,824,776
30,000,880
37,500

2,755,184
49,304,274
7,429,887
37,500

706,003,705
3,070,104
709,073,809
42,610,487
666,463,322
4,300,512
2,752,536
133,998
1,381,790
441,030
735,995,587

683,761,553
2,893,408
686,654,961
44,590,726
642,064,235
6,057,578
2,385,291
76,034
1,815,355
632,043
712,557,381

ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารอาคารสงเคราะห

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนวย : พันบาท
2555

2554

571,220,481
18,330,210
1,341,168
87,900,000
1,025,662
4,053,745
768,229
3,345,698
687,985,193

572,904,977
951,204
87,900,000
972,089
3,447,829
686,107
3,080,484
669,942,690

6.17
6.18

20,320,329
(55,991)

20,320,329
(75,406)

6.19

12,583,906
1,200,000
13,962,150
48,010,394
735,995,587

11,196,361
1,200,000
9,973,407
42,614,691
712,557,381

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของเจาของ

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
ประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยคางจาย
โบนัสคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
เงินทุนรับโอนจากรัฐบาล
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
อื่นๆ
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

6.11
6.12
6.13
6.14
6.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอารีพงศ ภูชอุม)
ประธานกรรมการ

(นางอังคณา ไชยมนัส)
กรรมการผูจัดการ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนวย : พันบาท
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสิน
อื่นๆ
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรสุทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรประมาณการหนี้สินจากการปองกันความเสี่ยง
รวมกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุ

2555

2554

3.1 6.27
3.2 6.28

37,303,461
22,642,057
14,661,404
797,714
12,528
785,186
759,050
109,714
16,315,354

35,011,975
19,206,802
15,805,173
806,635
9,268
797,367
601,535
134,257
17,338,332

2,790,718
5,237
1,069,038
945,362
4,810,355
3,423,711
8,081,288

2,497,248
4,893
976,678
1,393,319
979,609
5,851,747
4,548,164
6,938,421

19,415
19,415
8,100,703

51,891
51,891
6,990,312

6.29

3.7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอารีพงศ ภูชอุม)
ประธานกรรมการ

(นางอังคณา ไชยมนัส)
กรรมการผูจัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารอาคารสงเคราะห

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนวย : พันบาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
สวนเกินทุนจากการบริจาค
สํารองตามกฎหมาย
6.19 6.30
เงินนําสงคลัง
6.30
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
สํารองตามกฎหมาย
6.19 6.30
เงินนําสงคลัง
6.30
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทุน

สวนเกินทุน องคประกอบอื่น
กําไรสะสม
จากการ ของสวนของเจาของ
จัดสรรแลว
บริจาค
กําไร (ขาดทุน)
สํารอง
อื่นๆ
ประมาณการหนี้สิน ตามกฎหมาย
จากการปองกัน
ความเสี่ยง

รวม
ยังไมได
จัดสรร

20,320,329
-

3,463
(3,463)
-

(127,297)
51,891

9,925,538
1,270,823
-

1,200,000
-

7,481,559 38,803,592
(3,463)
(1,270,823)
(3,175,750) (3,175,750)
6,938,421 6,990,312

20,320,329

-

(75,406)

11,196,361

1,200,000

9,973,407 42,614,691

20,320,329
-

-

(75,406)
19,415

11,196,361
1,387,545
-

1,200,000
-

9,973,407 42,614,691
(1,387,545)
(2,705,000) (2,705,000)
8,081,288 8,100,703

20,320,329

-

(55,991)

12,583,906

1,200,000 13,962,150 48,010,394

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอารีพงศ ภูชอุม)
ประธานกรรมการ

(นางอังคณา ไชยมนัส)
กรรมการผูจัดการ
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งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนวย : พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) - จากกิจกรรมดําเนินงาน :
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
คาใชจายเงินกูตัดจาย
สิทธิการเชาตัดจาย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดจากสินทรัพยบริจาค
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสิน
กลับรายการดอยคาทรัพยสินรอการขาย
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
สวนต่ํากวามูลคาเงินลงทุนตัดจําหนาย
สินทรัพยตัดจําหนาย
รายไดคางรับอื่นเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ประมาณการหนี้สินจากการชดใชคาเสียหายเพิ่มขึ้น
โบนัสคางจายเพิ่มขึ้น
คาใชจายคางจายอื่นเพิ่มขึ้น
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดเงินปนผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพยระยะสั้น
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ทรัพยสินรอการขาย
ลูกหนี้ดําเนินคดีแพง
สินทรัพยอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

2554

8,081,288

6,938,421

258,857
9,379
5,641
3,423,711
(2,163)
(128,285)
(260)
(232,537)
12,260
(19,547)
67,402
5,585
82,122
57,631
(14,661,404)
(15,000)
37,126,765
(22,036,141)

349,522
11,077
7,437
4,548,164
(3,463)
1,393,319
(122,375)
(635)
(272,990)
4,192
(1,126)
(1,350)
52,370
241,593
(15,805,173)
(11,813)
34,752,110
(18,226,301)

12,035,304

13,852,979

(385)
(17,809,778)
(26,149,997)
(1,106,972)
433,565
133,223

(370)
22,261,803
(27,708,675)
(1,483,323)
695,921
(370,044)

ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารอาคารสงเคราะห

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนวย : พันบาท
หมายเหตุ

2555

2554

(1,684,496)
18,330,210
389,964
1,514,566
(13,914,796)

26,628,309
(92,608)
1,382,809
35,166,801

(86,487)
519
(317,147)
(36,011)
(4,528,678)
15,000
(4,952,804)

(32,964)
641
(91,609)
(5,906)
11,812
(118,026)

16,500,000
(16,500,000)
(3,224)
(2,705,000)
(2,708,224)
(21,575,824)
52,044,336
30,468,512

11,600,000
(9,800,000)
(14,986)
(3,175,750)
(1,390,736)
33,658,039
18,386,297
52,044,336

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายในงานระหวางกอสราง
เงินสดจายในสินทรัพย ไมมีตัวตนอื่น
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยระยะยาว
เงินสดรับจากเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทรวม
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกพันธบัตรเงินกู
เงินสดจายชําระคืนพันธบัตรเงินกู
เงินสดจายคาธรรมเนียมเงินกู
รายไดนําสงคลัง
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอารีพงศ ภูชอุม)
ประธานกรรมการ

(นางอังคณา ไชยมนัส)
กรรมการผูจัดการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ขอมูลทั่วไป
ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มีวตั ถุประสงคเพือ่ สนับสนุนใหประชาชนมีอาคารและหรือทีด่ นิ
เพื่อใชเปนที่อยูอาศัย ธนาคารมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
และมีสาขาอยูทั่วภูมิภาคในประเทศไทย จํานวน 82 สาขา

2. เกณฑการเสนองบการเงิน
2.1 งบการเงินจัดทําและแสดงรายการตามขอกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 11/2553 เรือ่ ง การจัดทํา
และการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย และบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่
3 ธันวาคม 2553 ออกตามความในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี
ไดกําหนดใหมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป รวมทั้งจัดทําขึ้น
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินที่เสนอไดรวมรายการบัญชีของ
สาขาทุกแหง โดยไดตัดรายการระหวางกันแลว
2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใชในป 2555
สภาวิชาชีพไดออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป โดยมีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ที่เกี่ยวของกับธนาคาร ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน
ผูบริหารของธนาคารไดพิจารณาผลกระทบจากการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ขางตนแลว เห็นวามีผลกระทบอยางไมมีนัยสําคัญตองบการเงินของธนาคาร

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรูรายได
3.1.1 รายไดดอกเบีย้ รับรูต ามเกณฑคงคาง ยกเวนดอกเบีย้ เงินใหสนิ เชือ่ ทีค่ า งชําระเกิน 3 เดือน รับรูต ามเกณฑเงินสด
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารจะกลับมาใชเกณฑคงคางสําหรับเงินใหสินเชื่อจํานวนนั้น
เมื่อลูกหนี้ไดชําระเงินตนและดอกเบี้ยสวนที่คางเสร็จสิ้นแลว
ธนาคารบันทึกยกเลิกรายไดดอกเบีย้ คางรับจากเงินใหสนิ เชือ่ ทีค่ า งชําระเกินกวา 3 เดือน นับตัง้ แตวนั ทีค่ า งชําระ
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
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3.1.2 รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
3.1.3 เงินปนผลจากเงินลงทุน รับรูเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
3.1.4 รายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย รับรูตามเกณฑคงคางโดยหยุดรับรูรายไดเมื่อคางชําระคาเชาเกิน 2 เดือน ตาม
เงื่อนไขในสัญญาเชา
3.1.5 รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง

3.2 การรับรูคาใชจาย
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง

3.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม

3.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารตั้งใจและสามารถที่จะถือจนครบกําหนด จัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กําหนด แสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนในบริษัทรวม บันทึกโดยวิธีราคาทุน

3.5 เงินใหสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อแสดงดวยจํานวนเงินตน ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชีแสดงดวยจํานวนเงินตนรวมดอกเบี้ยคางรับ

3.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.6.1 ธนาคารไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการกันสํารองตามหนังสือธนาคารแหง
ประเทศไทย ที่ สนส. 31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันสํารองของ
สถาบันการเงิน และถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการประเมิน
มูลคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ ไดมาจากการชําระหนี้ของสถาบันการเงินลงวันที่ 9
ธันวาคม 2552 ซึ่งสรุปไดดังนี้
1) ธนาคารกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้
ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันตามวิธีการที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
2) หลักประกันที่นํามาคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนาย หลักประกัน
ไดแก อสังหาริมทรัพย (เชน มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน
ทีเ่ ปนอสังหาริมทรัพยของลูกหนีท้ อี่ ยูร ะหวางดําเนินคดี เทากับรอยละ 62 ของราคาประเมิน มูลคาปจจุบนั
ของกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะไดรบั จากการจําหนายหลักประกันทีเ่ ปนอสังหาริมทรัพยของลูกหนีท้ อี่ ยูร ะหวาง
การขายทอดตลาด เทากับรอยละ 66.38 ของราคาประเมิน)
3) การประเมินมูลคาหลักประกัน ธนาคารใชขอ มูลหลักประกันทีม่ อี ายุประเมินไมเกิน 1 ป จากระบบฐานขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรของธนาคารแทนมูลคาหลักประกันที่มีการประเมินเกินกวา 3 ป
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อนึง่ ธนาคารไดกนั เงินสํารองตามเกณฑคณ
ุ ภาพของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนีด้ ว ย
โดยธนาคารไดทยอยกันเงินสํารองหนี้สูญเปนรายเดือน และฝายบริหารจะพิจารณากันเงินสํารองหนี้สูญเพิ่ม
จากที่ทยอยตั้งเปนรายเดือนดังกลาว ตามความเหมาะสม
สําหรับสินเชือ่ ทีจ่ ดั ชัน้ ปกติและจัดชัน้ กลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารพิจารณาคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามลักษณะของ
สินเชื่อและจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่กอใหเกิดรายไดประกอบดวย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตํ่าที่คํานวณตามอัตรารอยละที่ ธปท.กําหนด และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่เกินกวา
อัตราขั้นตํ่าดังกลาวเพื่อครอบคลุมความเสียหายในอนาคต
หนีส้ ญู ทีต่ ดั ออกจากบัญชี และหนีส้ ญู ไดรบั คืน ธนาคารนําไปลดหรือเพิม่ ยอดจํานวนทีก่ นั ไวเปนคาเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญแลวแตกรณี
ธนาคารกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ โดยธนาคารไดตัดหนี้สูญสําหรับลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เทากับจํานวนทีก่ นั สํารองสําหรับลูกหนีท้ สี่ งสัยวาจะเรียกคืนไมได ซึง่ สอดคลองกับหลักเกณฑการตัดสวนสูญเสีย
ของธนาคารแหงประเทศไทย
3.6.2 คาธรรมเนียมเงินใหกูรายยอยระยะยาวที่ธนาคารทดรองจาย จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรับรูเปนคาใชจาย
เชนเดียวกับเงินใหสินเชื่อ ยกเวนไมนําหลักประกันมาหัก แสดงรวมอยูในรายการสินทรัพยอื่น
3.6.3 ลูกหนี้อื่นที่คาดวาจะเก็บเงินไมได จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน และแสดงรวมอยู ในรายการ
สินทรัพยอื่น เวนแตลูกหนี้ดําเนินคดีรอรับคืนและลูกหนี้ดําเนินคดีเงินเบิกเกินบัญชีรอรับคืนที่เกิดจากผลตาง
ของการไดรับชําระหนี้จากเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยจํานอง แสดงรวมอยูในเงินใหสินเชื่อ

3.7 ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายบันทึกดวยราคาทุนที่ไดมา หรือราคาตลาด หรือมูลหนี้รวมดอกเบี้ยคางรับตามสิทธิทางกฎหมาย
แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา โดยราคาตลาดประมาณจากราคาประเมินครั้งลาสุดสุทธิจากประมาณการคาใชจายในการขาย
และคาใชจายในการถือครองทรัพยสิน
ขาดทุนจากการดอยคารับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายรับรูเปนรายไดอื่นหรือ
คาใชจายอื่นเมื่อมีการจําหนาย
ธนาคารตั้งคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายจากผลตางของราคาทุนกับราคาขายหรือราคาประเมินหรือ
ผลการคํานวณ โดยสุมประเมินราคาสินทรัพยที่ไดมากอนปปจจุบัน ใชเปนฐานในการคํานวณคาเผื่อการดอยคาเฉลี่ย
ของทรัพยสินรอการขายในแตละกลุมยอย ซึ่งแยกตามอายุกลุมยอยออกเปนอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป อายุ 3 - 5 ป
อายุ 5 - 10 ป และอายุมากกวา 10 ป โดยธนาคารใชคาเผื่อการดอยคาเฉลี่ยของทรัพยสินรอการขายในการคํานวณ
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายที่ไมไดถูกสุมตัวอยาง
ธนาคารตั้งคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตามบัญชีกับมูลคาปจจุบัน
กรณีถือครอง 3 ป สวนลดรอยละ 3 เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีไมสามารถจําหนายอสังหาริมทรัพย
รอการขายไดภายในระยะเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
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3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยใชวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงาน ในอัตรารอยละ ดังนี้
อาคาร
อัตรารอยละ
5
ตอป
อุปกรณ
อัตรารอยละ 10 - 33 ตอป
อุปกรณที่มีราคาทุนตอหนวยไมเกิน 10,000 บาท และอุปกรณเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีราคาทุนตอหนวยไมเกิน 30,000
บาท รับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่ซื้อมา
รายจายเกีย่ วกับการปรับปรุงและพัฒนาสินทรัพย ซึง่ ทําใหอายุของสินทรัพยยาวนานขึน้ อันมีผลทําใหมลู คาเปลีย่ นแทน
ของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญจะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย สวนคาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรู
เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะได
รับคืน มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนคํานวณจากมูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชสนิ ทรัพย
อยางตอเนื่อง หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใด
จะสูงกวา
กําไรและขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ พิจารณาจากผลตางระหวางเงินสดรับสุทธิจากการจําหนาย
กับราคาตามบัญชีของสินทรัพยและรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.9 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพย ไมมีตัวตนอื่น แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
คาตัดจําหนาย คํานวณโดยใชวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานของสินทรัพย ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร
4-5
ป

3.10 คาใชจายรอตัดบัญชี
คาธรรมเนียมในการจําหนายพันธบัตร ตัดจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของพันธบัตร แสดงรวมอยูในสินทรัพยอื่น

3.11 ผลประโยชนพนักงาน
3.11.1 ผลประโยชนพนักงานภายหลังการเลิกจาง
3.11.1.1 โครงการสมทบเงิน
ธนาคารไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2537 โดยพนักงานที่เปนสมาชิกจะเลือกจายเงินสะสมเขากองทุน
ไดในอัตรารอยละ 3 - 11 ของเงินเดือน และธนาคารจะจายสมทบในอัตรารอยละ 9 - 11 ของเงินเดือน
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจัดเปนโครงการสมทบเงิน จํานวนเงินที่ธนาคารจายสมทบเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ จะรับรูเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อพนักงานไดให
บริการ
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3.11.1.2 โครงการผลประโยชน
โครงการผลประโยชน ข องธนาคารประกอบด ว ยเงิ น ตอบแทนความชอบในการทํ า งานภายใต
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 ของที่ระลึกสําหรับพนักงานเกษียณอายุ
และเงินบําเหน็จภายใตกองทุนบําเหน็จผูปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห ซึ่งเปนไปตามขอตกลง
ของการจางงาน
จํานวนเงินสําหรับหนี้สินดังกลาวในอนาคตขึ้นกับฐานเงินเดือน และจํานวนปที่พนักงานทํางาน
ใหธนาคารจนถึงวันที่สิ้นสุดการทํางานในอนาคต หนี้สินที่เกิดจากกฎหมายดังกลาวรับรูดวยมูลคา
ยุติธรรมของประมาณการกระแสเงินสดที่จะตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่ใชสําหรับ
ชวงเวลาอายุตามเงื่อนไขที่มีลักษณะและระยะเวลาใกลเคียงกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นดังกลาว สําหรับ
ผลประโยชนพนักงานประเภทเงินบําเหน็จภายใตกองทุนบําเหน็จผูป ฏิบตั งิ านธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับกองทุนบําเหน็จ เทากับยอดคงเหลือของกองทุนบําเหน็จ
และรับรูเ งินสมทบเขากองทุนบําเหน็จในแตละเดือนตามขอกําหนดของกองทุนบําเหน็จเปนคาใชจา ย
เกี่ยวกับพนักงาน
3.11.2 ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานของธนาคาร ไดแก ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเปนระยะเวลานาน
ตามขอตกลงของการจางงาน
ธนาคารรับรูประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน และผลประโยชนระยะ
ยาวอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานสุทธิจากตนทุน
บริการในอดีตที่ยังไมรับรู และรับรูคาใชจายโครงการผลประโยชน ในงวดนี้เปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน และ
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน คํานวณโดยใชเทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) อันเปนประมาณการจากมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายในอนาคต โดยคํานวณบนพื้นฐานของเงินเดือน
พนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงาน และปจจัยอื่นๆ

3.12 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาระยะยาว เปนสัญญาเชาดําเนินงานโดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูก บั
ผูใหเชา จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

ธนาคารอาคารสงเคราะห

3.13 ตราสารอนุพันธ
ธนาคารไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เครื่องมือทางการเงินที่ใชคือ สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) โดยมีขอกําหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงและเงื่อนไขยกเลิกสัญญา
ธนาคารแสดงรายการสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ตามมูลคาที่ตราไว
ผลตางที่ไดรับหรือตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย บันทึกเปนสวนหนึ่งของคาใชจายดอกเบี้ยตลอด
อายุของสัญญา

3.14 รายการสุทธิระหวางกัน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบและแสดงจํานวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินไดก็ตอเมื่อ
ธนาคารมีสิทธิทางกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนี้กันและธนาคารมีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะรับหรือจายชําระจํานวนทีร่ บั รูไ วในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจทีจ่ ะรับประโยชนจากสินทรัพย
ในเวลาเดียวกับที่จายชําระหนี้สิน

3.15 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี าํ นาจควบคุมธนาคารไมวา จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม
หรือมีอทิ ธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน นอกจากนีบ้ คุ คลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมถึงการอยูภายใตการควบคุมหรืออยูภายใตอิทธิพลรวมกัน
ธนาคารเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ธนาคารมีรายการทางธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
ซึ่งอาจจะอยูภายใตการควบคุมเดียวกันโดยรัฐบาลไทย ทั้งทางตรงผานทางหนวยงานรัฐบาล หรือทางออมโดยผาน
บริษัทรวมหรือองคกรอื่นๆ ราคาและเงื่อนไขในการใหบริการกับหนวยงานภาครัฐเปนไปตามเกณฑทางการคาปกติ
ดังนัน้ ธนาคารจึงไมจาํ เปนตองรวบรวมและเปดเผยรายการคากับรัฐวิสาหกิจอืน่ และหนวยงานภาครัฐไวในเรือ่ งรายการ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก ผูบริหารและกรรมการของธนาคาร ซึ่งมีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมการดําเนินงานของธนาคาร ธนาคารกําหนดราคาสําหรับรายการคากับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่ธนาคารประกาศแกสาธารณชนเปนปกติธุรกิจและเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป
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4. การบริหารความเสี่ยง
4.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร
4.1.1 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิต คือ โอกาสหรือความนาจะเปนที่คูสัญญา (Counter Party) ของธนาคารไมสามารถ
ปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไวกับธนาคาร รวมถึงโอกาสที่คูคาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
ในสวนการพิจารณาใหสนิ เชือ่ นัน้ ธนาคารจะคํานึงถึงขีดความสามารถในการชําระหนีข้ องลูกคาและวัตถุประสงค
ของการใหสินเชื่อเปนหลักในการพิจารณา รวมทั้งมีการเรียกเก็บหลักทรัพยคํ้าประกันในจํานวนที่เพียงพอเพื่อ
รองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดในกรณีทผี่ กู ยู มื ผิดนัดชําระหนี้ โดยธนาคารไดแยกหนวยงานทีท่ าํ หนาทีด่ แู ล
ความสัมพันธกบั ลูกคาและหนวยงานทีท่ าํ หนาทีว่ เิ คราะหและอนุมตั สิ นิ เชือ่ ออกจากกัน เพือ่ ใหกระบวนการอนุมตั ิ
สินเชื่อมีประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งธนาคารยังมีกระบวนการในการสอบทานสินเชื่อของลูกคาและติดตามดูแล
สินเชือ่ ทีผ่ า นการอนุมตั แิ ลวอยางสมํา่ เสมอ ในสวนของสินเชือ่ ที่ไมกอ ใหเกิดรายไดนนั้ ธนาคารไดทาํ การติดตาม
และแกไขหนี้เหลานี้อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกธนาคาร
ในกรณีของเงินใหสินเชื่อที่ปรากฏอยู ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลเสียหายสูงสุดของความเสี่ยงดานเครดิต
ที่อาจจะเกิดขึ้นไดของธนาคารคือมูลคาตามบัญชีสุทธิของเงินใหสินเชื่อในงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหัก
คาเผื่อผลขาดทุนตางๆ แลว โดยยังไมไดคํานึงถึงมูลคาของหลักประกันใดๆ นอกจากนี้ความเสี่ยงดานเครดิต
ยังอาจเกิดจากภาระผูกพันของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินดวย
สําหรับการกระจุกตัวทางภูมิศาสตรที่สําคัญของความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อของธนาคารนั้น เนื่องจากธุรกรรม
ทั้งหมดของธนาคารนั้นเปนธุรกรรมภายในประเทศ ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนที่จะตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม
เกีย่ วกับการกระจุกตัวของความเสีย่ งจากการใหสนิ เชือ่ สําหรับสินทรัพยทางการเงินทีป่ รากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
4.1.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ คือ ความเสีย่ งทีร่ ายไดหรือเงินกองทุนไดรบั ผลกระทบในทางลบจากการเปลีย่ นแปลง
อัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความออนไหว
ตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income)
และรายได คาใชจายอื่นที่สัมพันธกับอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยทางดานสินทรัพย โดยเฉพาะเงินใหสินเชื่อจะมีการกําหนดจากอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราดอกเบี้ย
แบบลอยตัวชนิด MOR, MRR และ MLR เปนสวนใหญ ยกเวนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด สวนดานหนี้สิน โดยเฉพาะเงินฝากตามระบบตลาดการเงินของประเทศไทยสวนใหญ
จะประกอบดวย เงินฝากประเภทออมทรัพยที่เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและเงินฝากประจําประเภท 3, 6 และ
12 เดือนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้น
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ขอมูลเบื้องตนของอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินใหสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินใหสินเชื่อ

2555

2554

111,990.90
594,012.81
706,003.71

137,166.49
546,595.06
683,761.55

2555

2554

รอยละ 3.52
รอยละ 5.35
รอยละ 5.10

รอยละ 2.95
รอยละ 3.83
รอยละ 4.99

รอยละ 3.24
รอยละ 1.60
รอยละ 4.41

รอยละ 2.76
รอยละ 2.04
รอยละ 4.40

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญ มีอัตราประมาณ ดังตอไปนี้
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝากที่เปนเงินบาท
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืม

4.1.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไมสามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อ
ถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอกับ
ปริมาณความตองการใชเงินของธนาคารไดทันเวลา หรือสามารถจัดหาเงินทุนไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวา
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุน ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและ
ภายนอก รวมถึงความไมเหมาะสมของโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร
ธนาคารบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบการดํารงสินทรัพยสภาพคลองที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดหรือระเบียบขอบังคับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของโดยมีฝา ยบริหารการเงินเปนผูร บั ผิดชอบบริหาร
สภาพคลองของธนาคารในการจัดหาแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการบริหารการลงทุนใน
สินทรัพยทมี่ สี ภาพคลอง ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหธนาคารมัน่ ใจวาฐานะสภาพคลองเหมาะสมและเพียงพอสอดคลองกับภาวะ
ตลาดในปจจุบันและในอนาคต โดยการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร
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ตารางตอไปนีแ้ สดงสินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามระยะเวลาทีค่ รบกําหนดของสัญญา
หนวย : ลานบาท
2555

ครบกําหนด 1 ถึง 3
เดือน
ภายใน
1 เดือน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
26,809.27
เงินลงทุนสุทธิ
1,069.91 10,980.61
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ
เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ คางรับสุทธิ 2,483.30 10,815.43
รวม
30,362.48 21,796.04
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
รวม

3 ถึง 12
เดือน

มากกวา
1 ป

15.51
11,987.22 5,963.14
22,648.76 630,515.83
34,651.49 636,478.97

135,986.35 86,605.94 227,322.67 121,305.52
18,330.21
1,341.17
10,000.00 77,900.00
137,327.52 86,605.94 237,322.67 217,535.73

รวม
ไมมี
กําหนด
ระยะเวลา
3,659.24
3,659.24
26,824.78
30,000.88
37.50
37.50
- 666,463.32
3,696.74 726,985.72
-

571,220.48
18,330.21
1,341.17
87,900.00
678,791.86

หนวย : ลานบาท
2554

ครบกําหนด
ภายใน
1 เดือน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
49,289.15
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ
เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ คางรับสุทธิ 2,274.38
รวม
51,563.53
เงินรับฝาก
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
รวม

1 ถึง 3
เดือน

3 ถึง 12
เดือน

มากกวา
1 ป

9,717.92
9,717.92

15.12
7,429.89
20,669.01 609,402.93
20,684.13 616,832.82

103,326.08 85,352.77 217,322.41 166,903.72
951.20
1,000.00 7,500.00 8,000.00 71,400.00
105,277.28 92,852.77 225,322.41 238,303.72

รวม
ไมมี
กําหนด
ระยะเวลา
2,755.19
2,755.19
49,304.27
7,429.89
37.50
37.50
- 642,064.24
2,792.69 701,591.09
-

572,904.98
951.20
87,900.00
661,756.18
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4.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง มูลคาที่ธนาคารคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยทางการเงินออกไป หรือมูลคาที่คาดวา
จะตองจายเพื่อการไถถอนหนี้สินทางการเงิน โดยใชราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการคํานวณตามหลักการของ
ตลาดเงินที่ใชกันทั่วไป
ขอมูลตอไปนี้เปนการสรุปยอดคงเหลือตามที่ปรากฏในงบการเงินและการประมาณการมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หนวย : ลานบาท
2555

สินทรัพยทางการเงิน :
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน :
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
รวม

2554

มูลคา
ตามบัญชี

มูลคา
ยุติธรรม

มูลคา
ตามบัญชี

มูลคา
ยุติธรรม

3,659.24
26,824.78
30,000.88
37.50
666,463.32
726,985.72

3,659.24
26,824.78
30,000.88
37.50
666,463.32
726,985.72

2,755.19
49,304.27
7,429.89
37.50
642,064.24
701,591.09

2,755.19
49,304.27
7,429.89
37.50
642,064.24
701,591.09

571,220.48
18,330.21
1,341.17
87,900.00
678,791.86

571,220.48
18,330.21
1,341.17
87,900.00
678,791.86

572,904.98
951.20
87,900.00
661,756.18

572,904.98
951.20
87,900.00
661,756.18

วิธีการและขอสมมติฐานที่ธนาคารใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินตามที่เปดเผย
มีดังนี้
เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เงินรับฝาก หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม เงินกูยืม ภาระของธนาคารจาก
การรับรอง และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน-ภาระผูกพันทั้งสิ้น แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงิน
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนและเงินลงทุนในบริษัทรวม แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากราคาตามบัญชีสุทธิ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับตาม
จํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน รายการที่เปนตราสารอนุพันธแสดงมูลคายุติธรรมตามหมายเหตุ ขอ 6.25 และ
รายการนอกเหนือจากนี้แสดงมูลคายุติธรรมดวยมูลคาตามสัญญา
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4.3 การดํารงเงินกองทุน

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชําระแลว
สํารองตามกฎหมาย
เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น

หนวย : ลานบาท
2555

2554

20,320.33
12,583.91
1,200.00
13,962.15
48,066.39

20,320.33
11,196.36
1,200.00
9,973.41
42,690.10

846.72
846.72
48,913.11

761.95
761.95
43,452.05

ธนาคารไดคํานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel I ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.50/2551 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2551 เรื่อง องคประกอบของเงินกองทุนและหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุน สําหรับธนาคารพาณิชยที่
จดทะเบียนในประเทศ และที่ สนส.54/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย
ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุน
เปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้นไมตํ่ากวารอยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขวาเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตองเปนอัตราสวน
ไมตํ่ากวารอยละ 4.25 ของสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารดํารง
เงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้
อัตรารอยละ
2555

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

18.11
17.80

2554

16.52
16.23
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5. ประมาณการและขอสมมติฐาน
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณการ และตั้งขอสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และ
คาใชจาย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว

6. ขอมูลเพิ่มเติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (งบกระแสเงินสด)

หนวย : ลานบาท

2555

เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หัก เงินฝากธนาคารประเภทประจําเกิน 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

26,824.78
15.51

2554

3,659.24
26,809.27
30,468.51

49,304.27
15.12

6.2 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

49,289.15
52,044.34
หนวย : ลานบาท

2555

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
เงินฝาก
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
รวม
เงินใหสินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อคืน (Private Repo)
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

2,755.19

2554

รวม

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

1.19
5,193.49
5,194.68

105.03
15.51
120.54

106.22
5,209.00
5,315.22

10.04
14,930.74
14,940.78

1,340.20
15.12
1,355.32

1,350.24
14,945.86
16,296.10

5,194.68

21,509.56
21,630.10

21,509.56
26,824.78

14,940.78

33,008.17
34,363.49

33,008.17
49,304.27
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6.3 เงินลงทุนสุทธิ

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
พันธบัตรรัฐบาล
หุนกู
รวม

หนวย : ลานบาท
2555

2554

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหนาย

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหนาย

29,011.76
989.12
30,000.88

7,429.89
7,429.89

6.4 เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ

บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
รวม

หนวย : ลานบาท
2555

2554

วิธีราคาทุน

วิธีราคาทุน

37.50
37.50

37.50
37.50

ธนาคารลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการใหขอมูลทางดานเครดิต
มีทุนที่ออกและชําระแลว 250 ลานบาท ธนาคารมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 15 ของทุนที่ออกและชําระแลว งวดนี้ไดรับ
เงินปนผล จํานวน 15 ลานบาท
บริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด ถือเปนบริษทั รวม เนือ่ งจากธนาคารมีผบู ริหารของธนาคารเปนกรรมการของบริษทั
ซึ่งมีอํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน โดยธนาคารบันทึก
เงินลงทุนในราคาทุน
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6.5 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
6.5.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ

หนวย : ลานบาท

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินใหกูยืมรายยอย
เงินใหกูยืม - โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ
ลูกหนี้ดําเนินคดีรอรับคืน
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
- รายสินเชื่อ
2. เงินสํารองสวนเกิน (หมายเหตุขอ 6.5.4)
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ

2555

2554

2,750.95
693,259.36
12.50
9,980.90
706,003.71
3,070.10
709,073.81

2,243.77
667,970.33
12.50
13,534.95
683,761.55
2,893.41
686,654.96

27,494.95
15,115.54
666,463.32

25,713.17
18,877.55
642,064.24

6.5.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้

หนวย : ลานบาท
2555

ในประเทศ ตางประเทศ
เงินบาท

706,003.71

-

2554

รวม

ในประเทศ ตางประเทศ

706,003.71 683,761.55

-

รวม
683,761.55
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6.5.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

หนวย : ลานบาท
2555

ปกติ

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
รวม

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ตํ่ากวา
มาตรฐาน

634,879.41 16,713.21 6,153.92
634,879.41 16,713.21 6,153.92

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

6,320.18 41,936.99 706,003.71
6,320.18 41,936.99 706,003.71
หนวย : ลานบาท
2554

ปกติ

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
รวม

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ตํ่ากวา
มาตรฐาน

591,113.77 31,363.47 6,898.80
591,113.77 31,363.47 6,898.80

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

7,123.36 47,262.15 683,761.55
7,123.36 47,262.15 683,761.55
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6.5.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น

หนวย : ลานบาท
2555

เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ย
คางรับ

1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
- จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2. เงินสํารองสวนเกิน
รวม

ยอดสุทธิที่ใช
อัตราที่ใช
คาเผื่อ
ในการตั้งคาเผื่อ ในการตั้งคาเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ (%)

637,780.05
16,882.67
6,153.92
6,320.18
41,936.99

99,387.64
9,292.98
1,438.77
1,244.52
17,305.83

709,073.81

128,669.74

1
2
100
100
100

3,486.24
446.47
1,438.77
1,248.79
20,874.68
15,115.54
42,610.49
หนวย : ลานบาท

2554

เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ย
คางรับ

1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
- จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2. เงินสํารองสวนเกิน
รวม

ยอดสุทธิที่ใช
อัตราที่ใช
คาเผื่อ
ในการตั้งคาเผื่อ ในการตั้งคาเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ (%)

593,719.16
31,651.49
6,898.80
7,123.36
47,262.15

94,283.25
15,905.34
1,504.63
1,425.00
21,522.61

686,654.96

134,640.83

1
2
100
100
100

942.83
318.10
1,504.63
1,425.00
21,522.61
18,877.55
44,590.72
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 42,610.49 ลานบาท และ 44,590.72
ลานบาท (หมายเหตุ ขอ 6.6) ซึ่งไดรวมจํานวนที่ธนาคารกันเงินสํารองสวนเพิ่มจากเกณฑ ธปท. จํานวน
15,115.54 ลานบาท และ 18,877.55 ลานบาท ไวดว ยแลว ตามลําดับ เพือ่ ใหธนาคารสามารถรองรับผลกระทบ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต กรณีตอ งกันสํารองเพิม่ ตามเกณฑคณุ ภาพ ธนาคารจึงกันเงินสํารองเพิม่ ตามเกณฑคณุ ภาพ
สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพรายยอย โดยพิจารณาเปนอัตราสวนตอเงินใหสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อ
ธนาคารมีการทบทวนการสอบทานคุณภาพลูกหนี้ใหม อาจตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับที่จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารระงับการรับรูรายได ซึ่งถือเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 จํานวน 54,411.09 ลานบาท และ 61,284.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.67 และ 8.93
ตามลําดับ
การจําหนายสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2555 ธนาคารไดปดการจําหนายสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) จํานวน 6,888 บัญชี
มูลคารวมทั้งสิ้น 3,105.78 ลานบาท ใหกับบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด และไดตัดรายการ
บัญชีที่เกี่ยวของครบถวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม สําหรับลูกหนี้ที่ธนาคารมีแผนที่จะ
จําหนายในอนาคต ซึ่งจัดชั้นสงสัย จัดชั้นสงสัยจะสูญ โดยใชประสบการณ ในอดีต และประสบการณของ
ฝายบริหาร เพื่อใหครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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6.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนวย : ลานบาท
2555

ปกติ
ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

942.83
2,543.41
3,486.24

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ตํ่ากวา
มาตรฐาน

318.10
128.37
446.47

1,504.63
(65.86)
1,438.77

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

คาเผื่อฯ
ที่กันเพิ่ม

รวม

1,425.00 21,522.61 18,877.55 44,590.72
(176.21) 2,888.64 (3,762.01) 1,556.34
(3,536.57)
(3,536.57)
1,248.79 20,874.68 15,115.54 42,610.49

หนวย : ลานบาท
2554

ปกติ
ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

848.08
94.75
942.83

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ตํ่ากวา
มาตรฐาน

136.53
181.57
318.10

1,501.59
3.04
1,504.63

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

คาเผื่อฯ
ที่กันเพิ่ม

1,544.02 26,635.81 14,127.55
(119.02)
(553.81) 4,750.00
(4,559.39)
1,425.00 21,522.61 18,877.55

รวม
44,793.58
4,356.53
(4,559.39)
44,590.72

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จํานวน 1,556.34 ลานบาท ประกอบดวย
จํานวนที่ธนาคารกันเงินสํารองตามการจัดชั้นเงินใหสินเชื่อตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้น จํานวน
5,318.35 ลานบาท และไดกันเงินสํารองลดลง จํานวน 3,762.01 ลานบาท
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6.7 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

หนวย : ลานบาท
2555

อสังหาริมทรัพยที่ไดจากการบังคับชําระหนี้
อสังหาริมทรัพยที่ไดจากการโอนทรัพยชําระหนี้
อสังหาริมทรัพยที่ไดจากการเชาซื้อ
ทรัพยสินอื่นรอการขาย
รวมทรัพยสินรอการขาย
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ตนงวด

เพิ่มขึ้น

จําหนาย

ปลายงวด

9,373.18
461.57
24.48
42.08
9,901.31
3,843.73
6,057.58

657.26
657.26
5.43
651.83

2,458.30
78.88
2,537.18
128.28
2,408.90

7,572.14
382.69
24.48
42.08
8,021.39
3,720.88
4,300.51
หนวย : ลานบาท

2554

อสังหาริมทรัพยที่ไดจากการบังคับชําระหนี้
อสังหาริมทรัพยที่ไดจากการโอนทรัพยชําระหนี้
อสังหาริมทรัพยที่ไดจากการเชาซื้อ
ทรัพยสินอื่นรอการขาย
รวมทรัพยสินรอการขาย
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ตนงวด

เพิ่มขึ้น

จําหนาย

ปลายงวด

10,332.42
587.17
24.48
59.62
11,003.69
2,560.31
8,443.38

1,179.98
1,179.98
1,405.96
(225.98)

2,139.22
125.60
17.54
2,282.36
122.54
2,159.82

9,373.18
461.57
24.48
42.08
9,901.31
3,843.73
6,057.58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีทรัพยสินรอการขายที่อยูระหวางดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
จํานวน 550.94 ลานบาท และ 594.07 ลานบาท ตามลําดับ
ป 2555 และ 2554 ธนาคารมีกาํ ไรจากการจําหนายทรัพยสนิ รอการขาย จํานวน 759.05 ลานบาท และ 601.54 ลานบาท
ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดจําหนายของทรัพยสินรอการขาย จํานวน 2,537.18 ลานบาท เกิดจากการโอนไปที่ดิน
อาคารและอุปกรณ จํานวน 3.43 ลานบาท และจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย จํานวน 2,533.75 ลานบาท
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6.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ

หนวย : ลานบาท
2555

ตนงวด
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ
อื่นๆ

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น ลดลง

676.38
2.90
2,614.97 284.86
1,661.45 197.38
502.15 569.78
5,454.95 1,054.92

ปลายงวด

ตนงวด

679.28
32.10 2,867.73 1,654.83
14.10 1,844.73 1,351.57
435.67 636.26
63.26
481.87 6,028.00 3,069.66

คาเสื่อมราคาสะสม
เพิ่มขึ้น ลดลง

ปลายงวด

100.54
116.29
2.44
219.27

679.28
1,755.33 1,112.40
1,454.43 390.30
65.70 570.56
3,275.46 2,752.54

0.04
13.43
13.47

คาเสื่อมราคา

ยอด
สุทธิ

219.27

หนวย : ลานบาท
2554

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ
อื่น ๆ
คาเสื่อมราคา

ตนงวด

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น ลดลง

670.67
2,535.36
1,647.75
415.90
5,269.68

5.71
96.19
57.21
205.66
364.77

ปลายงวด

ตนงวด

676.38
16.58 2,614.97 1,566.27
43.51 1,661.45 1,242.11
119.41 502.15
60.59
179.50 5,454.95 2,868.97

คาเสื่อมราคาสะสม
เพิ่มขึ้น ลดลง

ปลายงวด

88.56
141.70
2.67
232.93

676.38
1,654.83 960.14
1,351.57 309.88
63.26 438.89
3,069.66 2,385.29

32.24
32.24

ยอด
สุทธิ

232.93

ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จํานวน 679.28 ลานบาท และ 676.38 ลานบาท ตามลําดับ ในจํานวนนี้
มีที่ดินที่มีภาระจํายอมใหองคการรถไฟฟามหานครใชพื้นที่ใตดินบริเวณลานจอดรถที่สํานักงานใหญ เนื้อที่ 2 ไร 142
ตารางวา ราคาตามบัญชี 7.21 ลานบาท ตั้งแตป 2543 โดยไมมีกําหนดระยะเวลา ธนาคารไดรับเงินชดเชยจาก
การใชพื้นที่ดังกลาว 75.36 ลานบาท โดยรับรูเปนรายไดทั้งจํานวน ณ วันที่ไดรับเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ราคาทุนของทรัพยสินที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังคงใชงานอยู มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
อาคาร
อุปกรณ
รวม

2555

2554

230.33
1,111.39
1,341.72

220.92
1,003.59
1,224.51

6.9 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ

หนวย : ลานบาท
2555

ตนงวด
โปรแกรมคอมพิวเตอร 729.80
729.80

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น ลดลง
97.56
97.56

-

ปลายงวด

ตนงวด

827.36
827.36

653.77
653.77

คาตัดจําหนายสะสม
เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด
39.59
39.59

-

693.36
693.36

คาตัดจําหนาย

ยอด
สุทธิ
134.00
134.00
39.59

หนวย : ลานบาท
2554

ตนงวด
โปรแกรมคอมพิวเตอร 691.75
691.75
คาตัดจําหนาย

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น ลดลง
38.05
38.05

-

ปลายงวด

ตนงวด

คาตัดจําหนายสะสม
เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด

729.80
729.80

537.17
537.17

116.60
116.60

-

653.77
653.77

ยอด
สุทธิ
76.03
76.03
116.60
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6.10 สินทรัพยอื่นสุทธิ

หนวย : ลานบาท
2555

สิทธิเรียกรอง - ลูกหนี้ดําเนินคดีรอรับคืน
คาธรรมเนียมรอรับคืน
คาธรรมเนียมเงินใหกูรายยอยระยะยาว
ลูกหนี้อื่น
คาเชาคางรับ - อสังหาริมทรัพย
รายไดคางรับ
คาใชจายรอตัดบัญชี
เงินประกันและมัดจํา
ลูกหนี้รอการชดใช
พัสดุคงคลัง
อื่นๆ
รวม

สินทรัพยอื่น

หัก คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

สินทรัพยอื่น
สุทธิ

17,137.49
1,125.63
230.85
52.63
1.32
101.96
35.15
34.23
479.02
15.12
133.10
19,346.50

17,137.49
1,125.63
94.21
52.08
1.22
0.70
479.02
15.12
18,905.47

136.64
0.55
0.10
101.26
35.15
34.23
133.10
441.03
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หนวย : ลานบาท
2554

สิทธิเรียกรอง - ลูกหนี้ดําเนินคดีรอรับคืน
คาธรรมเนียมรอรับคืน
คาธรรมเนียมเงินใหกูรายยอยระยะยาว
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้รอการชดใชโครงการนโยบายภาครัฐ
คาเชาคางรับ - อสังหาริมทรัพย
รายไดคางรับ
คาใชจายรอตัดบัญชี
เงินประกันและมัดจํา
ลูกหนี้รอการชดใช
พัสดุคงคลัง
อื่นๆ
รวม

สินทรัพยอื่น

หัก คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

สินทรัพยอื่น
สุทธิ

22,829.91
1,255.05
220.51
44.74
200.89
1.63
82.11
41.31
20.42
471.77
15.47
179.58
25,363.39

22,829.91
1,255.05
113.04
44.11
1.30
0.70
471.77
15.47
24,731.35

107.47
0.63
200.89
0.33
81.41
41.31
20.42
179.58
632.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีลูกหนี้รอการชดใช จํานวน 479.02 ลานบาท และ 471.77 ลานบาท ตามลําดับเปนลูกหนี้
ที่ธนาคารไดพบการกระทําทุจริตของพนักงานพรอมทั้งตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดวยจํานวนเดียวกัน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

6.11 เงินรับฝากที่เปนเงินบาท
6.11.1 จําแนกตามประเภทเงินฝาก

หนวย : ลานบาท

จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวม

2555

2554

597.53
61,365.92
509,257.03
571,220.48

507.62
59,572.43
512,824.93
572,904.98

6.11.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก

หนวย : ลานบาท
2555

ในประเทศ ตางประเทศ

เงินบาท

571,220.48

-

2554

รวม

ในประเทศ ตางประเทศ

571,220.48 572,904.98

-

รวม

572,904.98

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินรับฝากที่เปนเงินบาท สําหรับเงินรับฝาก
ประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา จํานวน 800 ลานบาท และ 800 ลานบาท ตามลําดับ โดยทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6.25
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6.12 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

หนวย : ลานบาท
2555

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

ในประเทศ
- ธนาคารแหงประเทศไทย
รวม

-

2554

รวม

18,330.21 18,330.21
18,330.21 18,330.21

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

-

-

รวม

-

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จํานวน 18,330.21 ลานบาท เปนเงินกูโครงการชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับ
ความเสียหายจากอุทกภัยจากธนาคารแหงประเทศไทย ตามพระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ ไดรับ
ความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สกง. 12/2555 ลงวันที่
16 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ป 2554 วงเงินตามโครงการ
ทั้งสิ้น 300,000 ลานบาท เปนเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหสถาบันการเงินกูยืมไมเกิน 210,000 ลานบาท และเปนเงินของ
สถาบันการเงินไมตํ่ากวา 90,000 ลานบาท ในสวนของธนาคารไดรับอนุมัติวงเงิน จํานวน 20,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ
0.01 ตอป เบิกรับเงินกูภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินที่กระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน อายุไมเกิน 5 ป

6.13 เงินกูยืม

หนวย : ลานบาท
2555

ในประเทศ ตางประเทศ

พันธบัตร
- ธนาคารอาคารสงเคราะห
- โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ
รวม

86,300.00
1,600.00
87,900.00

-

2554

รวม

ในประเทศ ตางประเทศ

86,300.00 86,300.00
1,600.00 1,600.00
87,900.00 87,900.00

-

รวม

86,300.00
1,600.00
87,900.00

ในงวดบัญชีป 2555 ธนาคารออกพันธบัตร จํานวน 16,500 ลานบาท และจายชําระพันธบัตรทีค่ รบกําหนดชําระจํานวน 16,500 ลานบาท
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รายละเอียดเงินกูยืม
ประเภทเงินกู

ในประเทศ
พันธบัตรเงินกู - ธอส.

ผูใหกู

จํานวนเงินกูยืม ระยะเวลากู
(ลานบาท)

ครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย
ชําระในป
รอยละตอป

ธนาคารพาณิชย และ
สถาบันการเงิน

84,300

3 - 15 ป

2556 - 2569 2.59 - 6.2825

พันธบัตรเงินกู - ธอส.
ธนาคารพาณิชย และ
(บาน ธอส.เพื่อที่อยูอาศัยแหงแรก) สถาบันการเงิน

2,000

7 - 10 ป

2558 - 2561 5.89 - 5.91

พันธบัตรเงินกู - โครงการ
สินเชื่อเคหะรวมใจ

1,600

3 ป

ธนาคารพาณิชย และ
สถาบันการเงิน

2557

6.14 ประมาณการหนี้สิน ประกอบดวย

ประมาณการหนี้สินจากการปองกันความเสี่ยง (หมายเหตุขอ 6.25)
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชนพนักงาน (หมายเหตุขอ 6.15.1)
ประมาณการจากการชดใชคาเสียหาย (หมายเหตุขอ 6.22.1)
รวม

3.33

หนวย : ลานบาท
2555

2554

55.99
964.08
5.59
1,025.66

75.41
896.68
972.09

6.15 ผลประโยชนของพนักงาน
ธนาคารมีการใหผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานทั้งที่เปนประเภทโครงการผลประโยชน และผลประโยชน
ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน ซึง่ เปนไปตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดตามพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
พ.ศ. 2543 และขอกําหนดของธนาคาร
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6.15.1 ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชนของพนักงาน

เงินตอบแทนความชอบในการทํางาน
ของที่ระลึกเนื่องจากเกษียณอายุ
เงินบําเหน็จ
รวมประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
ประเภทโครงการผลประโยชน (หมายเหตุขอ 6.15.1.1)
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน (หมายเหตุขอ 6.15.1.2)
รวมประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชนของพนักงาน

หนวย : ลานบาท
2555

2554

857.48
24.03
8.07

796.44
22.59
7.07

889.58
13.29
61.21
964.08

826.10
12.69
57.89
896.68

ยอดคงเหลือของผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชนและ ผลประโยชนระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้
6.15.1.1 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน
ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน ไดแก เงินตอบแทนความชอบใน
การทํางาน ของที่ระลึกเนื่องจากเกษียณอายุ และเงินบําเหน็จ ซึ่งไมไดจัดตั้งเปนกองทุนแยกตางหาก
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 สามารถกระทบยอดไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
ยอดคงเหลือตามวิธีการคํานวณเดิม
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ยอดคงเหลือตนงวด
จายเงินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายงวด

2555

2554

826.10
(26.84)
57.05
33.27
889.58

898.03
(158.21)
739.82
(10.17)
66.14
30.31
826.10

ธนาคารอาคารสงเคราะห

6.15.1.2 ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ไดแก ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานมานาน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
สามารถกระทบยอดไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
ยอดคงเหลือตามนโยบายการบัญชีใหม
ยอดคงเหลือตนงวด
จายเงินผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายงวด

2555

2554

57.89
(3.16)
4.11
2.37
61.21

55.42
55.42
(3.89)
4.09
2.27
57.89

สมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทีส่ าํ คัญ ที่ใชในการคํานวณหาภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน มีดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

2555

2554

4.1 %
7.5 %
0 - 1.4 %

4.1 %
7.5 %
0 - 1.4 %

6.15.2 โครงการสมทบเงิน (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีคาใชจายผลประโยชนของพนักงานประเภท
โครงการสมทบเงิน รวมเปนเงินจํานวน 136.47 ลานบาท และ 124.29 ลานบาท ตามลําดับ
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6.16 หนี้สินอื่น

เจาหนี้อื่น
เงินมัดจําและเงินประกัน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ดอกเบี้ยรับที่ยังไมรับรูเปนรายได - ดอกเบี้ยพิเศษ
อื่นๆ
รวม

หนวย : ลานบาท
2555

2554

1,124.86
493.14
764.48
123.15
719.21
120.86
3,345.70

901.04
514.39
706.84
100.06
719.21
138.94
3,080.48

6.17 ทุน

ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
ทุนเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
รวม

หนวย : ลานบาท
2555

2554

20.00
1,990.00
18,310.33
20,320.33

20.00
1,990.00
18,310.33
20,320.33

6.18 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

ขาดทุนประมาณการหนี้สินจากการปองกันความเสี่ยง
รวม

หนวย : ลานบาท
2555

2554

(55.99)
(55.99)

(75.41)
(75.41)
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6.19 สํารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496 ใหธนาคารสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิ
ในแตละป เปนจํานวนไมตํ่ากวารอยละยี่สิบของกําไรสุทธิในปนั้นๆ จนกวาสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนเทากับทุน
หลังจากนั้นคณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาลดอัตรารอยละของการตั้งสํารองลงได

6.20 กองทุนบําเหน็จผูปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารไดนําสินทรัพย เงินกองทุน และรายไดคาใชจาย ของกองทุนบําเหน็จผูปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห
รวมกับงบการเงินของธนาคาร ในงวดบัญชีป 2555 และ 2554 กองทุนบําเหน็จมีรายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน 0.04 ลานบาท ไมมีคาใชจาย เงินกองทุนมียอดคงเหลือ 10.24 ลานบาท และ 9.90 ลานบาท ตามลําดับ แตมี
ภาระผูกพัน ที่จะตองจายเงินบําเหน็จใหพนักงานจํานวน 5.38 ลานบาท และ 5.08 ลานบาท ตามลําดับ

6.21 กองทุนสวัสดิการ
ธนาคารไดจัดใหมีกองทุนสวัสดิการสําหรับสงเคราะหผูปฏิบัติงานตามขอบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห ฉบับที่ 44
วาดวยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 52 แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 68 แกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยใหกองทุนสวัสดิการเปนทรัพยสินของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กองทุนสวัสดิการมีสนิ ทรัพยรวม จํานวน 242.85 ลานบาท และ 262.78 ลานบาท
ตามลําดับ ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน มีรายไดตํ่ากวาคาใชจาย จํานวน 22.65 ลานบาท และรายได
สูงกวาคาใชจา ย จํานวน 44.85 ลานบาท ตามลําดับ ธนาคารไมไดนาํ งบการเงินของกองทุนสวัสดิการรวมกับงบการเงิน
ของธนาคาร มีผลใหสินทรัพยและผลการดําเนินงานของธนาคารตํ่าไปดวยจํานวนเดียวกัน

6.22 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน
6.22.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ธนาคารมีคดีที่ถูกบุคคลภายนอกฟองเปนจําเลยและเปนจําเลยรวมกับบุคคลอื่น จํานวน 105 คดี ซึ่งอยูระหวาง
อุทธรณ 33 คดี อยูระหวางฎีกา 44 คดี และอยูระหวางพิจารณาคดี 28 คดี โดยมีทุนทรัพย ในคดีความ
รวมจํานวน 1,086.58 ลานบาท ธนาคารมีภาระชดใชคาเสียหายตามคําพิพากษา จํานวน 5.59 ลานบาท
(หมายเหตุขอ 6.14) ปจจุบันอยูระหวางชั้นอุทธรณ ฎีกา นอกจากที่กลาวมาแลวเปนคดีที่อยูระหวางพิจารณา
6.22.2 ภาระผูกพัน
ธนาคารมีภาระผูกพันซึง่ เกิดจากการออกหนังสือสัญญาคํา้ ประกันสาธารณูปโภคใหกบั ลูกคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 จํานวน 13.52 ลานบาท และ 13.52 ลานบาท ตามลําดับ
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6.23 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
จํานวนของยอดคงคางที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ (นอกจากที่เปดเผยไวแลว)
มีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อแกพนักงานชั้นบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
จํานวน 88.34 ลานบาท และ 88.08 ลานบาท ตามลําดับ
ธนาคารมีเงินใหสนิ เชือ่ แกสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชดิ กับบุคคลตามยอหนาแรก โดยมียอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 จํานวน 25.02 ลานบาท และ 18.36 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีผลประโยชนอื่นที่จายแกผูมีอํานาจในการจัดการโดยเปนคาตอบแทน
จํานวน 20.01 ลานบาท และ 19.71 ลานบาท ตามลําดับ

6.24 สัญญาเชาระยะยาว
ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชา ตามสัญญาการเชาอาคารและอุปกรณ จําแนกได ดังนี้

หนวย : ลานบาท

2555

สัญญาเชาอาคาร /สถานที่
สัญญาเชารถยนต
สัญญาเชาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
รวม

ภายใน 1 ป

ระหวาง 1-5 ป

เกิน 5 ป

รวม

24.58
46.07
13.25
44.13
128.03

29.33
49.27
5.30
52.59
136.49

2.52
2.52

56.43
95.34
18.55
96.72
267.04
หนวย : ลานบาท

2554

สัญญาเชาอาคาร /สถานที่
สัญญาเชารถยนต
สัญญาเชาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
รวม

ภายใน 1 ป

ระหวาง 1-5 ป

เกิน 5 ป

รวม

12.35
46.02
6.64
20.28
85.29

8.24
50.07
5.74
11.62
75.67

4.05
4.05

24.64
96.09
12.38
31.90
165.01
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6.25 ภาระผูกพันอื่น (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน)
ขอมูลเกี่ยวกับตราสารอนุพันธทางการเงิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแสดงในตารางดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
2555

รายการอางอิง
เงินตรา
เงินบาท
ตางประเทศ

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
หนังสือยืนยันการรับเงินฝาก

-

800.00

มูลคาตามสัญญา
เงินตรา
เงินบาท
ตางประเทศ

-

800.00

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย
จาย
รับ

คงที่

ครบกําหนด
ชําระในป

ลอยตัว 2556 - 2558
หนวย : ลานบาท

2554

รายการอางอิง
เงินตรา
เงินบาท
ตางประเทศ

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
หนังสือยืนยันการรับเงินฝาก

-

800.00

มูลคาตามสัญญา
เงินตรา
เงินบาท
ตางประเทศ

-

800.00

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย
จาย
รับ

คงที่

ครบกําหนด
ชําระในป

ลอยตัว 2556 - 2558

ตราสารอนุพันธทางการเงินแสดงรายการตามมูลคาที่ตราไว ธนาคารไมไดแสดงรายการตามมูลคายุติธรรม เนื่องจาก
ไดรบั ยกเวนจากกระทรวงการคลัง ตามบันทึกขอความ ที่ กค 1004/ล.68 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 มีมูลคายุติธรรมเชิงลบ จํานวน 55.99 ลานบาท และ 75.41 ลานบาท ตามลําดับ

6.26 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ฝายบริหารเห็นวาธนาคารดําเนินงานในสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมศิ าสตรเดียว โดยพิจารณาจากความเสีย่ งและ
ผลตอบแทนของธุรกิจ โครงสรางของธนาคาร และระบบขอมูลทางการเงินภายในที่เสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
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6.27 รายไดดอกเบี้ย

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
การใหเชาซื้อ
รวมรายไดดอกเบี้ย

หนวย : ลานบาท
2555

2554

1,431.80
628.27
35,243.39
37,303.46

927.18
564.81
33,519.89
0.09
35,011.97

6.28 คาใชจายดอกเบี้ย

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืม
คาธรรมเนียมในการกูยืม
อื่นๆ
รวมคาใชจายดอกเบี้ย

หนวย : ลานบาท
2555

2554

18,885.12
1.84
3,569.76
160.18
25.16
22,642.06

15,284.42
1.66
3,745.73
145.12
29.87
19,206.80

6.29 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

หนวย : ลานบาท
2555

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการคํ้าประกัน
รายไดเบ็ดเตล็ดคาธรรมเนียมคุมนิรันดร
รายไดคานายหนาประกันภัย
อื่นๆ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

0.39
381.56
148.20
267.57
797.72
12.53
785.19

2554

0.45
397.44
141.37
267.38
806.64
9.27
797.37
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6.30 การจัดสรรกําไรสุทธิ
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ มีมติเห็นชอบผลการประเมินประจําป 2554 และ 2553 โดยใหจดั สรรกําไรสุทธิ
ป 2554 และ 2553 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
สํารองตามกฎหมาย
นําสงรายไดแผนดิน
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
รวมจัดสรร
คงเหลือเปนกําไรสะสม
รวมกําไรสุทธิป 2554 และ 2553

2555

2554

1,387.54
2,857.05
1.94
669.50
4,916.03
2,074.28
6,990.31

1,270.82
2,800.00
2.01
614.82
4,687.65
1,666.46
6,354.11

ป 2555 ธนาคารตองนําสงรายไดแผนดิน จํานวน 2,857.05 ลานบาท จากการจัดสรรกําไรสุทธิป 2554 เนือ่ งจากป 2554
ไดนาํ สงรายไดแผนดินระหวางกาลไปแลว จํานวน 1,627.05 ลานบาท คงเหลือนําสงในป 2555 จํานวน 1,230 ลานบาท
และในป 2555 ไดนําสงรายไดแผนดินระหวางกาลสําหรับงวดนี้ จํานวน 1,475 ลานบาท รวมรายไดแผนดินนําสงคลัง
ในป 2555 จํานวน 2,705 ลานบาท
ในเดือนพฤษภาคม 2555 ธนาคารไดนําสงเงินรายไดแผนดินจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 สวนที่เหลือใหแก
กระทรวงการคลัง จํานวน 1,230 ลานบาท โดยไดลดเงินนําสงรายไดแผนดินสําหรับโครงการบาน ธอส. เพื่อที่อยูอาศัย
แหงแรก (0% 2 ป และ 0% 3 ป) จํานวน 190.85 ลานบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 1006/17427 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เรื่อง โครงการบาน ธอส. เพื่อที่อยูอาศัยแหงแรก กําหนดให ธอส. ไดรับ
ชดเชยในสวนของดอกเบี้ยจายของตนทุนเงินในการปลอยสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อไมเกิน 20,000 ลานบาท โดยลดจํานวน
เงินรายไดนําสงกระทรวงการคลังในป 2554 - 2557
ป 2554 ธนาคารตองนําสงรายไดแผนดิน จํานวน 2,800 ลานบาท จากการจัดสรรกําไรสุทธิป 2553 เนื่องจากป 2553
ไดนําสงรายไดแผนดินระหวางกาลไปแลว จํานวน 1,251.30 ลานบาท คงเหลือนําสงในป 2554 จํานวน 1,548.70
ลานบาท และในป 2554 ไดนาํ สงรายไดแผนดินระหวางกาลสําหรับงวดนี้ จํานวน 1,627.05 ลานบาท รวมรายไดแผนดิน
นําสงคลังในป 2554 จํานวน 3,175.75 ลานบาท
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6.31 การจัดประเภทรายการใหม
ธนาคารไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อประโยชน
ในการเปรียบเทียบกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

6.32 ผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย
ในเดือนตุลาคม 2554 ประเทศไทยประสบวิกฤตมหาอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่ 26 จังหวัด จาก 77 จังหวัด ธนาคาร
ออกมาตรการเพือ่ ใหความชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัย โดยรวมถึงการผอนปรนการผอนชําระหนี้ การยกเวนการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมบางรายการ และไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังผานธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อชวยฟนฟู
ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย โดยออกมาตรการการใหสินเชื่อเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย
ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2554 ถึงปจจุบนั มีผปู ระสบอุทกภัยเขารวมมาตรการผอนปรนการผอนชําระเงินตน และ/หรือดอกเบีย้
เปนเวลา 3 เดือน ถึง 6 เดือน จํานวน 128,820 ราย ซึง่ มีผลกระทบทําใหรายไดดอกเบีย้ ลดลง จํานวน 1,701.74 ลานบาท

6.33 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการผูจัดการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

การดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม (CSR)
ดวยตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility)
ควบคูกับภารกิจหลักในการเปนสถาบันการเงินเพื่อที่อยูอาศัย
เพือ่ ชวยเหลือประชาชนใหมที อี่ ยูอ าศัยเปนของตนเองตามควร
แก อั ต ภาพมาโดยตลอดระยะเวลากว า 59 ป ธนาคาร
อาคารสงเคราะหจึงมุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตอยางยิ่งยืน
โดยไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
เพือ่ เปนการคืนกําไรตอบแทนสูส งั คม ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ภายใตแนวคิด “ธอส. สานฝน เพื่อบานเพื่อคุณ” ภายใตกรอบ
วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของธนาคาร เพื่อนําไปสูสังคม
ที่เขมแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน โดยไดกําหนดยุทธศาสตร
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม มุง เนน 3 คุณภาพ
ไดแก
1. สรางคุณภาพองคกร เปนการดําเนินความรับผิดชอบ
ตอสังคมภายในองคกร การคํานึงถึงผูบริหาร และพนักงาน
ในองคกร โดยการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารจัดการธุรกิจ
ดวยความเปนธรรม มีความโปรงใส การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การสรางเสริมกําลังใจ ตลอดจน
การปลูกจิตสํานึกดานการรวมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม
อยางเขมแข็ง เปนตน
2. สรางคุณภาพบุคลากร เปนการดําเนินความรับผิดชอบ
ตอสังคมภายนอกองคกร (สังคมใกล) ขยายขอบขายไปยังกลุม
ลูกคา ชุมชนใกลเคียงทีต่ งั้ สํานักงานของธนาคาร และครอบครัว
ของพนักงาน เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
3. สรางคุณภาพสังคม เปนการดําเนินความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิง่ แวดลอม เพือ่ ใหประชาชน และชุมชนในสังคม
ในวงกวาง ไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานที่อยูอาศัย และเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ซึ่งในป 2555 ธนาคารไดกําหนดแผนการดําเนินการ
งาน CSR ใหสอดคลองกับความสามารถพิเศษของธนาคาร
สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมชุ ม ชน โดยเฉพาะผู  ที่ ไ ด รั บ
ความเดือดรอนและประสบภัยพิบัติในปที่ผานมา ซึ่งสงผล
กระทบต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และการดํ า รงชี พ ธนาคารจึ ง
มุงเนนบรรเทาความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอาศัยของลูกคา
และชุมชนที่สําคัญของธนาคาร และเยียวยาดานจิตใจใหผูที่
ประสบภัยพิบัติตางๆ เชน โครงการ ธอส. ฟนฟูและชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติ โครงการบาน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ
โครงการบาน ธอส. เพื่อผูประสบอุทกภัย โครงการบาน ธอส.
เพื่อผูพิการและผูสูงอายุ โครงการ 84 พรรษา 84 ถังนํ้าใจ
ถวายในหลวง โครงการ ธอส. ขออาสาชวยชุมชน โครงการ
ชวยเหลือผูป ระสบภัย และโครงการ ธอส. รวมใจตานภัยหนาว
ซึ่งโครงการบาน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ เปนโครงการเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตรขององคกร และยุทธศาสตร CSR
ของธนาคาร โดยไดกําหนดกรอบกิจกรรม CSR ไว 6 ดาน
ไดแก ดานสงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย, ดานที่อยูอาศัย,
ดานสังคม / การศึกษาและชวยเหลือผูประสบภัย, ดานกีฬา,
ดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม, ดานสิ่งแวดลอม กิจกรรมในรั้ว
และอื่นๆ
ทั้งนี้ ธนาคารไดมุงเนนกิจกรรม CSR โดยแบงเปน
หมวดหลักๆ 3 หมวด ไดแก
1. ดานสงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย
2. ดานที่อยูอาศัย
3. ดานสังคม / การศึกษา และชวยเหลือผูประสบภัย
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ดานสงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย

โครงการ 84 พรรษา 84 ถังนํ้าใจ ถวายในหลวง
เปนโครงการจัดสรางแท็งคนํ้า จํานวน 84 แท็งคมอบใหกับ
84 ชุมชนในพื้นที่ 40 จังหวัด ที่ไดรับความเดือดรอนจากการ
ขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางรุนแรง โดยรูปแบบ
ของแท็งคนํ้าจะมีภาพวาดพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งมีประชาชนที่ไดรับประโยชน
จากโครงการดังกลาวประมาณ 550,000 คน ใน 84 หมูบาน
หรือคิดเปนจํานวนปริมาณการกักเก็บนํา้ ไดถงึ 3,240,000 ลิตร
ตอจํานวน 84 แท็งค สงผลใหชาวบานในชุมชน สามารถใชนํ้า
เพื่อการอุปโภคบริโภคไดตลอดทั้งป

โครงการ “นอมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ
มหาราชินี”
รวมกับสภากาชาดไทย เนือ่ งในโอกาสครบรอบการดําเนินงาน
59 ป ธ อส. เพื่ อ มอบให กั บ ผู  ที่ ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นและ
ผูขาดแคลนโลหิต เพื่อแสดงความกตัญู และนอมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีดว ยการ
บริจาคโลหิตเพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยไดรับยอดบริจาคทั้งสิ้น 15,500 ยูนิต
(6,200,000 ซีซี)

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ดานที่อยูอาศัย

โครงการสราง-ซอมบานใหแกผูดอยโอกาสดานที่อยูอาศัย
ซึ่งธนาคารไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2553 รวมจํานวนผูไดรับความชวยเหลือกวา 1,000 ครัวเรือน สําหรับป 2555
ธนาคารไดจัดทําโครงการตางๆ ภายใตแนวคิด “วิมานดิน ธอส.สรางบาน สรางชีวิตใหม” ดังนี้
1. โครงการบาน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ ปที่ 3 รวมกับมูลนิธิ
ที่อยูอาศัย ประเทศไทย
เปนโครงการสราง - ซอมบานใหแกผูดอยโอกาส จํานวน
205 หลัง ใน 3 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ตรัง และพังงา
2. โครงการบาน ธอส. เพื่อผูประสบอุทกภัย รวมกับมูลนิธิ
ที่อยูอาศัย ประเทศไทย
ดําเนินการสราง - ซอมบานใหแกผูประสบอุทกภัย โดยมี
การออกแบบบานใหมสําหรับพื้นที่ที่เสี่ยงตออุทกภัย เปน
แบบบานยกพื้นสูงที่เนนความรวดเร็วสําหรับระยะเวลาการ
กอสรางและความคงทนเปนหลัก ตามแนวทางหลักปรัชญา
พอเพียงในพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี สิงหบุรี ลพบุรี
อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ และนครสวรรค รวม
จํานวน 300 หลัง
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โครงการบานชีวติ ใหม เพือ่ ผูพ
 กิ ารและผูส งู อายุ รวมกับ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เปนโครงการชวยเหลือกลุมผูพิการและผูสูงอายุที่อาศัยอยูใน
พื้นที่ประสบอุทกภัยในป 2554 จํานวน 10 หลัง

โครงการประกวดหนังสั้น
“บาน คือ ลมหายใจของชีวิต”
เปนโครงการทีเ่ ปดโอกาสใหนสิ ติ นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
สงผลงานหนังสัน้ คุณภาพทีม่ คี วามคิดสรางสรรคไมซาํ้ แบบใคร
และมีเรื่องราวที่เกี่ยวของกับบานที่เปนศูนยรวมความรักของ
ครอบครัว เพื่อชิงรางวัลมูลคา 450,000 บาท พรอมโล
เกียรติยศ รวมถึงการนําผลงานที่ไดรับการคัดเลือกมาผลิต
เปนหนังสั้นหรือภาพยนตรโฆษณาของธนาคารดวย
โครงการเสริมสรางวินัยทางการเงิน
เปนโครงการฝกอบรมอาชีพ ใหแกผูซื้อที่อยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร ใหมีความรูและ
เห็นความสําคัญของการทําบัญชีรายรับรายจายของตนเองและภาระหนี้สินที่ตองใชคืน
ทําใหเกิดความตระหนักและรูจักคิด รูจักวางแผนการใชเงิน ตัดรายจาย และหรือลดรายจาย
ที่ไมจําเปนลง และหาแนวทางในการสรางรายไดเพิ่ม และทายที่สุดมีเงินออม
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ดานสังคม/การศึกษา และชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
โครงการ ธอส. ขออาสาชวยชุมชน
เปนโครงการที่ธนาคารจัดขึ้นโดยใหสํานักงานเขตในสวน
ภูมิภาคทั้ง 9 เขต ดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชน/
ลู ก ค า ประชาชนในพื้ น ที่ โดยจั ด กิ จ กรรมฯ ให ต รงตาม
ความตองการของประชาชน/ชุมชนนั้นๆ และสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร (CSR) ของธนาคาร อาทิ
- โครงการ “เพิ่มความเขาใจหวงใยลูกคาเดิมเสริม
หลักประกัน” เชน การซอมแซมหลังคาบาน ทาสีบา น
มอบอุ ป กรณ ค รั ว เรื อ นให กั บ ลู ก ค า ที่ มี ป ระวั ติ การ
ผอนชําระหนี้ดีสมํ่าเสมอ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก / แพร
เพรชบูรณ / กําแพงเพชร และนครสวรรค
- โครงการ “การศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย มเพื่ อ
โรงเรียนในชนบท” โดยมอบสื่อการเรียนการสอน
ประเภทจอ LCD ใหกบั โรงเรียนในเขตจังหวัดสระแกว
จํานวน 7 เครือ่ ง
โครงการ ธอส. รวมใจตานภัยหนาว
มอบผาหมกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับชุมชนที่ได
รับความเดือดรอนในพื้นที่ชนบทที่หางไกลและขาดแคลน

โครงการ G H Bank Home Care Mobile
ธนาคารเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาและคุณภาพชีวติ ของ
เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาอยูร อบบริเวณ
ที่ตั้งธนาคาร จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงซอมแซมภูมิทัศน
และทั ศ นี ย ภาพให กั บ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย นในพื้ น ที่
เขตหวยขวางอยางตอเนื่องเปนปที่ 4 แลว
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โครงการแนวรวมดูแลคูคลอง
เพือ่ ดําเนินโครงการดูแลคูคลองและพัฒนาชุมชนใหมจี ติ สํานึก
รักษนํ้า รักชุมชน และชวยทะนุบํารุงรักษาคูคลองใหสะอาด
นามอง ทั้งนี้ ธนาคารใหการสนับสนุนการดูแลคูคลองจํานวน
3 แหง ไดแก คลองหกวา เขตสายไหม คลองลํานายโส

ดานอื่นๆ อาทิเชน
โครงการนอมนพพบพระเกจิ
เปนโครงการที่จัดทําขึ้นพื่อใหผูบริหาร พนักงานธนาคารได
ทําบุญกับพระเกจิอาจารย เพื่อชวยสืบสาน พระพุทธศาสนา
และประเพณีของไทยรวมถึงเปนการสรางขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน
ธอส. จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจําป 2555
ให กั บ เด็ ก และเยาวชนชุ ม ชนเขตห ว ยขวาง ณ โรงเรี ย น
ประชาราษฎรบําเพ็ญ เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
การดําเนินกิจกรรม/โครงการ CSR ของธนาคาร นับวา
บรรลุวตั ถุประสงคตามเปาหมายที่ไดวางไวเปนอยางดี กิจกรรม
ดังกลาว ที่เกิดขึ้นถือเปนการคืนกําไรตอบแทนสูสังคม ดวย
การรวมสรางองคกรและสังคมไทยใหมีคุณภาพและอยูอยางมี
ความสุข เติบโตอยางยั่งยืนสืบไปและยังตอกยํ้าความเปน
สถาบันการเงินของรัฐที่มั่นคงและทันสมัย ควบคูไปกับการ
คํานึงความรับผิดชอบตอสังคม

เขตลาดกระบัง และคลอง 1 เขตหนองจอก คลองบึงบัว /
คลองลําดวน / คลองศาลาแดง ตามโครงการ “รวมแรงไทย
รักษานํ้าใสทุกคูคลอง” ของกระทรวงการคลัง

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลธนาคาร
ชื่อธนาคาร
ประเภทธุรกิจ
สํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต

:
:
:
:
:
:

ธนาคารอาคารสงเคราะห
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
63 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0-2645-9000
0-2645-9001
http://www.ghbank.co.th

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ และเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496 โดยดําเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวของ ซึ่งออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวง
การคลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ประวัติความเปนมา
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหตรา “พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496”
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2496 ใหจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) เปนสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
การคลั ง เจตนารมณ สํ า คั ญ ในการจั ด ตั้ ง “เพื่ อ ช ว ยเหลื อ
ทางการเงินใหประชาชานไดมีที่อยูอาศัยตามควรแกอัตภาพ”
ในการบริหารงานธนาคารไดรบั ทุนประเดิมจากกระทรวงการคลัง
เปนเงิน 20 ลานบาท โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496
จอมพล ป. พิบลู สงคราม ไดเปนประธานประกอบพิธเี ปดธนาคาร
อาคารสงเคราะห จึงไดถือฤกษวันนี้ เปนวันเริ่มดําเนินการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห
ในยุคเริม่ กอตัง้ ธนาคารอาคารสงเคราะหมไิ ดเพียงทําหนาที่
เปน “สถาบันการเงินที่ใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยเทานั้น หากยัง
ทําหนาที่เปน “ผูจัดสรรบานและที่ดิน” โดยมุงจัดสรรที่ดิน
และสรางบานในลักษณะโครงการอาคารสงเคราะหเปนหลัก
ใหความชวยเหลือสงเสริมและขยายกิจการกอสรางอาคาร
สงเคราะหประเภทเชาซื้อ โครงการเคหะสถานที่ธนาคารไดจัด
สรางขึ้นเปนบานแบบรวมกลุมมีบานลักษณะซํ้าๆ กัน มีการ
สรางถนนและสาธารณูปโภคที่คอนขางสมบูรณ การออกแบบ
เปน “สถาปตยกรรมแนวสภาวะแวดลอมสัมพันธ” เปนเคหะ

ชุ ม ชนที่ อ ยู  อ าศั ย ที่ ส มบู ร ณ แ บบ (Complete Housing
Community) และเปนตนแบบของโครงการบานจัดสรรในชวง
เวลาตอมา การดําเนินการของธนาคาร ในชวง 20 ปแรก
กาวไปอยางชาๆ เนือ่ งจากเงินทุนทีจ่ าํ กัด บทบาทของธนาคาร
สวนใหญจะเปนการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะหเพื่อการ
เชาซื้อ รวมทั้งการใหกูเงินเพื่อปลูกสรางบานแกประชาชน
สงผลใหประชาชนมีบานเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองกวา 7,000
ครอบครัว
เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2515 ไดมปี ระกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 316 จัดตัง้ “การเคหะแหงชาติ” เพือ่ จัดระบบงานเกีย่ วกับ
การจัดใหมีอาคารสงเคราะหเสียใหม รวมหนวยงานเกี่ยวกับ
การเคหะหรืออาคารสงเคราะหที่กระจัดกระจายอยูในรูปตางๆ
ใหเปนหนวยงานเดียวกัน และไดกาํ หนดใหโอนกิจการทรัพยสนิ
สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบของธนาคารอาคารสงเคราะห
เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจตามมาตรา 27 (1) และ (3) แหงพระราช
บัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496 ใหแกการเคหะ
แหงชาติ กับไดมีการออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ.
2496 ปรับปรุงกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห ใหสอดคลอง
และประสานกับกิจการของเคหะแหงชาติ โดยกําหนด “ใหจดั ตัง้
ธนาคารขึ้นเรียกวา ธนาคารอาคารสงเคราะห เพื่อสงเสริม
การนําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการจัดใหมีอาคาร และหรือที่ดิน”

ธนาคารอาคารสงเคราะห

สรุปพัฒนาการที่สําคัญ
พ.ศ. 2516

ธนาคารไดมุงทําหนาที่ดานการเงินการธนาคาร โดยการ
ปลอยสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยทัง้ สินเชือ่ ระยะสัน้ แกผปู ระกอบการ
จัดสรรเพื่อพัฒนาโครงการที่ดินและที่อยูอาศัย (Housing
Project Development Loan หรื อ Pre-construction
Financing) และสินเชื่อระยะยาวแกประชาชนทั่วไปเพื่อการ
ปลูกสราง ซื้อ หรือจัดหาที่อยูอาศัย (Home Mortgage Loan
หรือ Post-construction Financing)

มกราคม 2517

ธนาคารไดเปดดําเนินการธุรกิจ “รับฝากเงิน” (Deposit
Taking) เปนครั้งแรก ประกอบดวยเงินฝาก 3 ประเภท ไดแก
1) เงินฝากที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม 2) เงินฝากออมทรัพย
3) เงินฝากประจํา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนขึ้นไป

พ.ศ. 2522 - 2524

หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจธนาคารไดมีการปรับปรุง
โครงสรางองคกรและกลยุทธดานการเงินการธนาคาร อาทิ
การแยกสวนเงินกูที่มีการปลอยสินเชื่อเปน 2 สวน คือ สวน
เงินกูทั่วไป และสวนเงินกูโครงการ มีการปรับปรุงกระบวนการ
ใหสินเชื่อใหคลองตัวและพัฒนาฝกอบรมบุคลากร ริเริ่มบัญชี
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ (Super Savings Account) ซึ่งไดรับ
ความนิยมและเปนแหลงทุนที่สําคัญของธนาคารตอเนื่อง
มาหลายป และมีการจัดตั้งศูนยสินเชื่อ (ตอมายกระดับเปน
สวนพัฒนาสินเชื่อโครงการ) เพื่อแกปญหาหนี้คางโครงการ
ทีอ่ ยูอ าศัย โดยทําหนาทีว่ เิ คราะหและพิจารณาปลอยสินเชือ่ แก
ผูประกอบการโครงการ

สิงหาคม 2529

ธนาคารยายสํานักงานใหญจากถนนราชดําเนินใน มาให
บริการ ณ สํานักงานเลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9 เขตหวยขวาง
กรุ ง เทพมหานคร 10310 เมื่ อวั น ที่ 18 สิ ง หาคม 2529
โดยอาคารสํานักงานใหญแหงเดิมที่ถนนราชดําเนินในใชเปน
ที่ทําการของสาขา ซึ่งสาขาราชดําเนินนับเปนสาขาแหงแรก

ของธนาคาร และธนาคารไดเริ่มขยายการใหบริการดวยการ
เปดสาขา เปดใหบริการเคานเตอรการเงิน (Banking Counter)
ตามห า งสรรพสิ น ค า เป ด ให บ ริ การศู น ย บ ริ การธนาคาร
(One Stop Service) ณ ที่วาการอําเภอทั่วประเทศ และ
เปดใหบริการหนวยบริการสินเชื่ออีกหลายแหงเพิ่มมากขึ้น

พ.ศ. 2531 - 2539

ในโอกาสครบรอบการดําเนินการปที่ 40 เมือ่ ป พ.ศ. 2536
ธนาคารไดเปลีย่ นสัญลักษณธนาคาร จาก “รูปวิมานเมฆ” เปน
“รูปสองมือโอบอุมบาน” เพื่อใหสอดคลองกับการไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีใหเปน “รัฐวิสาหกิจทีด่ ”ี ธนาคารไดจดั ทําและ
เผยแพรวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห และจัดทํา website
: www.ghb.co.th เพื่อนําเสนอขอมูลดานที่อยูอาศัยใหกับ
ผูสนใจทั่วไป สําหรับบทบาทดานที่อยูอาศัยระหวางประเทศ
ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดรับการยกยองจากศูนยกลาง
สหประชาชาติวาดวยการตั้งถิ่นฐานมนุษยในป 2539 ใหเปน
“สถาบันการเงินที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม” นับเปนความ
ภาคภูมิใจของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

พ.ศ. 2540 - 2542

ในชวงป 2540 - 2542 ประเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจ
อยางรุนแรง ธนาคารอาคารสงเคราะหไดมบี ทบาทในการชวยฟน ฟู
ธุรกิจทีอ่ ยูอ าศัยและอสังหาริมทรัพยตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ
ในชวงทีส่ ถานการณหนีท้ ี่ไมกอ ใหเกิดรายได (Non Performing
Loan : NPL) ขยายตัวลุกลามไป ทุกสถาบันการเงิน รวมทั้ง
ธนาคารอาคารสงเคราะหดว ย แตธนาคารก็ไดแสดงบทบาทนํา
ในเรือ่ งการประนอมหนีแ้ ละการปรับปรุงโครงสรางหนีก้ บั ลูกคา
ผูก เู งินซือ้ บาน โดยมีมาตรการทีช่ ดั เจนถึง 14 มาตรการในการ
ประนอมหนี้ ชวยบรรเทาความเดือดรอนของลูกคาไดอยางมาก
หรือการรวมมือกับธนาคารออมสิน ใหสนิ เชือ่ อัตราดอกเบีย้ ตํา่
คงที่ 30 ป การจัดตัง้ สํานักงานตลาดรองสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย
โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ การจัดทํา website : www.
ghbhomecenter.com ทีม่ ขี อ มูลบานและทีด่ นิ เพือ่ ใชเปนชองทาง
อํานวยความสะดวก สําหรับผูที่ประสงคจะซื้อบานโดยเฉพาะ
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พ.ศ. 2544

ธนาคารได มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น นโยบาย
รัฐบาลในการสงเสริมใหประชาชนไดมที อี่ ยูอ าศัยเปนกรรมสิทธิ์
ของตนเอง รวมทั้ ง การกระตุ  น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยไดจัดทําโครงการบาน
ธอส.- กบข. สําหรับขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. เพื่อจัดหา
ที่อยูอาศัยไดในวงเงินรอยละ 100 ของมูลคาหลักประกัน และ
มีการผอนชําระในอัตรากาวหนาเปนการเพิ่มกําลังซื้อใหกับ
ขาราชการ และไดมกี ารขยายผลไปยังกลุม พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และลูกจางประจํา สงผลใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการฟนตัว
อยางชัดเจนในระยะตอมา
ธนาคารอาคารสงเคราะหไดรบั รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเดน”
ติดตอกัน 3 ป (ป 2548 - 2550) รวมทั้งยังไดรับรางวัล
Best Practice Certificate, รางวัล The Best Marketing
Campaign และรางวัล Boss of The Year 2007

มกราคม 2549

มี การตราพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารอาคารสงเคราะห
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 อันมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารครั้ ง สํ า คั ญ เนื่ อ งจาก
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ดั ง กล า วได เ อื้ อ อํ า นวยให ธ นาคาร
สามารถขยายขอบเขตการใหบริการที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย
ได อ ย า งครบวงจร โดยธนาคารได ส ร า งสรรค ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
“สินเชื่อเพื่อคนรักบาน” เพื่ออํานวยสินเชื่อแกลูกคาในการ
นําเงินไปซือ้ อุปกรณ หรือสิง่ อํานวยความสะดวกเพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย
อาทิ เฟอรนิเจอร เครื่องครัว เครื่องสุขภัณฑ เครื่องใชไฟฟา
และอื่นๆ ตามหมวดรายการที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด
เพื่อใหลูกคาของธนาคารไดมีที่อยูอาศัยที่มีความสมบูรณแบบ
มากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2550

ธนาคารไดประกาศภาพลักษณ ใหม ภายใตวิสัยทัศน
“ธนาคารทันสมัย เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยครบวงจร” ใชชอื่ ภาษาอังกฤษ
“G H Bank” และไดนาํ เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการดําเนินงาน
โดยเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอรหลัก Core Banking มาใช
ทดแทนระบบคอมพิวเตอรเดิม พรอมปรับโครงสรางการ
บริหารงานในรูปแบบ Hub & Spokes มีการรวมศูนยการ
วิเคราะหและอนุมัติสินเชื่อไวที่ Credit Processing Center
(CPC) เพื่อใหการพิจารณาสินเชื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทัง้ ธนาคารสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ผลิตภัณฑทางการเงิน
• ผลิตภัณฑเงินฝาก

ธนาคารใหบริการรับฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจํา จากกลุมลูกคาทั่วไป
ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงิน ผานสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ทั้งนี้
ในป 2555 ธนาคารไดนําผลสํารวจความตองการ ความ
พึงพอใจของลูกคามาพิจารณาจัดทําผลิตภัณฑเงินฝากอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษสําหรับกลุมลูกคาทั่วไปของธนาคาร และกลุม
ลูกคาที่เขารวมงานมหกรรมตางๆ ที่ธนาคารเขารวมออกบูธ
อาทิ เงินฝากประจํา 5 เดือน เงินฝากประจํา 9 เดือน เงินฝาก
ประจํา 10 เดือนแบบขั้นบันได และเงินฝากประจํา 9 เดือน
เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 59 ป ธอส. นอกจากนี้
ธนาคารยังจัดทําผลิตภัณฑเงินฝากสําหรับ ลูกคาเฉพาะกลุม
ไดแก เงินฝากประจําสะสมทรัพยสําหรับลูกคาที่ตองการฝาก
เงินตอเนื่องเปนประจําทุกเดือนและไดรับสิทธิการยกเวนภาษี
เงินฝากประจําอุน ใจวัยเกษียณ สําหรับกลุม ลูกคาทีม่ อี ายุตงั้ แต
55 ป บริบูรณขึ้นไปไดรับดอกเบี้ยเงินฝากทุก 15 วัน และ
ไดรับความคุมครองอุบัติเหตุ หรือความคุมครองสุขภาพ
เงินฝาก Campus Savings สําหรับกลุมลูกคานักศึกษาที่มี
อายุตงั้ แต 15 ปบริบรู ณขนึ้ ไป เปนเงินฝากประเภทออมทรัพย
ที่ ไ ด รั บ อั ต ราดอกเบี้ ย สู ง กว า ออมทรั พ ย ป กติ ข องธนาคาร
เงินฝากออมทรัพยหกั ชําระหนีเ้ งินกู ธอส. สําหรับกลุม ลูกคาที่
ใชบริการสินเชือ่ กับธนาคาร และโครงการเงินฝากเพือ่ รายยอย
(เงินฝากประจํา 4 เดือน อัตราดอกเบีย้ 3%) สําหรับกลุม ลูกคา
รายยอย ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการขยายฐานลูกคาเงินฝากรายยอยของ
ธนาคารใหเพิ่มมากขึ้น

• ผลิตภัณฑสินเชื่อ

เพื่อใหธนาคารบรรลุยุทธศาสตร 3 หัวขอใหญ เพื่อ
แขงขันทางการตลาดที่วางไวในป 2555 นั่นคือ 1) ขยาย
ตลาดสินเชื่อ เพื่อรักษาสวนแบงตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห 2) ขยายสินเชือ่ High Yield เพือ่ เพิม่
Margin ของธนาคาร และ 3) ขยายสินเชื่อแกผูมีรายไดนอย
โดยธนาคารไดต้ังเปาหมายไววาจะสามารถปลอยสินเชื่อใหม
104,400 ลานบาท ในป 2555 ธนาคารจึงออกผลิตภัณฑ
ทั้งสิ้นจํานวน 7 ผลิตภัณฑ ไดแก
1. โครงการอัตราดอกเบีย้ เงินกูพ เิ ศษ ป 2555 (0% 6 เดือน)
เปนโครงการทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ สงเสริมกําลังซือ้ ใหลกู คาสามารถ
จัดซื้อ/จัดหาที่อยูอาศัยเปนของตนเองไดสะดวกขึ้น โดยการ
เสนออัตราดอกเบี้ยเงินกูตํ่า ครอบคลุมลูกคา 5 กลุมคือ
1) กลุมบุคลากรภาครัฐ 2) กลุมลูกคาสวัสดิการไมมีเงินฝาก
หั ก เงิ น เดื อ น 3) ลู ก ค า กลุ  ม วิ ช าชี พ พิ เ ศษ 4) กลุ  ม ลู ก ค า
รายยอยโครงการ FAST TRACK และ REGIONAL FAST
TRACK และ 5) กลุมลูกคารายยอยในโครงการจัดสรรที่
ธนาคารรับเปนแหลงเงินกูระยะยาว (LTF)
2. โครงการบาน ธอส. - กบข. เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยขาราชการ
ครั้งที่ 8 (0% 7 เดือน) เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อเปน
สวัสดิการใหขา ราชการทีเ่ ปนสมาชิก กบข. ไดมที อี่ ยูอ าศัยเปน
ของตนเอง และยังเปนการขยายฐานสินเชือ่ กลุม ลูกคาทีม่ คี วาม
มั่นคงทางรายไดใหกับธนาคารอีกดวย
3. โครงการอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู  พิ เ ศษสํ า หรั บ ลู ก ค า
รายยอยชัน้ ดี (0% 3 เดือน) เปนโครงการทีจ่ ดั ขึน้ เฉพาะสําหรับ
ลูกคาของธนาคารทีม่ ปี ระวัตกิ ารผอนชําระดี 36 เดือนยอนหลัง
สมํ่าเสมอทุกเดือน โดยธนาคารจะจัดสงจดหมายเชิญชวน
กูเ พิม่ ไปใหกบั ลูกคากลุม ดังกลาวใหมากูเ พิม่ โดยไมตอ งประเมิน
ราคาหลักประกันใหม ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคาของธนาคาร และเพือ่ รักษาฐานลูกคาสินเชือ่ ของธนาคาร
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4. โครงการบาน ธอส. เพื่อพนักงานสวนทองถิ่น (0%
6 เดือน) เปนโครงการที่เกิดขึ้นจากความตองการของลูกคา
ของธนาคารทีม่ อี าชีพเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่
เชน พนักงานเทศบาล ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล
และองคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน ทีต่ อ งการมีทอี่ ยูอ าศัย
เปนของตนเอง โดยหนวยงานตนสังกัดยินยอมหักเงินเดือน
สงชําระใหกับธนาคาร
5. โครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 59 ป ธนาคารอาคารสงเคราะห (0% 6 เดือนสําหรับ
ลูกคารายยอยทั่วไป และ 0% 9 เดือน สําหรับกลุมลูกคา
สวัสดิการ) เปนโครงการอัตราดอกเบีย้ เงินกูต าํ่ พิเศษ ทีจ่ ดั ทําขึน้
เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ป ธนาคารอาคารสงเคราะห
ในเดือนกันยายนจนถึงไตรมาสสุดทายของป 2555
6. โครงการบาน ธอส.-ธปท. เพื่อผูประสบภัย (3% คงที่
5 ป) เปนโครงการตามนโยบายของรัฐที่ตองการชวยเหลือ
ผูป ระสบอุทกภัย ป 2554 ใหมกี าํ ลังทรัพยซอ มแซมทีอ่ ยูอ าศัย
ทีเ่ สียหาย หรือจัดซือ้ ทีอ่ ยูอ าศัยใหมเพือ่ ทดแทนทีอ่ ยูอ าศัยเดิม
7. โครงการสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ เงินกูพ เิ ศษ 3.80% คงที่
3 ป สําหรับกลุม ลูกคาทีป่ ระสบอุทกภัย ป 2554 (3.80% 3 ป)
เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อรองรับลูกคาที่ประสบอุทกภัย
ป 2554 แตทํานิติกรรมไมทันในโครงการบาน ธอส. - ธปท.
เพือ่ ผปู ระสบภัย (3% คงที่ 5 ป) โดยเปนสินเชือ่ สําหรับกูต อ เติม
ซอมแซม หรือจัดซื้อที่อยูอาศัยใหมเพื่อทดแทนที่อยูอาศัย
ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ทําเนียบผูบริหาร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางอังคณา ไชยมนัส
2 นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม
3

นายฉัตรชัย ศิริไล

4

นางสาวอภิรัตน ตันติเวชกุล

5

นางสาววารีย โตวัน

6

นางสาวอรฑา เจริญศิลป

7

นางเพ็ญศรี โปรงเมฆ

8

นางปฤษฐา ติราศัย

9

นายอนุสรณ ทองสําราญ

10

นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ

11

นายกมลภพ วีระพละ

12

นายอํานวย ศรีพูนสุข

13

นายจุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
กลุมงานกลยุทธและปฏิบัติการ
รองกรรมการผูจัดการ
กลุมงานสินเชื่อ
และรักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานวิเคราะหสินเชื่อ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการเงินและบัญชี
และรักษาการรองกรรมการผูจัดการ
กลุมงานการเงินและบัญชี
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานกิจการสาขานครหลวง
และรักษาการรองกรรมการผูจัดการ
กลุมงานกิจการสาขา
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานกิจการสาขาภูมิภาค
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานกฎหมายและบังคับคดี
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานปรับโครงสรางหนี้
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานตรวจสอบและกํากับ
ที่ปรึกษาดานกิจการพิเศษ
และรักษาการผูอํานวยการฝายกฎหมาย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
และรักษาการผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาการตลาดเงินฝาก

หมายเลขโทรศัพท
e-mail
0-2202-1998-9
angkana@ghb.co.th
0-2202-1912
laiwan@ghb.co.th
0-2202-1779-80

chatchai.s@ghb.co.th

0-2202-1666

apiratana@ghb.co.th

0-2202-1270,
0-2202-1281
0-2202-1050

varee@ghb.co.th

0-2202-1964

phensri@ghb.co.th

0-2202-1181

prittha@ghb.co.th

0-2202-1989

anusorn@ghb.co.th

0-2202-1212

pissanuporn@ghb.co.th

0-2202-1965

kamonpop@ghb.co.th

0-2202-1878

amnuay@ghb.co.th

0-2202-1776

chuta@ghb.co.th

orada@ghb.co.th
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ลําดับ
ชื่อ - สกุล
14 นายคนึง ครุธาโรจน
15

นายสามารถ หงษวิไล

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นายโชติชวง ภิรมย
นางสาวศรีนวล โอภาสวรกิจ
นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง
นางสุดจิตตรา คําดี
นายณรงคพล ประภานิรินธน
นายบุญชัย แสงอรุณวิวัฒน
นายธนกิจ ธีระกาญจน
นายพนัส สุขะปณฑะ
นายอภิรัตน อรุณวิไลรัตน
นางบุษกร ปภัสสรศิริ
นายสมภพ เตชเสนสกุล

27

นายสมบัติ ทวีผลจรูญ

28

นางเพลินจิตต แกวแดง

29
30
31
32
33
34
35
36

นางสาวเลิศลักษณ หลิมละมัย
นายวิทยา แสนภักดี
นายภพกร เจริญลาภ
นางศรินทิพย ชนะภัย
นายทวนทอง ตรีนุภาพ
นายพงษศักดิ์ คํานวนศิริ
นางเริงจัย คลายนสูตร
นางนวลลออ วัจนะพุกกะ

ตําแหนง
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานวางแผนกลยุทธ
ที่ปรึกษาทั่วไป
ที่ปรึกษาทั่วไป
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร
ผูอํานวยการฝายบริหารความเสี่ยง
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการฝายกํากับการปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการสารสนเทศ
ผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผูอ าํ นวยการฝายบริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก
ผูอํานวยการฝายกิจการสาขากทม.
และปริมณฑล
ผูชวยผูอํานวยการสํานักพระราม 9
และรักษาการผูอ าํ นวยการสํานักพระราม 9
ผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภูมิภาค 1
ผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภูมิภาค 2
ผูอํานวยการฝายเงินฝาก
ผูอํานวยการฝายลูกคาสัมพันธ
ผูอํานวยการฝายธนาคารอิเล็กทรอนิกส
ผูอํานวยการฝายวิเคราะหสินเชื่อรายยอย
ผูอ าํ นวยการฝายวิเคราะหสนิ เชือ่ โครงการ
ผูอํานวยการฝายกิจการนโยบายภาครัฐ
และสังคม

หมายเลขโทรศัพท
e-mail
0-2202-2317
kanung@ghb.co.th
0-2202-2349

samard@ghb.co.th

0-2202-1777
0-2202-1617
0-2202-2448
0-2202-2181-2
0-2202-1967
0-2202-1277
0-2202-1661-2
0-2202-1940
0-2202-1514
0-2202-1650
0-2202-1798

choatchoung@ghb.co.th
srinuan@ghb.co.th
thidaporn@ghb.co.th
sudjittra.k@ghb.co.th
narongpol@ghb.co.th
boonchai@ghb.co.th
thonakit@ghb.co.th
panus@ghb.co.th
apirat@ghb.co.th
busakorn@ghb.co.th
sompop.t@ghb.co.th

0-2202-1115

sombat@ghb.co.th

0-2202-2239

ploenchit@ghb.co.th

0-2202-1612
0-2202-1180
0-2202-1591
0-2202-1480
0-2202-2069
0-2202-1179
0-2202-1842
0-2202-1852

lertluck@ghb.co.th
withaya@ghb.co.th
popkorn@ghb.co.th
srintip@ghb.co.th
tuantong@ghb.co.th
pongsak.k@ghb.co.th
ruengjai@ghb.co.th
nuanla-orr@ghb.co.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
37 นางทัศพร อุน โกมล
38 นายชัยพร จุฬามณี
39

นางภานิณี มโนสันติ์

40

นางสาวรุงระวี ปทมาคม

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

นายเลอพงษ ชูประยูร
นายไพบูลย ขวัญบุรี
นายฤกษชัย ธนะศุภธาวัฒน
นายทองปลิว กิจแจมเลิศ
นางสาวอรนุช พงษประยูร
นางอินทิรา คลายนสูตร
นายวิชัย วิรัตกพันธ
นายลือชัย จิรวินิจนันท
นายพัลลภ กฤตยานวัช
นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์
นายวรวิทย ธรรมพลิน
นายทรงเดช ดารามาศ

ตําแหนง
ผูอํานวยการฝายสนับสนุนสินเชื่อ
ผูชวยผูอํานวยการฝายพิธีการสินเชื่อ
และรักษาการผูอ าํ นวยการฝายพิธกี ารสินเชือ่
ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาการตลาด
สินเชื่อ และรักษาการผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาการตลาดสินเชื่อ
ผูอํานวยการฝายบริหารหนี้กทม.
และปริมณฑล
ผูอํานวยการฝายบริหารหนี้ภูมิภาค
ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยสิน
ผูอ าํ นวยการฝายบังคับคดีและหนีส้ ว นขาด
ผูอํานวยการฝายบริหารการเงิน
ผูอํานวยการฝายการบัญชี
ผูอํานวยการฝายการเงิน
ผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน
ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการฝายวิชาการ
ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน
ผูอํานวยการฝายจัดหาและการพัสดุ
ผูอํานวยการฝายประเมินราคาหลักทรัพย
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หมายเลขโทรศัพท
e-mail
0-2202-1414
tasporn@ghb.co.th
0-2202-2024
chaiyaporn@ghb.co.th
0-2202-2862

paninee@ghb.co.th

0-2202-1207

roongrawee@ghb.co.th

0-2202-2049
0-2202-1434
0-2202-2118
0-2202-1423
0-2202-1558
0-2202-2056
0-2202-1898
0-2202-2098
0-2202-1297
0-2202-1520
0-2202-1878
0-2202-1131

lerpong@ghb.co.th
paiboon@ghb.co.th
lerkchai.t@ghb.co.th
thongpliw@ghb.co.th
oranuch.p@ghb.co.th
inthira@ghb.co.th
vichai.v@ghb.co.th
luechai@ghb.co.th
ballobh@ghb.co.th
amornsakdi@ghb.co.th
woravit@ghb.co.th
songdet@ghb.co.th
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ทําเนียบเครือขายบริการ
สํานักงานใหญ

63 ถ.พระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001

ฝายกิจการสาขากทม. และปริมณฑล
ลําดับ
สาขา
1 ราชดําเนิน

2
3

4

5
6
7

สถานที่ทําการ
97 อาคารเทเวศประกันภัย อาคาร 2
ชั้น 1 ถ.ราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
แม็คโคร
ศูนยการคาแม็คโคร จรัญสนิทวงศ ชั้น 2
จรัสสนิทวงศ*
521/27 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ดอนเมือง
174/9-11 หมู 9 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สุขาภิบาล 1
30/435 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุม
เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230
แฟชั่นไอสแลนด* ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด หอง 2033
ชั้น 2 ฝงบิ๊กซี เลขที่ 5/5-6 หมู 7
ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
พระราม 6
1557 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
วงศสวาง ทาวน D204-205 ชั้น 2 อาคาร D
เซ็นเตอร*
ศูนยการคาวงศสวาง ทาวน เซ็นเตอร
(บิ๊กซีวงศสวาง) บริเวณแยกวงศสวาง
888 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
หนองแขม
1085, 1087 หมู 2 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
สําโรง
2222/2-3 หมู 4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ
อ.เมือง (สามแยกปูเจาสมิงพราย)
จ.สมุทรปราการ 10270
สยามสแควร
240/1-2 สยามสแควร ซอย 2
ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเหตุ : * สาขายอย ** หนวยบริการสินเชื่อ

โทรศัพท
โทรสาร
0-2282-9821-5, 0-2282-9840-2 0-2282-9841
0-2412-5650-3

0-2412-5650 กด 106

0-2533-5055, 0-2533-6341 0-2533-6342
0-2533-6343, 0-2996-6960-2
0-2510-3617-8, 0-2519-5000 0-2509-3830
0-2947-8005-7
0-2947-5553-4
0-2947-5553 กด 107

0-2585-9295, 0-2587-0474-6 สินเชื่อ 0-2913-2260
0-2913-2261-3, 0-2587-3291 การเงิน 0-2913-2264
0-2587-6247-8, 0-2587-6258-59 0-2587-6247 กด 111

0-2420-5793, 0-2420-6583 0-2431-1340
0-2420-7475-7, 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 สินเชื่อ 0-2250-1125 กด 207
0-2255-5161-3, 0-2250-1121 การเงิน 0-2250-1125 กด 108

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ลําดับ
สาขา
8 คอนแวนต
9

10

11
12

13

14

สถานที่ทําการ
38 ชั้น 1 อาคารคิวเฮาสคอนแวนต
ถ.คอนแวนต แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
บางใหญ
52/63-64 ศูนยการคาบางใหญซิตี้
ซอย 7 ถ.ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
บางบัวทอง*
88/11-12 หมู 4 ถ.บางกรวย-ไทรนอย
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
(ตรงขาม สนง.เทศบาลเมืองบางบัวทอง)
หาแยกปากเกร็ด 99/169 ถ.ติวานนท ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เพียวเพลส
ศูนยการคาเพียวเพลส ราชพฤกษ
ราชพฤกษ*
62/32 หมู 1 ต.ออมเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
สุขุมวิท
1 อาคารกลาสเฮาสบิลดิ้ง ซ.สุขุมวิท 25
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เพชรบุรีตัดใหม 2445/2 อาคารธารารมณบสิ ซิเนสทาวเวอร
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หัวหมาก ทาวน G04 ชั้น G ศูนยการคาบิ๊กซี
เซ็นเตอร*
สาขาหัวหมาก 177 ถ.รามคําแหง
ซอยรามคําแหง 29 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
ศรีนครินทร
87, 89 ถ.ศรีนครินทร
แขวงหนองบอน (พระโขนงฝงใต)
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
ธัญญะ ช็อปปง หองเลขที่ 35-36 อาคาร B ชั้น 2
พารค*
ศูนยการคาธัญญะ ช็อปปง พารค
735/2 ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
บางเขน
251/20-23 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

หมายเหตุ : * สาขายอย ** หนวยบริการสินเชื่อ

โทรศัพท
โทรสาร
0-2237-8997-9, 0-2632-5923 0-2235-0659
0-2632-1137-9
0-2595-0330-3, 0-2903-2022-4 สินเชื่อ 0-2595-0330 กด 22
การเงิน 0-2595-0330 กด 13
0-2571-7807, 0-2571-7826-7 0-2570-7808
0-2584-0321-3, 0-2964-2201-3 สินเชื่อ 0-2584-0321-3 กด 20
การเงิน 0-2964-2204
0-2194-8490-3
0-2194-8490 กด 107
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
02-314-0334-7

0-2314-0334-7 กด 103

0-2361-6555-6, 0-2393-2486 0-2748-1390
0-2393-4072, 0-2748-1391-2
0-2108-6108-10, 0-2108-6112 0-2108-6108 กด 106

0-2551-0522-4, 0-2551-2384 0-2972-8581
0-2552-7702, 0-2972-8579-80
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รายงานประจําป 2 5 5 5

ลําดับ
สาขา
15 สุขาภิบาล 3

16

17
18

19
20

สถานที่ทําการ
58/75 หมู 4 ถ.รามคําแหง 146
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
มีนบุรี*
ศูนยการคามีนบุรี 10/1 ถ.สีหบุรานุกิจ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เพียวเพลส
C201 ชั้น 2 ศูนยการคาเพียวเพลส
รามคําแหง 110* (ปากทางเขาหมูบานสัมมากร ติด
รพ.เกษมราษฎร 3) 86/2 ถ.รามคําแหง
ซอย 110 (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
แจงวัฒนะ
431 ถนนเมืองทองธานี (บอนดสตรีท)
ตําบลบางพูด (บางพัง)
อําเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ)
จังหวัดนนทบุรี 11120
ศูนยราชการ
BM-1-011 ชั้น 1 อาคาร B
เฉลิมพระเกียรติ* ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
พระราม 2
96/10-12 โครงการชัยกูลทาวเวอร
ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
รังสิต
37/1 หมู 4 ถ.รังสิต-นครนายก กม.ที่ 4.5
(หมูบานสัมมากร คลอง 2)
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
ยอยฟวเจอรพารค ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต PLZ.2
รังสิต*
SHP026B ฝงเซ็นทรัล
94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตย
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ปทุมธานี
34/1,34/3 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี
ต.บานฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
พุทธมณฑล
9 หมู 6 ซ.พงษศิริชัย ถ.บรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170

หมายเหตุ : * สาขายอย ** หนวยบริการสินเชื่อ

โทรศัพท
โทรสาร
0-2372-0551-2, 0-2373-0518-9 0-2728-0796
0-2373-3348, 0-2728-0794-5
0-2517-9001-3

0-2517-9004

0-2372-3515, 0-2372-3522
0-2372-3531-2

0-2372-3515

0-2961-0023-4, 0-2961-0026 สินเชื่อ 0-2961-0023 กด 40
0-2961-0045, 0-2961-0059 การเงิน 0-2961-0023 กด 41
0-2961-0063-4, 0-2961-0075
0-2961-0079
0-2143-8971-3
0-2143-8974

0-2867-1350-6

0-2867-1350 กด 110

0-2996-1353-9

0-2996-1353 กด 3

0-2567-4104, 0-2958-5062-4 0-2567-4104 กด 110

0-2593-6044-50

0-2593-6051

0-2889-7070-6, 0-2889-6635-6 0-2889-7077
0-2441-2464, 0-2889-6635-6

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ลําดับ
สาขา
21 ลําลูกกา
บิ๊กซีนวนคร*

22

ลาดกระบัง

23

เทพารักษ

24

สี่แยกบานแขก
ซีคอนบางแค*

25

บุญศิริ

26

เซ็นตหลุยส 3

27

ไมตรีจิต
ถ.ทรงวาด*

28

สุขสวัสดิ์

สถานที่ทําการ
11/5-6 ถ.ลําลูกกา (คลองสอง)
ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท
0-2531-1289, 0-2531-4843
0-2531-5792, 0-2531-6405
0-2531-9240
GCR119 ศูนยการคาบิ๊กซี สาขานวนคร 0-2520-4117-9
ชั้น 1 เลขที่ 98/196 หมู 13
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
125 ถ.รมเกลา แขวงคลองสามประเวศ 0-2915-2631-5, 0-2915-2651-2
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
44/4 หมู 9 ถ.เทพารักษ
0-2706-6112-21
(หนาหมูบานสวนเกาแสน) ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
121 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจาพระยา 0-2861-4910-9
(บางไสไกฝงเหนือ) เขตคลองสาน
(บางลําพูลาง) กรุงเทพฯ 10600
ศูนยการคาซีคอนบางแค
0-2458-2960-2
หอง 331A ชั้น 3
607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
10/1-3 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจาพอเสือ
0-2622-1241-7
(สําราญราษฎร) เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
26 ซ.สาทร 11 (ซ.เซ็นตหลุยส 3)
0-2212-6127, 0-2212-6678-9
ถ.สาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
0-2211-0640-1, 0-2211-9646
กรุงเทพฯ 10120
60,62,64 ซ.พระแกว ถ.มิตรพันธ
0-2623-3034-8, 0-2623-3043-6
แขวงปอมปราบ เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพฯ 10100
0-2622-9631-4
1008-16 ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
360/15-17 หมู 7 ถ.สุขสวัสดิ์
0-2818-1301-7, 0-2818-1309
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ
กรุงเทพฯ 10140

หมายเหตุ : * สาขายอย ** หนวยบริการสินเชื่อ

โทรสาร
สินเชื่อ 0-2531-5114
การเงิน 0-2531-9563
0-2520-4120

0-2915-2653
0-2706-6119
0-2861-4917-8
0-2458-2963

0-2622-1840
สินเชื่อ 0-2211-9647
การเงิน 0-2212-6126
0-2623-3039
0-2622-9631 กด 106
สินเชื่อ 0-2818-1308
การเงิน 0-2818-1310

149

150

รายงานประจําป 2 5 5 5

ลําดับ
สาขา
29 ลาดพราว
30

31

สถานที่ทําการ
2326 ซ.ลาดพราว 114 ถ.ลาดพราว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
กิ่งแกว
12/18 ถ.กิ่งแกว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เมกาบางนา*
1764 ชั้น 1 ศูนยการคาเมกาบางนา
ถ.บางนา-ตราด กม.9 ตัด
ถ.วงแหวนฝงตะวันออก ต.บางพลีใหญ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
พหลโยธิน
เลขที่ 1291/1 อาคาร เอไอเอส ทาวเวอร
ชั้น G Shop 4 ถนนพหลโยธิน (ซอย9)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
อาคารชินวัตร 3* L004 ชั้น Lobby อาคารชินวัตร 3
(ติดกับบริษัท อีซูซุ ตรีเพชร) ใกลอาคาร
ฐานเศรษฐกิจและเซ็นทรัลลาดพราว
1010 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจัตร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเหตุ : * สาขายอย ** หนวยบริการสินเชื่อ

โทรศัพท
0-2934-1070-6

โทรสาร
การเงิน 0-2934-3344
สินเชื่อ 0-2934-1070 กด 115

0-2178-2366-9

0-2178-2266-9 กด 22

0-2105-1167-70

0-2105-1167 กด 107

0-2357-1126-8

0-2357-1129

0-2512-2147-50

0-2512-2147 กด 106

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ฝายกิจการสาขาภูมิภาค 1
ลําดับ
สาขา
ภาคเหนือ
1 นครสวรรค
อุทัยธานี*
ชัยนาท*
2

เชียงใหม
แมฮองสอน**

3

พิษณุโลก
อุตรดิถต*
พิจิตร*
สุโขทัย*

4

เชียงราย
แมสาย*

5
6

ถนนนิมมานเหมินทร
พะเยา

7

ลําปาง

สถานที่ทําการ

โทรศัพท

867/125 หมู 9 ถ.สวรรควิถี
ต.นครสวรรคตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค 60000
90/19 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
302 หมู 5 ถ.พหลโยธิน ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
260 ถ.ซุปเปอรไฮเวย ต.วัดเกตุ
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
สํานักงานพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000
(เปดทําการทุกวันพฤหัสบดีท่ี 4 ของเดือน)
839,839/1 - 2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
294/5, 294/6 ถ.บรมอาสน ต.ทาอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000
1/77-78 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
109/4 ถ.มหาราช ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
881/1 - 3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
130 หมู 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคํา
อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130
6/1-2 ถนนนิมมานเหมินทร ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
963,963/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
435 ถ.ไฮเวย ลําปาง - งาว ต.หัวเวียง
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000

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

หมายเหตุ : * สาขายอย ** หนวยบริการสินเชื่อ

โทรสาร
0-56221-415 ตอ 128

0-56513-000

-

0-56411-370-1

0-56413-038

0-53245-276-78, 0-53246-469-71 0-53304-927
0-55378-100-5

0-55378-100-5 ตอ 116

0-55440-435-8

-

0-56650-181-4

-

0-55622-008-11

-

0-53740-741-7

0-53740-741-7 ตอ 109

0-53734-357-60

-

0-53400-661-70

-

0-54410-261-9

0-54410-272

0-54230-035-42,

0-54225-150

151

152

รายงานประจําป 2 5 5 5

ลําดับ
สาขา
8 แพร
นาน*
9

ลําพูน

10

กําแพงเพชร
ตาก*

11

เพชรบูรณ

สถานที่ทําการ
164/3 - 5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร 54000
212/32-33 ถ.มหายศ ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.นาน 55000
23/9 ถ.ลําพูน - ปาซาง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
418/41-2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
4/9 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง
อ.เมือง จ.ตาก 63000
9/14 ถ.สระบุรี - หลมสัก ต.สะเดียง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 ขอนแกน
632 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
ชุมแพ*
2/8-9 ถ.ชุมแพ - ภูเขียว ต.ไชยสอ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 40290
13 นครราชสีมา
517/143-145 ถ.มิตรภาพ - หนองคาย
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
14 อุดรธานี
596/7 หมู 1 ถ.ทหาร ต.หมากแขง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
หนองคาย*
644 หมู 4 ต.มีชัย
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เลย*
18/10 - 11 ถ.มลิวรรณ ต.กุดปอง
อ.เมือง จ.เลย 42000
ยอยเซ็นทรัล
321 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
อุดรธานี *
ถ.ประจักษศิลปาคม ต.หมากแขง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
หนองบัวลําภู* 264/4-5 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000
บึงกาฬ*
405/4 หมูที่ 1 ถ.บึงกาฬ - พรเจริญ
ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
หมายเหตุ : * สาขายอย ** หนวยบริการสินเชื่อ

โทรศัพท
0-54621-490-5

โทรสาร
0-54621-490-5 ตอ 103

0-54710-666, 0-54771-362-3 0-54771-699
0-53535-178-82
0-53510-433-4
0-55773-151-6

0-53510-433 ตอ 103

0-55521-029, 0-55521-046

0-55540-058 ตอ 102

0-56711-655-60

0-56711-655-60 ตอ 117

0-43270-401-11

0-43270-401-11 ตอ 123

0-55773-151-6 ตอ 108

0-43386-091-4

-

0-44248-201-8, 0-44248-215-6 0-44248-216
0-42122-331-8

0-42122-331-8 ตอ 105

0-42464-306-9
0-42833-573-4

0-42833-576

0-42343531-4

-

0-42236-0561-3

-

0-42403-242-4

0-42403-245

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ลําดับ
สาขา
15 อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ*
อํานาจเจริญ*
16

ชัยภูมิ
ภูเขียว**

17

สกลนคร
นครพนม*
มุกดาหาร*

18

กาฬสินธุ

19

บุรีรัมย

20

สุรินทร

21

รอยเอ็ด
ยโสธร*

22

มหาสารคาม

23

ถนนจอมพล

สถานที่ทําการ
263 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
444/149 หมู 5 ต.หนองครก
อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 33000
219-219/1 ถ.ชยางกูร ต.บุง
อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000
171/8 - 12 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
273 ถ. ภูเขียวเกษตรสมบูรณ ต.ผักปง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
(เปดทําการทุกวันพุธ - พฤหัสบดี)
389 ถ. สี่แยกคูเมือง - ไอทียู
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
14/9 ถ.เทศาประดิษฐ ต.หนองแสง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
(เปดทําการทุกวันจันทร - ศุกร)
44/32 ถ.พิทักษพนมเขต ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
20/10 - 11 ถ.ประดิษฐ ต.กาฬสินธุ
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000
18/20 ถ.ธานี ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000
233/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร 32000
389, 391 ถ.แจงสนิท (เทวาภิบาล)
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000
55/3 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
(เปดทําการทุกวันจันทร-ศุกร)
51, 51/1, 53/1 ถ.ริมคลองสมถวิล
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
704/14-17 ถ.จอมพล ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

หมายเหตุ : * สาขายอย ** หนวยบริการสินเชื่อ

โทรศัพท
0-45265-801-8

โทรสาร
0-45265-801-8 ตอ 111

0-45631-621-2, 0-45631-375-6

-

0-45270-922-25

-

0-44830-959-64

0-44830-959-64 ตอ 4

0-42733-600-5

0-42733-600-5 ตอ 103

0-42520-113-6

-

0-42630-191-4

-

0-43821-890-7

0-43821-890-7 ตอ 107

0-44616-972-5, 0-44602-703-5 0-44616-972-5 ตอ 217
0-44538-125, 0-44538-154
0-44538-164, 0-44538-288
0-43523-310-7

0-44538-154 ตอ 2, 4, 6

0-45711-740, 0-45713-094

0-45713-091

0-43523-310-7 ตอ 105

0-43722-300, 0-43741-204-10 0-43741-204-10 ตอ 105
0-44269-205-7, 0-44259-683 0-44258-151 ตอ 4
0-44245-208

153

154

รายงานประจําป 2 5 5 5

ฝายกิจการสาขาภูมิภาค 2
ลําดับ
สาขา
ภาคกลาง
1 นครปฐม
2
3
4

5

6

7

8

สถานที่ทําการ

364/7 ถนนเทศา ต.พระประโทน
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
สุพรรณบุรี
38/10 - 12 ถ.เณรแกว ต.ทาพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ราชบุรี
7 ถ.คฑาธรบดี ต.หนาเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
พระนครศรีอยุธยา 6/6 - 9 ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย
อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ถนนโรจนะ*
481 หมู 2 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สระบุรี
158/10 ถ. พิชัยรณรงคสงคราม
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ลพบุรี*
99/5 หมู 1 ถนนพหลโยธิน ต.ทาศาลา
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
48 หมู 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ทาทราย
สมุทรสาคร
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
สมุทรสงคราม* 13/94 ถ.เอกชัย ต.แมกลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อางทอง
21/9 - 10 หมู 2 ถ.อางทอง - โพธิ์ทอง
ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อางทอง 14000
สิงหบุรี*
612-613ถนนนายจันหนวดเขี้ยว
ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงหบุรี
จ.สิงหบุรี 16000
กาญจนบุรี
20/26 - 29 ซ.โรงพยาบาลธนกาญจน
ถ.แสงชูโต ต. บานใต
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

หมายเหตุ : * สาขายอย ** หนวยบริการสินเชื่อ

โทรศัพท

โทรสาร

0-34257-292, 0-34257-655 0-34257-971
0-34257-920
0-35522-512-5, 0-35501-339 0-35501-340
0-32315-462-7, 0-32325-972 0-32315-462-7
0-35245-167-72, 0-35245-480 0-35245-167-72
0-35227-471-4

0-35227-471-4

0-36315-159-60, 0-36315-524-7 0-36351-159 ตอ 110
0-36784-455-7

0-36420-600

0-34815-773-82

0-34815-775 ตอ 107

0-34711-308-10

0-34711-313

0-35613-507-9, 0-35613-488 0-35611-845 ตอ 289
0-35611-845
0-36512-740-1, 0-36512-762-3 0-36512-741
0-34622-815-7, 0-34516-758-64 0-34516-758 ตอ 104

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ลําดับ
สาขา
ภาคใต
9 เพชรบุรี
10
11
12

13

14

15

สถานที่ทําการ

2/85 - 87 ถ.เพชรเกษม ต.ไรสม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ประจวบคีรีขันธ 49 ถ.ประจวบคีรีขันธ ต.ประจวบฯ
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000
หัวหิน*
เลขที่178/12-13 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110
นครศรีธรรมราช 543 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
ทุงสง*
6/1 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก
อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ภูเก็ต
59/45 - 47 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
พังงา*
17/30 - 31 ถ.ศิริราษฎร ต.ทายชาง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
ถลาง*
59/11 - 12 หมู 5 ถ.เทพกระษัตรี
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
หาดใหญ
843 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
สงขลา*
9/71 หมู 2 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชาง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สตูล*
24,26 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000
สุราษฎรธานี
31/10 ถ.สุราษฎร - พุนพิน ต.วัดประดู
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
เกาะสมุย*
11 หมู 1 ถนนสายรอบเกาะ ต.แมน้ํา
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84330
เซ็นทรัลสุราษฎร* 88 หมู 10 ชั้น 3
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ต.วัดประดู
อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 84000

หมายเหตุ : * สาขายอย ** หนวยบริการสินเชื่อ

โทรศัพท

โทรสาร

0-32417-424-5, 0-32424-225-8 0-32410-722-3 ตอ 130
0-32410-722-3
0-32551-115-20
0-32551-115-20
0-32533-348, 0-32532-122

0-32533-348

0-75342-214, 0-75346-950-1 0-75342-214, 0-75347-108
0-75411-363, 0-75411-579 0-75412-424
0-75412-334
0-76218-191-3, 0-76223-601-2 0-76218-199
0-76414-434-7

0-76414-434-7

0-76617-018-21

0-76617-021

0-74245-161, 0-74245-674
0-74345-526-30
0-74333-836-9

0-74345-526-30 ตอ 109-110
0-74333-836-9

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

-

0-77200-286, 0-77200-917-8 0-77200-350
0-77430-470-1, 0-77430-511 0-77430-512
0-77602-793-96

0-77602-796
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ลําดับ
สาขา
16 ตรัง
พัทลุง*
17

ชุมพร
หลังสวน**
ระนอง*

18

ยะลา
นราธิวาส*
ปตตานี*

19

กระบี่

สถานที่ทําการ
59/16 - 18 ถ.หวยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
40/9 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
7/2 หมู 5 ถ.ชุมพร - กระบุรี ต.วังไผ
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
318 /7 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
(เปดทําการทุกวันอังคาร)
4/51 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
215/3-4 ถ.สิโรรส ต.สะเตง
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
57/3-4 ถ.สุริยประดิษฐ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
60/1-2 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู
อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
1/6-7 ถ.รวมจิต ต.ปากน้ํา
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

หมายเหตุ : * สาขายอย ** หนวยบริการสินเชื่อ

โทรศัพท
โทรสาร
0-75213-079, 0-75222-868-9 0-75222-875-6
0-75616-952-5

0-74616-952-5

0-77576-566-69

0-77576-570

-

-

0-77821-756-7, 0-77821-718-9 0-77821-719
0-73223-551-5

0-73223-551-5

0-73516-101-4

0-73516-104

0-73334-095-6, 0-73334-531-2 0-73334-532
0-75630-483-9, 0-75630-491-3 0-75630-483 ตอ 118

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ลําดับ
สาขา
ภาคตะวันออก
20 ฉะเชิงเทรา
21

พัทยา
บุญสัมพันธ*

22

ระยอง

23

ปราจีนบุรี
นครนายก*
สระแกว*

24

ชลบุรี
อมตะ*

25

จันทบุรี
ตราด*

26

ศรีราชา

27

บอวิน

28

บานฉาง

สถานที่ทําการ
153 ถ. ฉะเชิงเทรา - บางปะกง
ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
8/51 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 21500
78/164-165 ตําบลหนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
141/7-10 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
147/1 ถ.ราษฎรดําริ ต.หนาเมือง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
74/144-145 หมู 7 ถ.สุวรรณศร
ต.บานใหญ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
97/133 - 134 ต.สระแกว อ.เมือง
จ.สระแกว 27000
39/3 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
700/17 หมูที่ 1 ตําบลคลองตําหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
1/71 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
308/4-5 หมูที่ 2 ถนนสุขุมวิท
ต.วังกระแจะ อ.มือง จ.ตราด 23000
126/1-3 ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
128/415/416 หมู 3
ถ.ปากรวม-หวยปราบ ต.บอวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
67/40-41 หมู 3 ถ.สุขุมวิท ต.พลา
อ.บานฉาง จ.ระยอง 21130

หมายเหตุ : * สาขายอย ** หนวยบริการสินเชื่อ

โทรศัพท

โทรสาร

0-38812-682-7, 0-38514-765 0-38312-682-6
0-38370-501-2, 0-38427-671-3 0-38427-671-3
0-38370-518-21
0-38377-015-8
0-38377-018
0-38612-603, 0-38800-464-8 0-38800-464
0-37200-343-5, 0-37214-840-4 0-37214-393
0-37320-915-8

-

0-37220-400-3

0-37220-400-3

0-38765-779-86, 0-38765-775 0-38765-785 ตอ 611
0-38457-569, 0-38457-570-2 0-38457-569
0-39351-272-8, 0-39351-210-11 0-39351-210-11
0-39532-712, 0-39532-713

0-39532-714

0-38772-032-42

0-38772-038

0-38137-048-54

0-38370-048-54

0-38605-550-4, 0-38605-565-7 0-38605-565
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เคานเตอรการเงิน
ลําดับ เคานเตอรการเงิน
สถานที่ทําการ
1 เดอะมอลล บางกะป ชั้น 1 ฝงพลาซา
ตรงขามราน Sony
2 เดอะมอลล บางแค ชั้น 1 ฝงพลาซา
3 เดอะมอลล
ชั้น 1 ฝงพลาซา
งามวงศวาน
ติดกับ KFC ตรงขาม ธ.กสิกรไทย
4 เดอะมอลล ทาพระ ชั้น 2 ฝงพลาซา
ตรงขามราน First Choice
5 บิ๊กซี บางนา
ชั้น B ตรงขามรานเทเลวิช
6 บิ๊กซี แจงวัฒนะ
ชั้น 1 ฝงพลาซา ตรงขามรานเทเลวิช
7 บิ๊กซี ออนนุช
ชั้น 2 ติดกับรานกรุงไทยการแวน
8 บิ๊กซี บางประกอก ชั้น 3 ใกลธนาคารกรุงเทพ
9 อิมพีเรียล สําโรง ชั้น G ตรงขาม Super Market
10 ไอทีสแควร
ชั้น 1 ศูนยการคาหลักสี่พลาซา
11 ไอเพลส ลาดกระบัง ชั้น 2 หอง B5 ศูนยบริการผูประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร
ชั้น G ฝงลิฟทแกว
12 เซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหมแอรพอรต
13 เซ็นทรัลเฟสติวัล ชั้น 2
ภูเก็ต

โทรศัพท
0-2375-8365

โทรสาร
0-2375-8365

0-2454-9430
0-2550-0683

0-2454-7152
0-2951-9183

0-2477-7238

0-2477-7238

0-2744-3493
0-2575-2259
0-2311-3960
0-2428-1424
0-2394-0374
0-2576-0590-1
0-2360-5255-6

0-2744-3493
0-2982-5894
0-2311-3961
0-2428-1425
0-2394-0374
0-2576-0592
0-2360-5257

0-53903-767-8

0-53903-768

0-76221-533, 0-76221-737 0-76221-533, 0-76221-737

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ศูนยบริการธนาคาร
ลําดับ ศูนยบริกาธนาคาร
สถานที่ทําการ
1 สมุทรปราการ
ที่วาการอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2 นครปฐม
ทีว่ าการอําเภอเมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
3 สามพราน
ที่วาการอําเภอสามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม
4 สมุทรสงคราม
ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
5 บานโปง
ที่วาการอําเภอบานโปง
อ.บานโปง จ.ราชบุรี
6 บางละมุง
ที่วาการอําเภอบางละมุง ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
7 สัตหีบ
ที่วาการอําเภอสัตหีบ ต.สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
8 ปลวกแดง
ที่วาการอําเภอปลวกแดง ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
9 กบินทรบุรี
ที่วาการอําเภอกบินทรบุรี
อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
10 ตราด
ที่วาการอําเภอเมืองตราด
อ.เมือง จ.ตราด 23000
11 ทุงสง
ที่วาการอําเภอทุงสง อ.ทุงสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
12 เวียงสระ
ที่วาการอําเภอเวียงสระ
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 84190
13 สิงหบุรี
สํานักงานเทศบาลเมืองสิงหบุรี
อ.เมือง จ.สิงหบุรี 16000
14 สุโขทัย
ที่วาการอําเภอเมืองสุโขทัย ถ.สิงหวัฒน
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
หมายเหตุ : เปดทําการทุกวันจันทร - วันศุกร

โทรศัพท
โทรสาร
0-2702-8113, 0-2702-8603 0-2702-8113
0-34275-729, 0-34211-571 0-34275-729, 0-34211-571
0-34222-973-4
0-34713-110

0 -34713-101

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

-

0-38437-216-7

-

0-38659-870-1

-

0-37202-691-2

-

0-39520-597-8

0-39520-598

0-75332-692

0-75332-691

0-77257-220-1

-

0-36521-492

-

0-55614-670

0-55614-671
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ลําดับ ศูนยบริกาธนาคาร
สถานที่ทําการ
15 อุตรดิตถ
ที่วาการอําเภอเมืองอุตรดิตถ
ถ.ประชานิมิตร ต.ทาอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000
16 พิจิตร
ที่วาการอําเภอเมืองพิจิตร ถ.ศรีมาลา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
17 แมสอด
ที่วาการอําเภอเมืองแมสอด ถ.อินทรคีรี
อ.แมสอด จ.ตาก 63110
18 หางดง
ที่วาการอําเภอหางดง ถ.เชียงใหม - ฮอด
ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230
19 ฝาง
ที่วาการอําเภอฝาง หมู 5 ถ.โชตนา
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม 50110
20 แมสาย
ที่วาการอําเภอแมสาย ถ.พหลโยธิน
อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130
21 อําเภอพล
ที่วาการอําเภอพล ถ.พลรัตน
ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน 40120
22 เลย
ที่วาการอําเภอเมืองเลย ถ.จรัสศรี
ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000
23 อํานาจเจริญ
ที่วาการอําเภอเมืองอํานาจเจริญ
ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000
24 มุกดาหาร
ที่วาการอําเภอมุกดาหาร
ถ.พิทักษณพนมเขต
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
25 วารินชําราบ
ที่วาการอําเภอวารินชําราบ ถ.ทหาร
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190
26 ปากชอง
ที่วาการอําเภอปากชอง ต.ปากชอง
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
หมายเหตุ : เปดทําการทุกวันจันทร - วันศุกร

โทรศัพท
0-55414-823

โทรสาร
0-55413-082

0-56612-188

0-56612-190

0-55542-995

0-55542-770

0-53427-502

0-53427-502

0-53382-832-3

-

0-53734-393-4

0-53734-394

0-43418-864

0-43418-865

0-42833-603, 0-42833-605 0-42813-219
0-45452-440

0-45451-441

0-42630-324

0-42630-325

0-45266-700

0-45266-511

0-44279-093-4

-

