บานหลังใหญเพือ่ สังคมไทย

รายงานประจำป 2556

วิสัยทัศน (Vision)

“ธนาคารมัน่ คง ทันสมัย และเปนผูน ำสินเชือ่ ดานทีอ่ ยูอ าศัยอยางครบวงจร”
(To be a modern and sustainable housing bank and market leader
in providing comprehensive housing finance services)

พันธกิจ (PRIME Mission)

P ตอบสนองนโยบายดานทีอ่ ยูอ าศัยของภาครัฐ
และเปนกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ภาคอสังหาริมทรัพยของประเทศ
(Providing support to government’s housing policies
and driving country’s housing industry)
R ดำรงความเปนผูน ำดานสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยในกลุม ผูม รี ายไดนอ ยและปานกลาง
(Remaining a leader in housing finance services-provider
for low and middle income people)
I มุง พัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและการใหบริการทีด่ อี ยางตอเนือ่ ง
(Innovating excellent products and services)
M มุง พัฒนาศักยภาพ และพลังสรางสรรคของพนักงาน
(Manpower development-optimizing capacity
and creativity development)
E มุง สรางองคกรใหมกี ารกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และรวมสรางสรรคสงั คมสิง่ แวดลอม
และคุณภาพชีวติ (Excellent corporate governance, social & environmental
responsibilities and enriching people’s quality of life)

ค่านิยม (GIVE Value)
G ยึดมัน่ ในธรรมาภิบาล (Good Governance)
I สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ (Innovative Thoughts)
V ร่วมใจท�ำงาน (Value Teamwork)
E บริการเป็นเลิศ (Excellent Services)

สารบัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการผู้จัดการ
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการธนาคาร
ผู้บริหารระดับสูง
คณะผู้บริหาร
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
รายงานผลการด�ำเนินงานปี 2556
รายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน     
ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
การบริหารความเสีย่ ง
รายงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางการร้องเรียน
การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
จริยธรรม จรรยาบรรณ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี 2556
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
บทความด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556
การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลธนาคาร
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
สรุปพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ท�ำเนียบผู้บริหาร
ท�ำเนียบเครือข่ายบริการ
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

		
ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุน
ส่วนของเจ้าของ

2556

2555

2554

766,274
713,158
20,320
53,116

735,995
687,985
20,320
48,010

712,557
669,942
20,320
42,615

37,303
1,686
38,989
8,101

35,012
1,595
36,607
6,990

20.78
16.87
1.10
18.11
17.80

19.09
16.40
0.98
16.52
16.23

ผลการด�ำเนินงาน			

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

38,860
1,811
40,671
8,188

อัตราส่วนทางการเงิน			

ก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
สินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ

20.13
15.42
1.07
18.56
18.26

3

สังคมไทยทีม่ ศี กั ยภาพพร้อมโดยมี ธอส. สถาบัน
การเงินผู้น�ำด้านที่อยู่อาศัยคอยช่วยเหลือและให้
บริการอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันตามนโยบาย
รั ฐ บาลที่ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการยกระดั บ
คุณภาพชีวติ ของผูม้ รี ายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลาง
ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

60 ปี ธอส.

บ้านหลังใหญ่
เพื่อสังคมไทย

ครอบครัวทีี่อบอวลไปด้วยความสุขและความ
อบอุ ่ น เพราะธอส. เชืื่ อ ว่ า พระพุ ท ธศาสนาเป็ น
รากฐานของชีวิตที่มั่นคง และยังส่งเสริมให้เยาวชน
เติบโตเป็นคนดี

60 ปี ธอส.

บ�ำรุงศาสนา
เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา

สนั บ สนุ น การศึ ก ษาและซ่ อ มแซมโรงเรี ย น
เพราะ ธอส. มุง่ มันั่ พัฒนา ฟืน้ คืนความสุขเพือ่ สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกัน

60 ปี ธอส.

ส่งเสริมการศึกษา
สร้างโอกาสเพื่อสังคม
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สารจากประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ประธานกรรมการ
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นับจากการก่อตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปี 2496 จนถึง
ปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในฐานะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
ได้ทำ� หน้าทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะ
ผู้ที่รายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้สนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยกว่า
3 ล้านครอบครัวได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ในปี 2556 ธนาคารยังคงด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ในการเป็น “ธนาคารมัน่ คงทันสมัย และเป็นผูน้ ำ� สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
อย่างครบวงจร” รวมทั้งยังคงท�ำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเป็น
กลไกส�ำคัญของภาครัฐที่ร่วมฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เข้มแข็งผ่านตลาดที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น
ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากเป็นปีทเี่ ศรษฐกิจไทยเข้าสูภ่ าวะของการชะลอตัว
ลงจากปีกอ่ น ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีความ
ผันผวน และสถาบันการเงินเข้มงวดในการให้สินเชื่อมากขึ้นจาก
ภาวะหนี้สินครัวเรือนที่มีสัดส่วนสูงขึ้นมาก รวมถึงสถานการณ์
ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน
ในช่วงเวลาทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงเช่นนี้ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ได้แสดงถึงบทบาทที่ส�ำคัญต่อประเทศและ
ประชาชนอย่างมากในการช่วยให้ผตู้ อ้ งการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยธนาคารได้น�ำเสนอโครงการสินเชื่อ
ใหม่ๆ ที่สร้างประโยชน์ ให้แก่ประชาชนทุกระดับ ซึ่งนับเป็น
ส่วนหนึง่ ของสินเชือ่ นโยบายรัฐบาลเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มี
อัตราดอกเบี้ยสูง เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้คนไทยได้ผลประโยชน์
จากเงินออมของตนเองอีกด้วย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มงุ่ มัน่ ด�ำเนินงานตามพันธกิจอย่าง
เต็มก�ำลังความสามารถ โดยธนาคารมีผลการด�ำเนินงานในปี
2556 ในระดับดีเยี่ยม โดยสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ถึง 126,839
ล้านบาท ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ถงึ ร้อยละ 22.37 ท�ำให้มยี อด
สินเชือ่ คงค้างรวม 706,004 ล้านบาท ส่งผลให้ธนาคารมีสนิ ทรัพย์
ในปี 2556 ถึง 766,274 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 4.11
และยังคงมีก�ำไรที่สูงกว่าปีก่อนและเป็นสถิติใหม่ (New High)
อีกด้วย โดยมีก�ำไรสุทธิสูงถึง 8,129 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยัน
ถึงศักยภาพของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการเป็นธนาคารทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทย
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ได้ด�ำเนินการควบคู่กับการมีธรรมาภิบาลที่ดี
มีความโปร่งใส และเป็นองค์กรทีม่ สี ำ� นึกความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยธนาคารได้ดำ� เนินโครงการต่างๆ ทีม่ งุ่ เน้น 3 เสาหลักทีส่ ำ� คัญ
ของสังคมไทย คือ “บ-ว-ร” หรือ บ้าน-วัด-โรงเรียนในการช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม และการให้ความช่วยเหลือสร้าง
และซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสทีส่ อดคล้อง

กับพันธกิจของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ทัว่ ประเทศไทย และส�ำหรับพนักงาน ธอส. ธนาคารได้มงุ่ เน้นหลัก
ในการปฏิบตั งิ าน 3 ประการ ได้แก่ “มุง่ มัน่ ทันสมัย ฉับไว” เพื่อให้
พนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จผล ทันสมัยสามารถ
แข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีความรวดเร็วในการ
บริการเพือ่ สร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า ท�ำให้งานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
สุ ด ท้ า ยนี้ ผมมี ค วามภู มิ ใ จแทนคนไทยที่ มี ก ารบริ ห าร
จัดการองค์กรที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดังเช่นธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ทัง้ นี้ ต้องขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกท่านที่ได้รว่ มทุม่ เทและเสียสละแรงกายแรงใจในการปฏิบตั งิ าน
ท�ำให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถก้าวเข้าสูร่ อบการด�ำเนินงาน
เป็นปีที่ 61 อย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความภูมิใจจากผลงาน
ทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ขอขอบคุณลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุ่มที่สนับสนุนและให้โอกาสธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ท�ำ
หน้าที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยและ
รายได้ปานกลางเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย
อย่างต่อเนือ่ ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะยังคงเป็นทีพ่ งึ่ พาของ
ประชาชนทุกกลุ่มในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็น
กลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านภาค
อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องต่อไป
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สารจากกรรมการผูจ้ ดั การ

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจำ�ปี 2556

ปี 2556 เป็นปีทธี่ นาคารอาคารสงเคราะห์มอี ายุครบ 60 ปี ซึง่
ธนาคารมีแนวทางทีช่ ดั เจนทีจ่ ะขับเคลือ่ นองค์กรเพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์
ในการเป็น “ธนาคารมัน่ คง ทันสมัย และเป็นผูน้ ำ� สินเชือ่ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
อย่างครบวงจร” โดยมุง่ เน้นกลยุทธ์ “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” และมุง่
พัฒนาบริการสูค่ วามเป็นเลิศด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการ บริการทีม่ คี วามรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการจัดการในด้านต่างๆ ด้วย
แนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจวัฒนธรรม
องค์กร” ผ่านช่องทางสาขา 194 แห่ง และเพิม่ ช่องทางการช�ำระหนี้
เงินกูแ้ ละรับฝากเงิน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจ
ในการบริการให้ลกู ค้ามากยิง่ ขึน้ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 ชะลอตัวลงจากปี 2555
สืบเนือ่ งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศลดลง
และภาวะที่สถาบันการเงินต่างๆ เคร่งครัดในการปล่อยสินเชื่อ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยนี้ ส่งผลให้ความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนลดลง
ตามไปด้วย นอกจากนีป้ ญั หาความไม่สงบทางการเมืองตัง้ แต่ตน้
ไตรมาสที่ 4 ยังเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผซู้ อื้ มีความระมัดระวัง
มากขึน้ ในการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและขอสินเชือ่ จากธนาคาร เนือ่ งจาก
เป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ท�ำให้ผปู้ ระกอบการสามารถขายทีอ่ ยูอ่ าศัยได้
ยากขึน้ แต่ในปี 2556 ธนาคารอาคารสงเคราะห์กย็ งั คงสามารถ
ผ่านสถานการณ์ทมี่ คี วามยากล�ำบากเช่นนีม้ าได้อย่างดี โดยยังคง
มีผลการด�ำเนินงานเติบโตจากปีก่อนอย่างต่อเนื่อง ทั้งปริมาณ
สินเชือ่ ปล่อยใหม่และเงินฝาก
ดังจะเห็นได้จากผลการด�ำเนินงานปี 2556 เมือ่ เทียบกับปี 2555
ธนาคารสามารถปล่อยสินเชือ่ ใหม่ได้ทงั้ สิน้ 126,839 ล้านบาท เกิน
กว่าเป้าสินเชือ่ ปี 2556 ทีต่ งั้ ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 120,000 ล้านบาท โดย
ธนาคารมียอดสินเชือ่ คงค้างรวม 736,467 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
4.31 มีหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) จ�ำนวน 45,049 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 6.12 ของยอดสินเชือ่ รวม ซึง่ ลดลง 9,362 ล้านบาท
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ขณะทีท่ รัพย์สนิ ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPA)
คงเหลือจ�ำนวน 1,662 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ นถึงร้อยละ 29.9
ผลการด�ำเนินงานเช่นนี้ ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2556 ธนาคารมี
สินทรัพย์รวมสูงถึง 766,274 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 30,279 ล้านบาท
โดยมีหนีส้ นิ รวม 713,188 ล้านบาท ซึง่ เป็นเงินฝากรวม 599,898
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,677 ล้านบาท โดยมีส่วนของทุนเท่ากับ
53,116 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5,105 ล้านบาท จาก 48,010 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2555 ทัง้ นีธ้ นาคารสามารถสร้างก�ำไรสุทธิในปี 2556 รวม
ทัง้ สิน้ 8,188 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าธนาคารยังคงเติบโตในทุกๆ
ด้านอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เป็นสถาบันการเงินด้านที่อยู่อาศัยที่มี
ความพร้อมในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้คนไทยทุกกลุม่ สามารถ
มีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง และยังมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ตามพันธกิจของธนาคารอีกด้วย

ตลอดระยะเวลา 60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความส�ำคัญ
ด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม และมีความโปร่งใส ควบคูก่ บั นโยบาย
ที่ ให้ความส�ำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม (CSR) มาโดยตลอด ด้วยการมุง่ เน้นด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวติ โดยเฉพาะด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ทัง้ การช่วยเหลือในการซ่อม
และสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส ซึง่ ธนาคารได้ดำ� เนินการมา
แล้วกว่า 1,700 หลังคาเรือน ผ่านโครงการ CSR ต่างๆ ของธนาคาร
และในโอกาสฉลองครบรอบการด�ำเนินงานหกทศวรรษในปี 2556
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จดั กิจกรรม CSR ภายใต้แนวคิด บ-ว-ร
(บ้าน-วัด-โรงเรียน) จ�ำนวน 6 โครงการ 60 กิจิ กรรม โดยได้เริม่ ท�ำ
ไปแล้วที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.นครราชสีมา พร้อมส่งเสริมให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานให้ความส�ำคัญและร่วมกิจกรรม CSR เป็นการ
ให้การตอบแทนสิง่ ดีๆ คืนสูส่ งั คมอย่างต่อเนือ่ ง และยังเป็นช่องทาง
การสือ่ สารกับลูกค้าและประชาชนให้เข้าใจ เกิดความรักและความ
ผูกพันต่อองค์กรได้อย่างดี ช่วยให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับธนาคาร
เป็นการปลูกฝังในใจลูกค้าว่า “คิดถึงบ้าน คิดถึง ธอส.” และเป็นการ
ตอกย�ำ้ ภาพลักษณ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้เป็นธนาคารที่
ใส่ใจชุมชนรอบข้าง ไม่ใช่เฉพาะกับลูกค้าของธนาคารเท่านัน้ ทีจ่ ะ
ได้รบั ความสุขจากการมีบา้ น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยงั มุง่ เน้น
การยกระดับคุณภาพชีวติ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยผ่านโครงการต่างๆ ทีส่ ร้าง
ให้สงั คมน่าอยูย่ งิ่ ขึน้
ส�ำหรับปี 2557 ธนาคารยังคงด�ำเนินแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก
โดยก�ำหนดเป้าสินเชือ่ ปล่อยใหม่ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 134,000 ล้านบาท
พร้อมรุกท�ำการตลาดครบวงจรทัง้ สินเชือ่ และเงินฝาก ควบคูก่ บั
กลยุทธ์มงุ่ เน้นบริการทีเ่ ป็นเลิศ ขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
ทัว่ ไทย เพิม่ ช่องทางการให้บริการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการขยายสาขาในภูมภิ าคทีม่ กี ารเจริญเติบโต
และมีความต้องการสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยมากขึน้ และเพือ่ รองรับการ
เปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 นอกจากนีธ้ นาคารยังให้
ความส�ำคัญกับเครือข่ายพันธมิตรทีจ่ ะร่วมกันสร้างโอกาสทางธุรกิจ
โดยได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับลูกค้าทั่วภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ มัน่
ด�ำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและความโปร่งใส
ตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารที่มีการเติบโตด้วยความมั่นคงและ
ยัง่ ยืนตลอดไป
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(นางสาวธิดาพร มีกง�ิ ทอง)
ฝายสือ่ สารองคกร
(นางสุดจิตตรา คำดี)
ฝายกิจกรรมเพือ่ สังคม
(นางสาวกรองทิพย มารัตนะ) รษก.

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย หน�ส้ นิ และการเงิน
คณะกรรมการการกลัน� กรองกฎหมาย
สายงานธรรมาภิบาล
ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ
ฝายกำกับการปฏิบตั งิ าน
(นางกรุณา เหมือนเตย)

ฝายสอบทานสินเชือ่
(นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ)

ฝายบริหารความเสีย่ ง
(นายณรงคพล ประภานิรนิ ธน)

กลุม งานการตลาด

กลุม งานสินเชือ่

กลุม งานบริหารหน�แ้ ละปฏิบตั กิ าร

กลุม งานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผูจ ดั การ

รองกรรมการผูจ ดั การ
(นายฉัตรชัย ศิรไิ ล)

รองกรรมการผูจ ดั การ
(นายอนุสรณ ทองสำราญ)

รองกรรมการผูจ ดั การ
(นายวิกติ ขจรณรงควณิช)

สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2

สายงานวิเคราะหสินเชื่อ

สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อ
และภาครัฐ

สายงานบริหารหน�้และบังคับคดี

สายงานปฏิบัติการ
และกฎหมาย

สายงานสนับสนุน
สำนักงานและสาขา

สายงานการเงินและบัญชี

สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายภพกร เจริญลาภ)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นางนวลลออ วัจนะพุกกะ)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นางสาววารีย โตวัน)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายอำนวย ศรีพูนสุข)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายสามารถ หงษวิไล)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายคนึง ครุธาโรจน)

ฝายกฎหมาย
(นายอำนวย ศรีพนู สุข) รษก.

ฝายบริหารสำนักงาน
และกิจการสาขา
(นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์) รษก.

ฝายการบัญชี
(นางราณ� เพชรสงค)

ฝายประเมินราคาหลักทรัพย
(นายอำนาจ ผลศิร)ิ
ฝายพิธีการสินเชื่อ
(นายชัยพร จุฬามณ�)

ฝายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
(นางสาวกัญจนิกา ศรีรตั นตรัย)
ฝายการตลาดและพันธมิตร
(นางจินตนา สงศิริ) รษก.
ฝายธนบดีธนกิจ
(นายภพกร เจริญลาภ) รษก.

ฝายวิเคราะหสินเชื่อรายยอย ฝายนโยบายสินเชือ่ ธุรกิจและภาครัฐ ฝายบริหารหน�้กทม.และปริมณฑล
(นางภานิณ� มโนสันติ์)
(นายพงษศักดิ์ คำนวนศิริ)
(นางสาวรุงระวี ปทมาคม)
ฝายวิเคราะหสินเชื่อโครงการ
(นางจินดา ศรีพูนสุข)

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
(นางพอตา ยิ้มไตรพร)

ฝายบริหารหน�้ภูมิภาค
(นายพนัส สุขะปณฑะ)

ฝายบริหาร NPA
(นายพิศัลย กองทรัพย)

ฝายธุรกรรมการเงิน
(นางเพลินจิตต แกวแดง)

ฝายบังคับคดีและหน�้สวนขาด
(นายฤกษชัย ธนะศุภธาวัฒน)

ฝายจัดหาและการพัสดุ
(นายวรวิทย ธรรมพลิน)

ฝายบริหารการเงิน
(นายทองปลิว กิจแจมเลิศ)
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คณะกรรมการธนาคาร

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม*
ประธานกรรมการ
อายุ 56 ปี
การศึกษา

ปริญญาเอก การเงิน, University of Mississippi ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท การเงิน, Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี การจัดการระหว่างประเทศ, 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) รุ่นที่ 3/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

เลขาธิการ ก.พ.ร. ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

ปลัดกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

*ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 26 มกราคม 2557
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นายประสิทธิ์ สืบชนะ*
ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 56 ปี
การศึกษา

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรม

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง ปี พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Strategies for Improving Directors’ Effectiveness Program, Kellogg School of Management, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 90/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาพิเศษส�ำนักงานศาลปกครอง
รองประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

ประสบการณ์ท�ำงาน

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (ซี 10) กรมธนารักษ์
รองอธิบดี กรมธนารักษ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2 กรมธนารักษ์
ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา

*ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557
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ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ 58 ปี
การศึกษา

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิต ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาโท กฎหมาย (LL.M.), New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการยุติธรรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2550)
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2540)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายกฤษดา รักษากุล
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อายุ 57 ปี
การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันราชภัฏพระนคร
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรม

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
หลั ก สู ต รการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การส� ำ หรั บ กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ การมหาชน รุ ่ น ที่ 9
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
ระบบ LAN มหาวิทยาลัยมหิดล
NET WARE 3.12 ADMINISTRATION สถาบันไทยสารสนเทศ
การใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการออกแบบและเขียนแบบ (AUTOCAD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาผู้บริหารแบบเข้มข้น ประเทศอินโดนีเซีย
Dialogue on Dispute Review Board สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาที่อยู่อาศัย การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการฟื้นฟูเมือง ประเทศญี่ปุ่น

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
นายกสมาคมสโมสร การเคหะแห่งชาติ
ประธานชมรมฟุตบอล การเคหะแห่งชาติ
ประธานชมรมถ่ายภาพ การเคหะแห่งชาติ

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
นายช่างใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารการก่อสร้าง 3 การเคหะแห่งชาติ
ผู้อ�ำนวยการกองปรับปรุงกายภาพ การเคหะแห่งชาติ
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นางศิริพร เหลืองนวล*
กรรมการ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
(IT Strategy and Policy Committee)
อายุ 55 ปี
การศึกษา

Master of Business Administration, Pittsburg State University, U.S.A.

การอบรม

หลักสูตร Financial and Accounting for Non-financial Manager, The Wharton School, U.S.A.
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD, Switzerland

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลัง
กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
คณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานระบบงานประเมินผลส�ำนักงาน ป.ป.ช.
คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ การประปานครหลวง (กปน.)
คณะท�ำงานตรวจสอบเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
คณะกรรมการการใช้ประโยชน์ที่ดินและพิจารณาศักยภาพที่ดินราชพัสดุ
คณะเจรจากลุ่มเจรจานโยบายแข่งขัน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการเงินการลงทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรรมการส�ำรองของไทยในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund)

ประสบการณ์ท�ำงาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา
ผู้บรรยายพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักก�ำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

*ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557
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พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
ประธานกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย และกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อายุ 60 ปี
การศึกษา

ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรม

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 30/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีซอิท จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เพรสทีจ โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงาน

ที่ปรึกษา (สบ. 10) (ด้านกฎหมายและสอบสวน) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการ ส�ำนักงานกฎหมายและคดี ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ผู้บังคับการ ส่วนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการ กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
ผู้บังคับการ กองวิชาการ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กรรมการ ธนาคารออมสิน
กรรมการ องค์การสุรา
กรรมการ องค์การตลาด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล*
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี
การศึกษา

ปริญญาโท คอมพิวเตอร์, Rochester Institute of Technology Rochester, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Regional Leadership in Action Program, Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์
Strategic Use of Information Technology Program (SUIT), Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 21/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการวิศวกรระบบ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด

*ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2557
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ดร.กฤษดา มาลีวงศ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 35 ปี
การศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 23/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุน่ ที่ 19/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Asian Autumn School on the Semantic Web โครงการ EastWeb, European Commission ณ เมืองปูซาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
หลักสูตร ABAP Release 4.7 SAP Education

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

อาจารย์ประจ�ำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ที่ปรึกษาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ท�ำงาน

นักวิจัยด้าน Semantic Web Technologies ณ Semantic Technology Institute International (STI) มหาวิทยาลัย Innsbruck
ประเทศออสเตรีย
Software Quality Assurances Manager การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
(IT Strategy and Policy Committee)
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 57 ปี
การศึกษา

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (รุ่นที่ 71) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 184/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุน่ ที่ 19/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระดับ A4 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (www.gisthai.org) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจฯ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ (กยน.)

ประสบการณ์ท�ำงาน

กรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ (สภาวิจัยแห่งชาติ)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
รองผู้อ�ำนวยการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองผู้อ�ำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
อายุ 47 ปี
การศึกษา

ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรม

หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร รุ่น 1 (เนติบัณฑิตยสภา)
หลักสูตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (สภาทนายความ)
หลักสูตรผู้ช�ำนาญการกฎหมายปกครองท้องถิ่น (สภาทนายความ)
หลักสูตรกฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.1) วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ส�ำนักงานศาลปกครอง
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 22/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุน่ ที่ 19/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ทนายความและหัวหน้าส�ำนักงานอาภาวิชญ์ ทนายความธุรกิจ และการบัญชี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาภาวิชญ์ ทนายความ จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ ทนายความประจ�ำจังหวัดนนทบุรี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
อนุกรรมการพัฒนาการธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
อนุกรรมการกรรมสิทธิ์ที่ดิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
อนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการกฎหมายและข้อสัญญา บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

ทนายความอาชีพ
กรรมการทนายความประจ�ำจังหวัดนนทบุรี
ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญด้านประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ
ประจ�ำจังหวัดนนทบุรี
ประธานนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (บางนา) รุ่นที่ 6/1
ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการงบประมาณวุฒิสภา
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา
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นายธานินทร์ อังสุวรังษี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน
และการเงิน กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy
Committee)
อายุ 49 ปี
การศึกษา

ปริญญาโท MBA (การเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
Program Fast Track MD, การฝึกอบรมกรรมการผูจ้ ดั การ หลักสูตรเร่งด่วน ณ บริษทั McDonald สิงคโปร์และมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์
นครซิดนีย่ ,์ ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตรการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเคนเนดี มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ และ CMI Claris
Strategy Formulation & Implementation Asia by The University of Michigan
Mergers and Acquisitions Course at Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
โปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆ ของธนาคารซิตแี้ บงก์ในสิงคโปร์และฮ่องกงในช่วงปี 1989-1992 อาทิ Core Finance 1 & 2,
Applied Corporate Finance, Citicorp Finance Professional, Bourse Game (หลักสูตร Trading แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ)
ศูนย์ฝกึ การอบรมธนาคารซิตแี้ บงก์ในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง
ผูจ้ ดั การโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครัง้ ที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ ที่ 4/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แมคไทย จ�ำกัด
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป, รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ ารและสายงานการเงิน บริษทั แคปปิตอลโอเค จ�ำกัด และเพย์เมนท์ โซลูชนั่ จ�ำกัด
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บริษทั ชินคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน PT เอเชียเซลลูลา่ ร์ แซทเทิลไลท์ (ACES), นครจาการ์ตา, ประเทศอินโดนีเซีย
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษทั ทีทแี อนด์ที จ�ำกัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ายสินเชือ่ ธนาคารซิตแี้ บงก์ (ประเทศไทย)
นักวิเคราะห์ระบบงาน บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส
กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
(IT Strategy and Policy Committee)
กรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงิน และ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 58 ปี
การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรม

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุน่ ที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 2
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 4 สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” (นมธ.) รุน่ ที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Improving and Expanding Housing Finance System ณ  Wharton Real Estate Center, University of Pennsylvania
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
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) รุน่ ที่ 149/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 37/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน่ ที่ 12/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ ที่ 4/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
กรรมการ ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์
คณะกรรมการกลาง มูลนิธปิ รีดี พนมยงค์

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารทุน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผูบ้ ริหารระดับสูง

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม		
รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ 56 ปี
การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนองค์กร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    

นายฉัตรชัย ศิริไล
รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ 43 ปี
การศึกษา

ปริญญาโท Master of Science (Computer Science) มหาวิทยาลัย Syracuse University, New York, U.S.A.
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช
รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ 55 ปี
การศึกษา

ปริญญาโท พาณิชศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
กรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย จ�ำกัด
กลุ่มบริษัทในเครือตะล่อมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ำกัด มหาชน
บริษัทหลักทรัพย์เอกเอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พรีเมียร์ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอกธ�ำรง จ�ำกัด (มหาชน)

นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ		
รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ 57 ปี
การศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2551

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขานครหลวง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขานครหลวง
และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานกิจการสาขา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพระราม 9
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ 59 ปี
การศึกษา

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�ำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารหนี้และปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมายและบังคับคดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายกมลภพ วีระพละ		
รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ 48 ปี
การศึกษา

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

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานตรวจสอบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบและก�ำกับ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
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ผูบ้ ริหารระดับสูง

1. นายวิทยา แสนภักดี
2. นางสาวอภิรตั น์ ตันติเวชกุล
3. นางสาวอรฑา เจริญศิลป์
4. นางสาววารีย์ โตวัน
5. นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ
6. นายคนึง ครุธาโรจน์
7. นายสามารถ หงษ์วไิ ล
8. นายอ�ำนวย ศรีพนู สุข
9. นายลือชัย จิรวินจิ นันท์
10. นายธนกิจ ธีระกาญจน์
11. นายสมบัติ ทวีผลจรูญ
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ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ

1. นางสาวเลิศลักษณ์ หลิมละมัย		
2. นายทวนทอง ตรีนภุ าพ		
3. นายภพกร เจริญลาภ		
4. นางนวลลออ วัจนะพุกกะ		
5. นายทรงเดช ดารามาศ		
6. นายเลอพงษ์ ชูประยูร		
7. นางศรินทิพย์ ชนะภัย		
8. นางอินทิรา คลายนสูตร		
9. นายพัลลภ กฤตยานวัช		
10. นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ		
์

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ
ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ
ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ
ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ
ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ
ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ

1

2

3

4

5

6

7

8 9
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10

คณะผูบ้ ริหาร

1

2

3

4

5

6

7

8

1. นางสาวธิดาพร มีกงิ่ ทอง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การ

2. นางสุดจิตตรา ค�ำดี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสือ่ สารองค์กร

3. นางสาวกรองทิพย์ มารัตนะ
เลขานุการช่วยบริหาร และรักษาการ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจกรรมเพือ่ สังคม

4. นายทรงเดช ดารามาศ
ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ และรักษาการ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5. นางนิพพิทา วีรตุ มเสน
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาและ
บริหารการเรียนรู้

6. นางกรุณา เหมือนเตย
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ าน

7. นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสอบทานสินเชือ่

8. นายณรงค์พล ประภานิรนิ ธน์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
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1. นายสมภพ เตชเสนสกุล
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นายวรณัฐ สุโฆษสมิต
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบปฏิบตั กิ าร

3. นายบุญชัย แสงอรุณวิวฒ
ั น์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบการเงิน

4. นายวิชยั วิรตั กพันธ์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิเคราะห์
และวางแผนกลยุทธ์

5. นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร

6. นายศิวะ จงเจริญ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิชาการและเผยแพร่

7. นายอภิรตั น์ อรุณวิไลรัตน์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ ารสารสนเทศ

8. นางบุษกร ปภัสสรศิริ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
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1. นางสมจิตต์ รถทอง
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ

2. นางสาวปัญจาภรณ์ พรหมายน
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพระราม 9

3. นายชนะ จิระรัตนรังษี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย กทม. และปริมณฑล 1

4. นางฉัตร์รวี จิระกุลเมธาพัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย กทม. และปริมณฑล 2

5. นางปนัดดา ธรรมสุนทรา
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสาขาภาคเหนือ

6. นายดนัย แสงศรีจนั ทร์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. นายศิรพงศ์ สุวรรณศรี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสาขาภาคตะวันออก
และภาคกลาง

8. นายศักดิส์ ทิ ธิ์ จิตตนูนท์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสาขาภาคใต้และ
ภาคตะวันตก
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1. นางสาวเยาวนี ศรีสาคร
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชือ่ และ
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชือ่

2. นางจันทิมา เบ็ญจศิรวิ รรณ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

4. นางสาวกัญจนิกา ศรีรตั นตรัย
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก

5. นางจินตนา ส่งศิริ
6. นายภพกร เจริญลาภ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาด		
และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาดและ		
และพัฒนาธุรกิจ 2 และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการ
พันธมิตร
ฝ่ายธนบดีธนกิจ

7. นายพงษ์ศกั ดิ์ ค�ำนวนศิริ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิเคราะห์สนิ เชือ่ รายย่อย

8. นางจินดา ศรีพนู สุข
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิเคราะห์สนิ เชือ่ โครงการ

3. นายทวนทอง ตรีนภุ าพ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ 1 และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
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1. นางภานิณี มโนสันติ์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายนโยบายสินเชือ่ ธุรกิจและ
ภาครัฐ

2. นางพอตา ยิม้ ไตรพร
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชือ่

3. นางสาวรุง่ ระวี ปัทมาคม
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารหนี้ กทม.
และปริมณฑล

4. นายพนัส สุขะปิณฑะ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารหนีภ้ มู ภิ าค

5. นายฤกษ์ชยั ธนะศุภธาวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบังคับคดีและหนีส้ ว่ นขาด

7. นายพิศลั ย์ กองทรัพย์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหาร NPA

8. นายวรวิทย์ ธรรมพลิน
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

6. นายอ�ำนวย ศรีพนู สุข
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานปฏิบตั กิ าร
และกฎหมาย และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการ		
ฝ่ายกฎหมาย
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1. นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์
ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ และรักษาการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
และกิจการสาขา

2. นางราณี เพชรสงค์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการบัญชี

3. นางเพลินจิตต์ แก้วแดง
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายธุรกรรมการเงิน

4. นายทองปลิว กิจแจ่มเลิศ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารการเงิน

5. นายอ�ำนาจ ผลศิริ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

6. นายชัยพร จุฬามณี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพิธกี ารสินเชือ่
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
1. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึง่ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทีม่ ภี ารกิจหลักในการให้บริการสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยมุง่ เน้น
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเป็นหลัก ในขณะที่สถาบันการเงินอื่นทั้งสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์
ต่างก็มีบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเช่นกัน ดังนั้น ธอส. จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับสถาบันการเงินต่างๆ และนับวันภาวะ
การแข่งขันจะเป็นไปอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
การแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับตลาดที่อยู่อาศัย และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยตลอดทั้งปี 2556 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยได้ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง การบริโภคและการลงทุนซบเซาลง โดยการบริโภค
ภาคเอกชนได้รบั แรงกดดันจากภาระค่าครองชีพ การเพิม่ ขึน้ ของหนีค้ รัวเรือน ส่วนการลงทุนของภาคเอกชน มีความระมัดระวังมากขึน้
ในการตัดสินใจลงทุนใหม่ๆ จนท�ำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ครั้งละ
0.25% ในการประชุม กนง. รอบที่ 4 และรอบสุดท้ายของปี เหลืออยู่ที่ระดับ 2.25%
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยจึงส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานทั้งในตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย กล่าวคือ
สถาบันการเงินต่างๆ ยังมีความต้องการขยายฐานสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเข้มงวดใน
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วย อันเป็นผลจากภาวะหนี้ภาคครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่
ไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแม้วา่ ประชาชนยังมีความต้องการมีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง แต่ตอ้ งชะลอการตัดสินใจซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ซึง่ รวมถึงต้องชะลอการขอสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยไปด้วยเนือ่ งจากมีปจั จัยประกอบการพิจารณามากขึน้ ด้านผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์
ต่างต้องปรับตัวเพื่อรองรับปัจจัยที่เป็นข้อจ�ำกัดใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ภาวะการขาดแคลนแรงงาน
การลดและชะลอการเปิดโครงการใหม่ รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินต่างๆ
ส� ำ หรั บ แนวโน้มในปี 2557 ยังมีป ัจจัยเสี่ยงต่อเนื่องหลายประการที่เป็นปัจ จัยลบส�ำคัญ ต่อแนวโน้มของเศรษฐกิ จไทย
ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนของทั้งรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ภาคอสังหาริมทรัพย์

2. ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2556

2.1 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ในช่วงปี 2556 มีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�ำนวน 131,954 หน่วย โดยห้องชุดมีสัดส่วน
มากที่สุด 54.1% รองลงมาได้แก่ บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด 25.6% และตามมาด้วยทาวน์เฮาส์-อาคารพาณิชย์ 20.3% ทั้งนี้เป็น
ทีน่ า่ สังเกตว่าสัดส่วนของทาวน์เฮาส์-อาคารพาณิชย์เพิม่ ขึน้ ในขณะทีห่ อ้ งชุดและบ้านเดีย่ วมีสดั ส่วนลดลง (ดังแผนภูมทิ ี่ 1 และ 2)

44

รายงานประจำ�ปี 2556

แผนภูมิที่ 1 : ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

23.3

3.8

150,000
100,000

หองชุด

ที่อยูอาศัยแนวราบ

หน�วย

11.2

อัตราการขยายตัว
11

13.3

69,101

71,713

2547

2548

79,757

75,530

85,579

2549

2550

2551

5.6

125,002

131,954

2555

2556

13

-5.3
94,977

-23.4

106,893

%

53

81,856

50,000

2552

2553

2554

ที่มาขอมูล : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
จัดทำโดย : สวนวิทยบริการ ฝายวิชาการและเผยแพร

แผนภูมิที่ 2 : สัดส่วนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย
รอยละ (%)
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0

บานเดี่ยว/บานแฝด
65.4

ทาวนเฮาส/อาคารพาณิชย

หองชุด

65.4
54.8

56.6

53.3

55.5

43.1
22.3

19.3

12.3

14.7

2547

2548

39.8

23.3
21.8

23.6
23.1

17.1

2549

2550

2551

57.8

54.1

29.8

25.6

42.5
31.7

30.9

11.7

13.6

2552

2553

40.3
17.2

2554

หองชุด
บานเดี่ยว

12.3

20.3

2555

2556

ทาวนเฮาส

ที่มาขอมูล : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
จัดทำโดย : สวนวิทยบริการ ฝายวิชาการและเผยแพร

2.2 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ในช่วงปี 2556 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�ำนวน 181,992 หน่วย หากจ�ำแนก
ตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่าห้องชุดมียอดการโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 41.2% รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์
และอาคารพาณิชย์ 38.3% ส่วนบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดมีสัดส่วน 20.5% (ดังแผนภูมิที่ 3 และ 4)

45

แผนภูมิที่ 3 : การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
หองชุด

บานเดี่ยว/บานแฝด

หน�วย

8.5

250,000
200,000
150,000

134,932

146,451

2550

2551

10

161,240

อัตราการขยายตัว

ทาวนเฮาส/อาคารพาณิชย

178,128

รอยละ

3

11

150,189

156,317

181,992

2554

2555

2556

10.5
-18

100,000
50,000
0

2552

2553

ที่มาขอมูล : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
จัดทำโดย : สวนวิทยบริการ ฝายวิชาการและเผยแพร

แผนภูมิที่ 4 : การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย

38.3%

ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชย
69,752 หน�วย

20.5%

บานเดี่ยว และบานแฝด
37,298 หน�วย

41.2%

หองชุด
74,942 หน�วย
ที่มาขอมูล : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
จัดทำโดย : สวนวิทยบริการ ฝายวิชาการและเผยแพร
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2.3 สรุปสถานการณ์ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

ภาพรวมตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทัง้ อุปทานและอุปสงค์ในปี 2556 มีการขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม
ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 จากการที่อุปทานเข้ามาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาคารชุดที่ได้มีการเปิดตัวเป็น
จ�ำนวนมาก ท�ำให้ในบางท�ำเลมีการแข่งขันสูง อัตราการขายเริ่มชะลอตัวลง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาด
โดยรวมหลายประการ เช่น การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้ส่งผลต่อก�ำลังซื้อ
ที่อยู่อาศัยและการช�ำระหนี้ที่อยู่อาศัยของประชาชน
ส�ำหรับแนวโน้มในปี 2557 คาดว่าผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีการปรับแผนการลงทุนลดลง
จากเดิม เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดมากขึน้ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมคาดว่าการเปิดโครงการใหม่จะชะลอตัวลง
เนื่องจากในปี 2556 ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ต่างมีการเปิดโครงการออกสู่ตลาดจ�ำนวนมาก ในขณะที่ที่ดิน
ที่จะน�ำมาพัฒนามีราคาสูงมาก จนไม่สามารถที่จะพัฒนาห้องชุดออกมาในราคาที่ตลาดรับได้ ส�ำหรับตลาดที่อยู่อาศัย
ในจังหวัดภูมิภาค คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนือ่ งโดยเฉพาะจังหวัดทีอ่ ยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง และจังหวัด
ที่อยู่บริเวณพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2556

3.1 สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไปทั้งระบบ

ในปี 2556 มีสนิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยปล่อยใหม่บคุ คลทัว่ ไปทัง้ ระบบรวมทัง้ สิน้ 534,844 ล้านบาท หรือขยายตัว 15.1% เมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปล่อยได้ 464,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69,995 ล้านบาท
แผนภูมิที่ 5 : สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไปทั้งระบบ
ธนาคารพาณิชย
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หมายเหตุ :

1) อื่นๆ ไดแก ธ.ก.ส. / ธ.อิสลามฯ / กคช. / บ.เครดิตฟองซิเอร / บ.ประกันชีวิตไทย / บ.เงินทุน
2) ตั้งแต Q1/55 เพิ�มขอมูลสินเชื่อที่อยูอาศัยของ ธ.ก.ส. และ ธ.อิสลามฯ อยูในกลุมอื่นๆ
รวบรวมโดย : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธอส.
จัดทำโดย : สวนวิจัยธุรกิจ ฝายวิเคราะหและวางแผนกลยุทธ
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3.2 สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลือบุคคลทั่วไปทั้งระบบ

ณ สิ้นปี 2556 สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลือบุคคลทั่วไปทั้งระบบ มีทั้งสิ้น 2,557,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 259,045 ล้านบาท
หรือขยายตัว 11.3% จากสิ้นปี 2555

แผนภูมิที่ 6 : สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลือบุคคลทั่วไปทั้งระบบ
ธนาคารพาณิชย
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หมายเหตุ :

1) อื่นๆ ไดแก ธ.ก.ส. / ธ.อิสลามฯ / กคช. / บ.เครดิตฟองซิเอร / บ.ประกันชีวิตไทย / บ.เงินทุน
2) ตั้งแต Q1/55 เพิ�มขอมูลสินเชื่อที่อยูอาศัยของ ธ.ก.ส. และ ธ.อิสลามฯ อยูในกลุมอื่นๆ
รวบรวมโดย : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธอส.
จัดทำโดย : สวนวิจัยธุรกิจ ฝายวิเคราะหและวางแผนกลยุทธ

3.3 สรุปสถานการณ์ตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

ตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในปี 2556 ยังเติบโตได้ดีในทิศทางเดียวกับการเติบโตของตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยผูป้ ระกอบการโครงการ
ที่อยู่อาศัยและสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อต่างก็คิดกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ออกแคมเปญต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า
และเร่งยอดขายและโอนกันอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับแนวโน้มตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในปี 2557 คาดว่าจะเติบโตได้ตอ่ เนือ่ ง แต่อาจขยายตัวได้ไม่สงู มากตามสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจไทย ตลอดจนการก่อหนี้ภาคครัวเรือนในช่วงที่ผ่านมา ท�ำให้รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภคเริ่มตึงตัว
อาจกระทบต่อก�ำลังซื้อที่อยู่อาศัยและการขอสินเชื่อ สถาบันการเงินต่างๆ จะยังคิดค้นกลยุทธ์แข่งขันการให้บริการสินเชื่อที่
อยู่อาศัยที่หลากหลายและดึงดูดใจมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยและสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อใน
การออกแคมเปญพิเศษจะมีมากขึ้น นอกจากนี้สถานการณ์การจ้างงานที่ยังอยู่ ในเกณฑ์ดี และภาวะทางการเงิน
ทีผ่ อ่ นคลาย ทัง้ จากแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ และเงินเฟ้อทีย่ งั ทรงตัวระดับต�ำ่ ในช่วงครึง่ แรกของปี 2557 จะช่วยสนับสนุนขยาย
ตัวของสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวัง ได้แก่ การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ การก่อหนี้
ภาคครัวเรือนในช่วงที่ผ่านมา ท�ำให้รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภคเริ่มตึงตัว อาจกระทบต่อก�ำลังซื้อที่อยู่อาศัยและการขอ
สินเชื่อ อีกทั้งความสามารถช�ำระหนี้ของครัวเรือนที่ยังคงมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัวตาม
ที่คาด ซึ่งจะมีผลท�ำให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ซึ่งก็จะท�ำให้ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปีหน้า
ไม่สามารถขยายตัวได้อย่างที่คาดไว้
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รายงานผลการด�ำเนินงานปี 2556
วิสัยทัศน์ (Vision)

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย และเป็นผู้น�ำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร (To be a modern and sustainable housing bank
and market leader in providing comprehensive housing finance services)
.

พันธกิจ (PRIME Mission)

P ตอบสนองนโยบายด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยของภาครัฐ และเป็นกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ (Providing
support to government’s housing policies and driving country’s housing industry)
R ด�ำรงความเป็นผู้น�ำด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง (Remaining a leader in housing finance
services - provider for low and middle income people)
I มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง (Innovating excellent products and services)
M มุ่งพัฒนาศักยภาพ และพลังสร้างสรรค์ของพนักงาน (Manpower development-optimizing capacity and creativity
development)
E มุง่ สร้างองค์กรให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และร่วมสร้างสรรค์สงั คมสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี (Excellent corporate
governance, social & environmental responsibilities and enriching people’s quality of life)

ค่านิยม (G-I-V-E Value)

ยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovative Thoughts) ร่วมใจท�ำงาน (Value Teamwork)
บริการเป็นเลิศ (Excellent Services)
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วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์
เจตนารมณ์ ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ โดยมีเจตนารมณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
ดังข้อความที่ว่า “โดยที่เป็นการสมควรให้มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย
ตามสมควรแก่อัตภาพ” ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ในด้านขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ของ ธอส. หลายครั้ง โดยมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ซึ่งก�ำหนดภารกิจหลักของธนาคารให้มี
ความชัดเจนในการส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และให้การสนับสนุน
ด้านการเงินแก่ผลู้ งทุนประกอบการอสังหาริมทรัพย์จำ� หน่ายให้แก่ประชาชน ให้บริการรับฝากเงินเพือ่ ระดมทุนมาใช้ในการให้บริการสินเชือ่
รวมทัง้ ให้กยู้ มื เงินเพือ่ ซือ้ เช่า สร้างอาคารบนทีด่ นิ ทีม่ สี ทิ ธิการเช่า จัดตัง้ หรือตัง้ หรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง และนายหน้าในกิจการ
ตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร ร่วมกิจการกับนิติบุคคลอื่นเพื่อจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ตลอดจนบริการอื่นๆ ตามขอบเขตอ�ำนาจ
แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารได้จดั ท�ำยุทธศาสตร์ระยะยาวเพือ่ มุง่ ไปสูค่ วามยัง่ ยืนโดยผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทงั้ ด้านสินเชือ่ และเงินฝาก โดยการรักษา
ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อทดแทนลูกค้าเดิม และการรักษา margin ของธนาคาร
ให้เหมาะสม โดยธนาคารมียทุ ธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) และกลยุทธ์ขบั เคลือ่ นองค์กร (Functional Strategy) ซึง่ ประกอบด้วย
1. รักษาความเป็นผู้น�ำด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
2. บริหารต้นทุนทางการเงิน และหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อเสถียรภาพการจัดการด้านหนี้สิน
3. บริหาร NPL และ NPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพสินทรัพย์
4. ยกระดับคุณภาพบริการและระบบสนับสนุนการจัดการ

เป้าหมายการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ

ส�ำหรับเป้าหมายการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2557 มีดังนี้
• ด้านสินเชื่อปล่อยใหม่
130,000
ล้านบาท
• ด้านสินเชื่อคงค้าง
769,755
ล้านบาท
• ด้านสินทรัพย์รวม
802,136
ล้านบาท
• ด้านหนี้สินรวม   
744,053
ล้านบาท
• ด้านก�ำไรสุทธิ
8,392
ล้านบาท
• ด้าน NPLs ณ สิ้นปี 2557
5.43%
• เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
16.79%
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รายงานผลการด�ำเนินงาน และรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน ปี 2556
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
สินเชื่อ
   สินเชื่อปล่อยใหม่
หนี้สินและส่วนของทุน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2556

2555

เปลีย่ นแปลง (% yoy)

766,274
736,467
126,839
766,274
599,898
20,212
81,900
53,116

735,996
706,004
112,520
735,996
571,220
18,330
87,900
48,010

4.11%
4.31%
12.73%
4.11%
5.02%
10.26%
(6.83%)
10.63%

		ธนาคารมีผลการด�ำเนินงานปี 2556 ดังนี้
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 766,274 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30,279 ล้านบาท (ร้อยละ 4.11)
จากจ�ำนวน 735,996 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของธนาคาร จ�ำนวน 727,305 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.91
เป็นสินเชื่อรายย่อยระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

• สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยอดสินเชื่อของธนาคารมีจ�ำนวน 736,467 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30,463 ล้านบาท
(ร้อยละ 4.31) จากจ�ำนวน 706,004 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 โดยปี 2556 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 126,839 ล้านบาท
แต่สินเชื่อสุทธิที่เห็นว่าเพิ่มขึ้นไม่มากนั้น เป็นผลมาจากการจ�ำหน่าย NPL 8,115 ล้านบาท การตัดหนี้ส่วนขาด (Write-off) ประมาณ
4,398 ล้านบาท การช�ำระคืนเงินกู้ตามปกติ และการไถ่ถอนจ�ำนองก่อนครบก�ำหนด ทั้งนี้สามารถจ�ำแนกสินเชื่อออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
-- สินเชือ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ (PL) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสนิ เชือ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ รวมทัง้ สิน้ 691,418 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555 เป็นจ�ำนวนเงิน 39,825 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.11
-- สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จ�ำนวน 45,049
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อคงค้างเท่ากับร้อยละ 6.12 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2555
ร้อยละ 1.59
หนี้สิน

• เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 599,898 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,678 ล้านบาท จากจ�ำนวน 571,220 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.02 เป็นผลจากนโยบายการขยายฐานเงินฝากออมทรัพย์ โดยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ออมทรัพย์ ส่งผลให้สัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์ในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 14.93 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.08 จากปี 2555
• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 20,212 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจัดสรรวงเงินกูอ้ ตั ราดอกเบีย้ ต�ำ 
่ (Soft Loan) ให้กบั ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำ� หรับน�ำมาปล่อยสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ ต�ำ 
่
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ตามนโยบายของรัฐบาล
• เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 81,900 ล้านบาท ลดลง 6,000 ล้านบาท จากปี 2555
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 53,116 ล้านบาท
ซึง่ ประกอบด้วยเงินทุนรับโอนจากรัฐบาลจ�ำนวน 20,320 ล้านบาท ก�ำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นจ�ำนวน 32,796 ล้านบาท
โดยเพิ่มขึ้น 5,105 ล้านบาท จาก 48,010 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.63

งบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี 2556
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ก�ำไรประมาณการหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยง
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย : ล้านบาท
2556

2555

เปลีย่ นแปลง (% yoy)

38,860
22,366
16,494
1,737
5,176
4,926
8,129

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

4.17%
(1.22%)
12.50%
5.02%
7.61%
43.87%
0.60%

35.87
23.36
8,188

19.42
8,101

22.95%
1.08%

		ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ในปี 2556 ธนาคารมีก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมที่ 8,188 ล้านบาท เพิ่มจากจ�ำนวน 8,101 ล้านบาทในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.08 สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้จ�ำนวน 7,619 ล้านบาท เป็นผลมาจากสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ทยอยครบก�ำหนดตั้งแต่กลางปี 2556 ธนาคารจึงเริ่มรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ ส่งผลให้ราย
ได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง นอกจากนี้
ธนาคารยังมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินเกณฑ์ แม้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 2556 จะลดลงก็ตาม โดย
ตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ สู ญ จ� ำ นวน 4,926 ล้ า นบาท ส่ ง ผลให้ ค ่ า เผื่ อ หนี้ สู ญ และหนี้ ส งสั ย จะสู ญ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 43.87
จากปี 2555
หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ROA
ROE
NIM
Cost to Income Ratio
BIS Ratio
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2556

2555

เปลีย่ นแปลง (% yoy)

1.09%
16.19%
2.20%
27.86%
18.56%

1.12%
17.88%
2.02%
29.45%
18.11%

(0.03%)
(1.68%)
0.18%
(1.59%)
0.45%

• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE) ปี 2556 ธนาคารมีก�ำไร
เบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 จากสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ครบก�ำหนด แต่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเกณฑ์
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE) ลดลงร้อยละ 0.03 และ
ร้อยละ 1.68 ตามล�ำดับ
• อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์เฉลีย่ (Net Interest Margin : NIM) เนือ่ งจากปี 2556 ธนาคารเริม่ รับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ รับ
เนื่องจากโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ (0% 2 ปี, 0% 3 ปี, 0% 6 เดือน และ 0% 9 เดือน) ทยอยครบก�ำหนด
ประกอบกับการขยายฐานเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง ท�ำให้รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 12.50 และส่งผลให้อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.18
• อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยรวมต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) ในปี 2556 ธนาคารยังคงขยายช่องทางการให้บริการอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยในปี 2556 ธนาคารมีสาขาเปิดใหม่ 25 สาขา ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.61 แต่อย่างไรก็ตาม
รายได้ดอกเบี้ยรับของธนาคารเพิ่มขึ้นหลังจากสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ทยอยครบก�ำหนด ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม
ต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) ลดลงร้อยละ 1.59
• เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 18.56
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.11 ณ สิ้นปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45
แนวนโยบายของรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดและผู้ถือหุ้นของธนาคาร ได้ก�ำหนดแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement
of Directions) ขึน้ และใช้เป็นแนวทางและกรอบในการก�ำกับดูแลและชีป้ ระเด็นที่ ธอส. ควรให้ความส�ำคัญและเร่งด�ำเนินการ รวมถึง
การใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำหรับการประเมินผลของ ธอส. ดังนี้
1. แนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เป็นกลไกขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพืน้ ฐานการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. แนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงิน
เป็นกลไกของภาครัฐเพือ่ สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคูก่ บั การยกระดับคุณภาพชีวติ ภายใต้การบริหารจัดการ    
องค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจส�ำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์
มุง่ เน้นการให้สนิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยและปานกลางได้อย่างทัว่ ถึง โดยมีระบบข้อมูลและการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แผนงานและโครงการต่างๆ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มแี ผนงานและโครงการต่างๆ ซึง่ เป็นโครงการทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะมีการลงทุนภายใน 3 ปี ระหว่างปี 2557-2560
ตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนของธนาคารเอง ดังนี้
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6

รายชื่อโครงการ

พัฒนาระบบงานหลัก (New CBS) และ Loan Origination
พัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และ HR
สร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
เปิดสาขาใหม่และยกระดับสาขา
พัฒนาระบบ Internet & Mobile Banking
ปรับปรุงสถานที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่

มูลค่าโครงการ

1,680.00
600.00
298.80
267.90
87.00
56.60
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
1. ปัจจัยภายนอกธนาคาร

ต่างๆ ได้หลากหลาย ตรงตามความต้องการของตนเอง และ
สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตนเองได้มากขึ้น เช่น Mobile
1.1 ภาวะเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ
จากสถานการณ์ ค วามไม่ แ น่ น อนของเศรษฐกิ จ โลกที่ ยั ง Banking, Internet Banking เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ท�ำให้
อ่อนแอจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ธนาคารสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ สูญเสียลูกค้าที่หันไปเลือกใช้
ซึง่ ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย และเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ ผลิตภัณฑ์และบริการจากธนาคารคู่แข่งแทน
การด�ำเนินงานของธนาคาร โดยเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ 
่
ท�ำให้การบริโภคของครัวเรือนชะลอตัวลดลง ภาระค่าใช้จา่ ยหรือ 2. ปัจจัยภายในธนาคาร
ค่าครองชีพของประชาชนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
2.1 กลยุทธ์การตลาด
ลูกค้าในการท�ำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร เช่น ด้านสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างยัง่ ยืน
ท�ำให้ธนาคารมีความยากล�ำบากในการปล่อยสินเชื่อให้ได้ตาม ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนา
เป้าหมาย เนือ่ งจากประชาชนชะลอการตัดสินใจในการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย   ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการทั้งด้านสินเชื่อและด้านเงินฝาก  
ด้านเงินฝากมีผลท�ำให้สภาพคล่องของธนาคารลดลง เนือ่ งจากลูกค้า ธนาคารยังจ�ำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมทางการเงินขึ้นมารองรับ
ต้องการส�ำรองเงินสดไว้เพื่อความมั่นใจ ด้าน NPL ของธนาคาร การแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและตลาดเงินฝาก ไม่ว่า
อาจสูงขึ้น เนื่องจากลูกค้าชะลอการช�ำระหนี้เงินกู้กับธนาคาร
จะเป็นลักษณะรูปแบบ ประเภทอัตราดอกเบีย้ เงือ่ นไขหลักเกณฑ์
ต่างๆ การสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าสนใจมาใช้บริการ รวมถึง
ช่องทางการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการของธนาคาร
1.2 ภาวะการแข่งขัน
ทั้งด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและด้านเงินฝากที่มีแนวโน้ม ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว โดยต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
รุนแรงขึน้ เช่น การรุกตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสถาบันการเงินอืน่ ต้นทุนทางการเงินทีเ่ หมาะสมด้วย เพือ่ รักษาและขยายส่วนแบ่งตลาด
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและผลิตภัณฑ์ ของธนาคารให้ได้อย่างมั่นคง
ด้านเงินฝากที่หลากหลาย การใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการจูงใจ
ลูกค้าของสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการ
2.2 กระบวนงานและวิธีปฏิบัติงาน
ด�ำเนินงานของธนาคารด้านสินเชือ่ ปล่อยใหม่ สินเชือ่ Refinance-Out
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานทุกส่วนงานภายใน
มีแนวโน้มสูงขึน้ ด้านเงินฝากส่งผลกระทบต่อต้นทุนดอกเบีย้ จ่าย ธนาคารยังคงต้องรักษาคุณภาพและความถูกต้อง ครบถ้วน
ของธนาคารทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้การลดต้นทุนทางการเงินของธนาคาร เป็นปัจจุบนั เป็นระบบระเบียบ มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ ธนาคาร
ท�ำได้ยากขึ้น
มีการทบทวนกระบวนงานและวิธีปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน
มากขึ้น ก�ำหนดจุดควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการทบทวน
1.3 การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย จุดควบคุมให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
พฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
และมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ความภักดีต่อธนาคาร
2.3 เทคโนโลยี ในการให้บริการ / ประสิทธิภาพและ
การเปรียบเทียบข้อเสนอ (Shop Around) ของผู้บริโภคเพื่อหา ความเสถียรของระบบ IT / ความเพียงพอของข้อมูล
เงื่อนไขที่ดีที่สุด ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และ
ซึ่งจะท�ำให้ธุรกิจของธนาคารมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ความพึงพอใจสูงสุดต่อการบริการที่ได้รบั เป็นต้น ซึง่ มีผลต่อฐาน สามารถแข่ ง ขั น และรองรั บ ปริ ม าณธุ ร กรรมและนวั ต กรรม
ลูกค้า รายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร
ที่น่าสนใจได้  อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังมีข้อจ�ำกัดซึ่งอยู่ระหว่าง
การพัฒนาในเรือ่ งความทันสมัยของระบบเทคโนโลยี ความทันการณ์
1.4 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ รวมทัง้ ความสมบูรณ์
ในปัจจุบนั สถาบันการเงินต่างๆ ได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีและ ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  
นวัตกรรมให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของลูกค้า
ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่ต�่ำกว่า ซึ่งในภาวะการ
แข่งขันด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ ท�ำให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากธนาคาร
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รายงานประจำ�ปี 2556

การบริหารความเสี่ยง
ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสโลกาภิวัตน์อยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเทคโนโลยี สภาวะการ
แข่งขัน กฎระเบียบเช่นในปัจจุบนั การบริหารความเสีย่ งจึงเป็น
กระบวนการบริหารจัดการทีจ่ ำ� เป็น และมีความส�ำคัญในการน�ำพา
ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนด ดังนัน้ การมีระบบการ
บริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จะสะท้อนถึงการ
บริหารจัดการทีด่ ี มีความโปร่งใสทีส่ ามารถตรวจสอบได้ อันเป็น
รากฐานทีส่ ำ� คัญ ซึง่ จะท�ำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึง่ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
(SFIs) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งองค์กร
โดยรวม (Enterprise Risk Management: ERM) โดยได้นำ� แนวทาง
การปฏิบัติที่ดีตามหลักสากลของ Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO-ERM)
รวมถึงแนวทางปฏิบตั ขิ องธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคูม่ อื
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งของส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง มาใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารและจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
ของธนาคารสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากลและหลักเกณฑ์
ปฏิบตั ทิ ดี่ ี ครอบคลุมความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทัง้ 5 ด้านของธนาคาร ได้แก่
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ซึ่งได้รวมถึง
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) และ
ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง (Reputation Risk) 2) ความเสีย่ งด้านเครดิต
(Credit Risk) 3) ความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk) 4) ความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และ 5) ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
และระบบ (Operational Risk) โดยฝ่ายบริหารความเสีย่ งจะท�ำหน้าที่
สนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ งของ
ธนาคาร ตลอดจนเสริมสร้างการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจ และ
สร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหาร
ความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร

โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งของธนาคาร

ธนาคารได้ จั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ กร
เพือ่ สนับสนุนการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ โดยก�ำหนดให้หน่วยงาน
การบริหารความเสีย่ งมีความเป็นอิสระ แยกออกจากหน่วยงานที่
ก่อให้เกิดความเสีย่ งโดยตรง และก�ำหนดให้หน่วยงานทัง้ หมดของ
ธนาคารเป็นผูม้ บี ทบาทหลักในการระบุ วัด ประเมิน ควบคุม และ
ติดตามดูแลความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงานทีต่ นรับผิดชอบในฐานะ
หน่วยงานเจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner) ธนาคารได้นำ� แนวทาง
“กลไกการป้องกันความเสีย่ ง 3 ระดับ (3 Lines of Defense)” มาใช้
ในการก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
ระบบการบริหารความเสีย่ งได้พฒ
ั นาครอบคลุมทัว่ ถึงทัง้ องค์กรและ
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งของธนาคารได้ดี
ยิง่ ขึน้ ดังนี้
แนวป้องกันระดับที่ 1 (First Line of Defense) ได้แก่
หน่วยธุรกิจ (Business Unit) และหน่วยงานสนับสนุนตามสายงาน
ธุรกิจ คือ ฝ่ายงานและสาขาต่างๆ มีหน้าทีโ่ ดยตรงในการจัดการและ
ควบคุมความเสีย่ งทีเ่ ป็นกิจกรรมประจ�ำวัน (Day to Day Process)
โดยแต่งตัง้ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย/ส�ำนักเป็นเจ้าหน้าทีด่ แู ลความเสีย่ งด้าน
ปฏิบตั กิ ารและระบบประจ�ำฝ่าย/ส�ำนัก (Operational Risk Officer: ORO)
เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลและรายงานความเสีย่ ง รวมถึง รายงาน
เหตุการณ์ความเสียหายผ่านระบบ Risk Integrator (RI) มายัง
ฝ่ายบริหารความเสีย่ งเพือ่ วิเคราะห์ผลกระทบในภาพรวม
แนวป้องกันระดับที่ 2 (Second Line of Defense)
ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเสี่ยง
มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล และประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบ
การบริหารความเสีย่ งโดยรวม (Risk Oversight)
แนวป้องกันระดับที่ 3 (Third Line of Defense) ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ และกลุม่ งานตรวจสอบและก�ำกับ มีหน้าที่
ให้ความเชือ่ มัน่ และประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ ง
โดยตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน (Risk Assurance)
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารมีความมัน่ ใจในกระบวนการ
ตรวจสอบและประสิทธิภาพกระบวนงานของธนาคาร
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นอกจากนี้ ธนาคารยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการทีป่ ระกอบด้วย
ผูบ้ ริหารระดับสูงขึน้ มาอีกหลายชุด เพือ่ ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนด
นโยบาย กลยุทธ์ และการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ ของธนาคาร
อาทิ คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น (ALCO)
คณะกรรมการสินเชือ่ คณะกรรมการตลาด คณะกรรมการบริหาร
หนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ เป็นต้น

การพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง ปี 2556

ในภาพรวมของปี 2556 ธนาคารได้พฒ
ั นาระบบการบริหาร
ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง
ของธนาคารมีกลไกทีม่ มี าตรฐานสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี และ
มีกระบวนการจัดการทีด่ ที จี่ ะสนับสนุนให้ธนาคารบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการเชื่อมโยงกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งเข้ากับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในเชิงบูรณาการให้
ครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร ดังนี้
1) การจัดท�ำแผนทีค่ วามเสีย่ ง (Risk Map) ประจ�ำปี เพือ่ เป็น
เครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งทีบ่ รู ณาการความเสีย่ งทุกด้านไว้ดว้ ยกัน
อย่างมีระบบ และเพือ่ ระบุปจั จัยเสีย่ ง (Risk Factor) ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อธนาคารทัง้ ปัจจัยเชิงบวกและปัจจัยเชิงลบ รวมถึงการพิจารณา
ก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบีย่ งเบน
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) ร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owners) เพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งในแต่ละปี โดยในปี 2556 ธนาคารได้มกี ารก�ำหนด
ปัจจัยเสีย่ งองค์กร จ�ำนวน 22 ปัจจัยเสีย่ ง เพือ่ ใช้ในการติดตาม
การด�ำเนินงานของธนาคารครอบคลุมทัง้ ด้านการเงิน (Financial)
และด้านทีม่ ิใช่การเงิน (Non-Financial) และธนาคารได้ปรับปรุง
ระบบ “Risk Map on Web” ส�ำหรับเป็นฐานข้อมูลกลาง (Data Base)
เพือ่ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงสามารถติดตามความเสีย่ งและใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการและการเตือนภัย
ล่วงหน้าผ่านระบบสารสนเทศได้ทันท่วงที ทุกที่ และทุกเวลา
(Anytime & Anywhere) 2) การทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GH Bank Risk Management Policy)
เพื่อให้การด�ำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของกระทรวงการคลัง
แนวทางปฏิบตั ขิ องธนาคารแห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และน�ำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจ�ำทุกปี 3) การปรับปรุงคูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง
ในแต่ละด้าน เพือ่ ใช้สำ� หรับการบริหารความเสีย่ งให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร 4) การจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งประจ�ำ
ปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจธนาคาร
หลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น ข้อเสนอแนะของธนาคาร
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รายงานประจำ�ปี 2556

แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลความมัน่ คงทางการเงิน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของกระทรวงการคลัง เป็นต้น โดยหารือ
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของความเสีย่ ง เพือ่ ก�ำหนดมาตรการในการ
บริหารความเสีย่ ง (Risk Treatment Plan) และแผนพัฒนาการบริหาร
ความเสีย่ ง (Risk Development Plan) 5) การทบทวน/จัดท�ำคูม่ อื
ปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ข้ อ เสนอแนะของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 6) การบู ร ณาการ
Corporate Governance-Risk Management-Compliance
(GRC) โดยการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ
เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงของธนาคาร

การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ งในด้านต่างๆ
ทุกด้านตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM โดยใน
ปี 2556 ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic
Risk) : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก

การก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงานและการน�ำไปปฏิบัติ
ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด�ำรงอยู่
ของกิจการ ธนาคารได้ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การน�ำ
แนวทางการบริหารความเสีย่ งทีด่ ตี ามแนวทาง COSO-ERM ไป
สนับสนุนการจัดท�ำแผนธุรกิจตามหลักเกณฑ์ระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal :
SEPA) โดยมีการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง
ทั้งภายในและภายนอก และการน�ำ  Portfolio View of Risk
เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท�ำแผนธุรกิจ ซึ่งผลลัพธ์จากแบบ
จ�ำลองที่ ได้จะน�ำไปเป็นระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า
(Early Warning System) ในปัจจัยเสีย่ งด้านกลยุทธ์ 2) การติดตาม
ดูแลโครงการที่ส�ำคัญที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของธนาคารให้เป็น
ไปตามเป้าหมาย เช่น แผนงานการเปิดสาขาประจ�ำปี 2556
3) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ในกรณีทมี่ เี หตุการณ์สำ� คัญที่
อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ธนาคาร โดยการจั ด ท� ำ ประมาณการ
ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ตามแนวทางของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยน�ำ Impaired Loans มาเป็นข้อมูลในการ
ด�ำเนินการทดสอบภาวะวิกฤต 4) การสนับสนุนการน�ำกระบวนการ
บริหารความเสีย่ งมาเป็นส่วนหนึง่ ในกระบวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

ของธนาคาร โดยทบทวนกระบวนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการขึน้ ใหม่ รวมถึงฝ่ายบริหารความเสีย่ งได้ทบทวนเครือ่ งมือ
การประเมินความเสีย่ ง (Check list) มาเป็นส่วนหนึ่งในการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์
และบริการน�ำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางประกอบการ
พิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

สวัสดิการไม่มเี งินฝากหักเงินเดือนผ่อนช�ำระทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ธนาคารได้มจี ดั ตัง้ คณะท�ำงานบริหาร
จัดการ NPL เพือ่ บริหารจัดการอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการก�ำหนด
มาตรการป้องกันการเกิด NPL และมาตรการแก้ไข NPL ทีเ่ กิดขึน้
รวมทั้งการน�ำระบบเร่งรัดติดตามหนี้ I-Collection และระบบ
กฎหมายและหนี้ส่วนขาด I-Legal มาใช้ในการท�ำงานเพื่อเพิ่ม
2. การบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk) : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ NPL และหนีส้ ว่ นขาด
3. การบริหารความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk) :
ความเสีย่ งด้านเครดิต หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นทีค่ สู่ ญั ญา
(Counter party) ของธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระทีต่ กลงไว้ ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึง ความเสีย่ งทีส่ ถาบันการเงินอาจ
กับธนาคาร รวมถึงโอกาสทีค่ คู่ า้ จะถูกปรับลดอันดับความเสีย่ งด้าน ได้รบั ความเสียหาย เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของฐานะทัง้ ที่
เครดิต ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร อยูใ่ นงบแสดงฐานะทางการเงิน และนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน
ธนาคารด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตผ่านเครือ่ งมือ ทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ ราคาตราสารทุน อัตรา
ทีส่ ำ� คัญ ดังนี้ 1) การทบทวนนโยบายสินเชือ่ (Credit Policy) และ แลกเปลีย่ น และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
นโยบายการจัดชั้น การกันส�ำรอง และการปรับโครงสร้างหนี้ ดอกเบีย้ และราคาตราสารทุนอาจเกิดจากปัจจัยตลาดทัว่ ไป (General
2) การพัฒนา/ปรับปรุง/ทดสอบ Credit Scoring Model เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า Market Risk) และ/หรือปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสารนั้น
แนวทางในกระบวนการพิจารณาสินเชือ่ ของธนาคารมีมาตรฐานการ (Specific Risk)
ธนาคารก�ำหนดให้หน่วยงานทีท่ ำ� ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
อนุมตั ทิ สี่ อดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การให้สนิ เชือ่ 3) การติดตามโครงสร้างและการขยายตัวของพอร์ต เสีย่ งด้านตลาดเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิ รวมทัง้ มีการวัดและ
สินเชือ่ ของธนาคาร รวมถึงการกระจุกตัวของพอร์ตสินเชือ่ และคุณภาพ ประเมินมูลค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท�ำธุรกรรม
สินเชือ่ รายอุตสาหกรรม 4) การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด NPL และ (Net Interest Income Sensitivity) และการทดสอบวิเคราะห์
การติดตามอัตราส่วน NPL รวมถึงการติดตามแผนบริหารจัดการ ความแตกต่างผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ย
NPL และหนีส้ ว่ นขาด เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี,้ การขาย NPL (Repricing Gap Scenarios Analysis) อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ประเมิน
และการตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญออกจากระบบบัญชี 5) การทดลอง ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคารให้เป็นไปตาม
ค�ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต และเงินกองทุนเพื่อรองรับ กรอบนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี นอกจากนีเ้ พือ่ ให้ระบบการบริหาร
สินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต ตามวิธี Standardised Approach (SA) ความเสีย่ งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ธนาคาร
ตามเกณฑ์ Basel II ของ ธปท. เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคารมีเงินกองทุน จึงมีการทบทวนเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งด้านตลาด ได้แก่
เพียงพอรองรับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต นโยบาย เพดานความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด
ในอนาคตได้ 6) การศึกษาแนวทางการค�ำนวณการด้อยค่าเงินให้ (Market Risk Limit) อาทิ Duration-Based Gap (EVE Approach),
สินเชือ่ แบบกลุม่ เพือ่ รองรับมาตรฐานทางบัญชี IFRS 7) การศึกษา Static Repricing Gap โดยก�ำหนดเป้าหมายการปรับโครงสร้าง
และทบทวนขีดจ�ำกัดความเสีย่ งด้านเครดิต 8) การออกแบบ Risk สินทรัพย์และหนีส้ นิ เพือ่ ลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตรา
Data Mart เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต ดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า นอกจากนี้
นอกจากนี้ ส�ำหรับการป้องกันแนวโน้มการเกิด NPL จาก ธนาคารได้มกี ารทบทวนนโยบายและแผนการท�ำธุรกรรมอนุพนั ธ์
เหตุการณ์ตา่ งๆ ในปี 2556 เช่น ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ของธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนการควบคุม ดูแล และประเมิน
ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ธนาคารในฐานะองค์กรรัฐได้กำ� หนดมาตรการ โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายจากแนวโน้มปัจจัยเสีย่ ง การก�ำหนด
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนหลายแนวทาง มาตรการจัดการความเสีย่ ง และการติดตามและรายงานความเสีย่ ง
ทัง้ ในด้านความเสียหายต่อหลักประกันและด้านความเสียหายต่อ ส�ำคัญทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
แหล่งรายได้ของผูก้ ู้ อาทิ การออกมาตรการผ่อนปรนการช�ำระหนี้ บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน การให้กดู้ อกเบีย้ ต�ำ่ ร้อยละ 2 หรือร้อยละ กรรมการธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ
4 ต่อปีนาน 5 ปี ส�ำหรับปลูกสร้าง/ซ่อมแซมทดแทนสิง่ ปลูกสร้าง
เดิมกรณีมหี ลักประกันและไม่มหี ลักประกัน, มาตรการประนอมหนี้
พิเศษเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 60 ปี ธอส., มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
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4. การบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity
Risk) : ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก

การที่ไม่สามารถช�ำระหนี้สิน และภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด
เนือ่ งจากไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถ
จัดหาเงินทุนได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้เงินของธนาคาร
ได้ทนั เวลา หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ดว้ ยต้นทุนทีส่ งู เกินกว่า
ระดับทีย่ อมรับได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุน
ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึง
ความไม่เหมาะสมของโครงสร้างสินทรัพย์ และหนีส้ นิ ของธนาคาร
ธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดย
คณะกรรมการบริหารทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ท�ำหน้าทีค่ วบคุมดูแล
ความเพียงพอของสภาพคล่อง การจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุน
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้เงินทุนระยะสั้นและระยะยาว
(Asset & Liability Management) เพือ่ ให้ภาพรวมของความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่องอยู่ ในเพดานความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส�ำหรับ
มาตรการ และเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการการสภาพคล่องให้
เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ
ได้แก่ การทบทวนนโยบาย และก�ำหนดดัชนีวัดความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง (Liquidity Risk Limit) อาทิ Liquidity Ratio, Cumulative
Maturity Gap อีกทั้งยังมีการติดตามฐานะสภาพคล่องสุทธิ
(Liquidity Gap Report) และการประมาณการสภาพคล่องล่วงหน้า
30 วัน นอกจากนี้ ธนาคารได้ศกึ ษาดัชนีชวี้ ดั ด้านสภาพคล่อง : อัตราส่วน
การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับกระแสเงินสดที่ไหลออก
ในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio : LCR ตามเกณฑ์ Basel III)
และมีการประเมินและติดตามรายงานความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
จากระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง การกระจุกตัวของเงินฝาก ตลอดจน
การประมาณการแนวโน้มสภาพคล่องล่วงหน้าจากปัจจัยต่างๆ รวม
ถึง การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ในกรณีตา่ งๆ การทบทวน
แผนฉุกเฉินทางการเงินประจ�ำปี (Contingency Plan) เพือ่ ให้ธนาคาร
มีความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤต สภาพคล่องทีอ่ าจเกิดขึน้
และมีความมั่นใจว่าสภาพคล่องของธนาคารเพียงพอรองรับ
ในสถานการณ์ตา่ งๆ ตลอดจนการติดตามและรายงานความเสีย่ ง
ส�ำคัญทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ
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รายงานประจำ�ปี 2556

5. การบริหารความเสี่ยงด้า นปฏิบัติการและระบบ
(Operational Risk) : ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและระบบ

หมายถึง ความเสีย่ งจากการขาดการก�ำกับดูแลทีด่ ี หรือขาดธรรมมาภิบาลในองค์กร โดยมีสาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน
บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์จากปัจจัยภายนอก และส่งผล
กระทบต่อรายได้จากการด�ำเนินงานและเงินกองทุนของธนาคาร
รวมถึงความเสีย่ งด้านกฎหมาย เช่น ความเสีย่ งต่อการถูกฟ้องร้อง
หรือด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับและความ
เสียหายทีไ่ ด้รบั จากการตกลงนอกชัน้ ศาล เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงความ
เสีย่ งด้านกลยุทธ์และด้านชือ่ เสียง (Reputation Risk)
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบ ภายใต้
แนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดผ่าน 4 เครือ่ งมือส�ำคัญ
ทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ได้แก่ 1) การประเมินความเสีย่ ง
และการควบคุมด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA)
2) ดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ (Key Risk Indicator: KRI) และ
3) การรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event) 4) การบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ ส�ำหรับ 3 เครือ่ งมือแรก ธนาคารได้นำ� ระบบ
Risk Integrator มาสนับสนุน และเพิม่ ช่องทางการรายงานความ
เสีย่ งให้แก่ทกุ ฝ่าย/ส�ำนัก/สาขา และน�ำข้อมูลจากเครือ่ งมือข้างต้น
มาเป็นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาก�ำหนด Risk Appetite และ Risk
Tolerance เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสีย่ งของ
ธนาคารให้สามารถด�ำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงธนาคารได้สร้างความตระหนักในการบริหารความเสีย่ งให้แก่
พนักงานทุกระดับทัว่ ทัง้ องค์กรผ่านเครือ่ งมือ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆ
อาทิ การจัดอบรมหลักสูตร การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
และการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้เครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ ง
โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูใ้ ห้ความรูแ้ ก่พนักงาน
ทุกฝ่าย/ส�ำนัก การแจ้งเตือน/เฝ้าระวังเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
และอาจกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน การทบทวนข้อบังคับ/ระเบียบ/
ค�ำสัง่ ปรับปรุงกระบวนงาน และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของธนาคาร
ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
และลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เป็นต้น รวมถึงการทดลองค�ำนวณเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ ตามวิธี Standardised Approach (SA-OR)
ตามเกณฑ์แนวทาง Basel II เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีเงินทุน
เพียงพอรองรับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตได้

นอกจากนี้ เครือ่ งมือที่ 4 การบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
ธนาคารได้ทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM) รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดท�ำ/ทบทวนแผนฉุกเฉิน
ด้านต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2556 สนับสนุนให้มกี ารจัดท�ำ/
ทบทวนแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (BCP) ครบทุกฝ่าย/
ส�ำนัก รวมถึงมีการทดสอบแผนฉุกเฉินทางธุรกิจ (ERP) แผนรองรับ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (BCP) และแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DRP) แบบบูรณาการร่วมกัน พร้อมกับทบทวนแผน
ฉุกเฉินทางการเงิน เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ธนาคารจะสามารถด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และได้มีการ
เผยแพร่แผนฉุกเฉินผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Website ของฝ่าย
บริหารความเสีย่ ง, GHB Intranet และทาง E-mail เพือ่ ให้พนักงาน
ทั่วทั้งธนาคารรับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลการ
บริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจบน Website ของธนาคารเพือ่ ให้
ลูกค้า และผูส้ นใจเข้าศึกษาได้อกี ด้วย
อนึ่ง ในช่วงปลายปี 2556 มีปัจจัยภายนอกที่ส�ำคัญ คือ
สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารของธนาคารได้ตระหนัก และให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM) โดยมีการจัด
ประชุมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พิจารณาแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ การประเมินผล
กระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในมิตติ า่ งๆ การจ�ำลองสถานการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจ
เกิดขึ้น และก�ำหนดมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมส�ำหรับแต่ละ
สถานการณ์ ทัง้ นี้ การจ�ำลองสถานการณ์ดงั กล่าวครอบคลุมทัง้
ส�ำนักงานใหญ่และสาขาทัว่ ประเทศ อีกทัง้ ได้จดั ให้มกี ารทดสอบ และ
ซักซ้อมการด�ำเนินการตามแผนฉุกเฉินต่างๆ รวมทัง้ การทดสอบ
การปฏิบตั งิ านจริง ณ สถานทีท่ ำ� งานส�ำรอง และน�ำผลการทดสอบ
ไปปรับปรุงแผนฉุกเฉินต่างๆ ให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ซึง่ เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM) ทีค่ ณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนด
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รายงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ ช่วยเหลือ
ทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งธนาคารได้ด�ำเนินงานตามกรอบพันธกิจส�ำคัญคือการตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และการสร้างความเป็นเลิศ
ด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับประชาชน ตลอดจนการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างศักยภาพของ
พนักงาน และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
โดยมีคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CG & CSR) เป็นผู้ก�ำหนด
ทิศทางและให้นโยบายการด�ำเนินงานพร้อมการติดตามประเมินผลอย่างสมํา่ เสมอ โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างเสริมระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของธนาคารเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ว่าการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กรของธนาคารเป็นไปโดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักบนพืน้ ฐานทีม่ งุ่ เน้นการปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ด้วยจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อภารกิจ
และหน้าที่ที่มีต่อลูกค้าโดยความเสมอภาค รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เพื่อท�ำการเสริมสร้างการปลูกจิตส�ำนึกของบุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กรให้มีความสนใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจิตอาสา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในวันที่ 24 กันยายน 2556 ภายใต้แนวคิด “60 ปี
แห่งการให้ เพื่อสร้างรากฐาน มีบ้านมีสุข” นับเป็น 60 ปี ที่มุ่งมั่นเพื่อความสุขของคนไทย...ให้มีบ้าน ควบคู่ไปกับการตอบแทน
กลับสู่สังคม ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรม CSR ฉลอง 60 ปีครบทุกมิติ โดยมุ่งเน้นด้านที่อยู่อาศัย ด้านศาสนา ด้านสังคมและการศึกษา
เป็นหลัก ภายใต้แนวคิด “บ-ว-ร” มุ่งพัฒนา “บ้าน-วัด-โรงเรียน” ซึ่งเป็น 3 เสาหลัก ที่เป็นรากฐานส�ำคัญของสังคม อาทิ โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย โครงการบ้าน ธอส.เพื่อมนุษยชาติ โดยการซ่อม สร้างเสริมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ส�ำหรับด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการ 60 บ้านหนังสือ ธอส.ทั่วไทย จัดท�ำบ้านหนังสือ
มอบให้ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนั้น ธนาคารยังได้มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง
สร้างงานสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโครงการสร้างศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน เริ่มจัดสร้าง ณ
ชุมชนบ้านหนองตะกู อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นแห่งแรก นอกจากนั้น ธนาคารได้มีการจัดท�ำโครงการเสริมสร้างวินัยการเงิน
สร้างอาชีพ ให้แก่กลุ่มลูกค้าในโครงการบ้านเอื้ออาทร และชุมชนใหญ่ๆ จ�ำนวน 9 ชุมชน  เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจเรื่องวินัยการเงิน
ฝึกนิสัยรักการออม และการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน รวมทั้งการให้ความรู้สร้างอาชีพเสริมอีกด้วย
ตลอดระยะเวลา 60 ปีของการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารยังคงเดินหน้านโยบายการจัดท�ำกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ที่ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่เข้าไปเติมเต็มในสิ่งที่ประชาชนยังขาดแคลน โดยเฉพาะการสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัยเพราะ
“บ้าน” คือรากฐานส�ำคัญ เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัว น�ำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน การด�ำเนินโครงการ CSR
ของธนาคารในแต่ละโครงการมุ่งเน้นเป็นโครงการที่เข้าถึงชุมชน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งธนาคารเชื่อว่า
ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จริงต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่มีจิตอาสาที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น
อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ จากผลการด�ำเนินงานฯ ในปี 2556 ที่ผ่านมา ประชาชนและลูกค้าประมาณ 16,700 คน ได้รับประโยชน์โดยตรงจากกิจกรรม
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีธ่ นาคารได้จดั ท�ำขึน้ และธนาคารจะมุง่ สร้างสรรค์กจิ กรรม
ที่ดีให้แก่ประชาชน ลูกค้า และสังคม ดังวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของธนาคารที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ
มาโดยตลอด

(ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง)
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
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รายงานประจำ�ปี 2556

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารในการประชมุ ครัง้ ที่ 8/2556 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร จ�ำนวน 3 ท่าน กรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก จ�ำนวน 2 ท่าน โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็นทีป่ รึกษา
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ นายประสิทธิ์
สืบชนะ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยูเ่ มือง ดร.วรชาติ เพชรนันทวงศ์ และนายสมชัย สวัสดีผล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ดำ� เนินการด้านต่างๆ ภายใต้หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าทีส่ รรหาหรือกลัน่ กรองคุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารระดับสูง พิจารณาโครงสร้าง
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง พิจารณาและเสนอแนะนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ของธนาคาร
โดยรวม ก�ำหนดหรือกลัน่ กรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง และด�ำเนินการอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย
ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ โดยได้พจิ ารณากลัน่ กรองก�ำหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการประเมิน การปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงเพือ่ ขึน้ เงินเดือนประจ�ำปี การสรรหาและคัดเลือกผูบ้ ริหาร
ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ กลัน่ กรองการแต่งตัง้ และโอนย้ายผูบ้ ริหารระดับผูอ้ ำ� นวยการ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงสวัสดิการ และเงินค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ปรับอัตราค่าเช่าบ้านของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ขออนุมตั เิ งินตอบแทนพิเศษเพือ่ ช่วยเหลือเรือ่ งค่าครองชีพให้แก่พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างธนาคาร เป็นต้น ซึง่ จากผลการ
ด�ำเนินงานในปี 2556 ท�ำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นแรงผลักดันในการช่วยให้ธนาคาร
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุม
และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ ทราบทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม

(พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการก�ำกับ แผนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) จึงได้มีการแต่งตั้ง
ในปี 2556 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จดั ท�ำแผนการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารเพื่อก�ำกับดูแลกิจการให้มี ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีกลยุทธ์ดำ� เนินกิจกรรม 3 ด้าน
ระบบการบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับ ได้แก่
ดูแลกิจการที่ดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ�ำนวน 2 คณะ
1. กลยุทธ์ส่งเสริมความรู้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
ประกอบด้วย
พนักงาน ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
การบรรยายพิเศษเรื่อง “การใช้หลักการก�ำกับดูแล
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ท�ำหน้าที่เสนอ
กิจการที่ดีในการบริหารองค์กร”
แนวนโยบาย พิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมาย
การบรรยายพิเศษเรื่อง “การป้องกันการทุจริตใน
ในการน�ำหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
องค์กร”
ของธนาคารประจ�ำปี เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
การศึกษาดูงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการจั ด วางระบบการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
การอบรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน
ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ผ่านระบบ E-Learning
ในการน�ำหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
การอบรมเรื่อง “ความรู้ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทัง้ ติดตามประเมินผลการด�ำเนินการ และรายงานผล
(Corporate Governance)” ของพนักงานใหม่
การด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
2. กลยุทธ์สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเป็นรายไตรมาส
และพนักงาน ประกอบด้วย
การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลการก�ำกับดูแล
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
การจั ด โครงการคั ด เลื อ กพนั ก งานผู ้ มี คุ ณ ธรรม
สังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) โดยความเห็นชอบของ
จริยธรรม
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
การประกวดบทความเรื่อง “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่ดีของธนาคาร ดังนี้
(CG) ในทรรศนะของฉัน”
“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โ ดยคณะกรรมการธนาคาร
3. กลยุทธ์การมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการก�ำกับ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างเสริมระบบการก�ำกับดูแล
ดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
กิจการที่ดีของธนาคาร เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้
การทบทวนนโยบาย คู่มือ กฎบัตร และแนวทาง/
ส่วนเสีย (Stakeholder) ว่าการด�ำเนินงานทัว่ ทัง้ องค์กรของธนาคาร
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็นไปโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักบน พืน้ ฐานทีม่ งุ่ เน้น
การสอบทานความรู้ความเข้าใจและการน�ำไปปฏิบัติ
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยจิตส�ำนึกในความ
ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องผู ้ บ ริ ห ารและ
รับผิดชอบต่อภารกิจและหน้าที่ที่มีต่อลูกค้าทั้งปวง โดยความ
พนักงาน
เสมอภาค”
การส�ำรวจความพึงพอใจด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (พนักงาน)
การรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
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รายงานประจำ�ปี 2556

การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย และ การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส		
ช่องทางการร้องเรียน
ธนาคารมุ่งปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงได้ทที่ กุ ฝ่าย/ส�ำนัก/สาขาของธนาคาร นอกจาก
นีธ้ นาคารยังมีชอ่ งทางการสือ่ สาร การรับเรือ่ งร้องเรียน และรับฟัง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- กรรมการผูจ้ ดั การ : e-mail (www.ghbank.co.th) ตู้ ปณ.70
ปณฝ.สุ ท ธิ ส าร กรุ ง เทพฯ 10320, จดหมายส่ ง ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : e-mail address : crm@ghbank.co.th
หรือ Call Center 0-2645-9000  โทรสาร 0-2645-9001-2 หรือ
ติดต่อร้องเรียนด้วยตนเองที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 12 อาคาร 2
ส�ำนักงานใหญ่
- กล่องรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ณ จุดต่างๆ ที่ให้บริการ
ลูกค้า ทัง้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาทัว่ ประเทศ ธนาคาร
ได้ น� ำ ระบบการบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น (Complaint
Management System) มาใช้ เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการเรือ่ ง
ร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งระบบ
สามารถแสดงสถานะด�ำเนินงานได้วา่ เรือ่ งอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
หรืออยู่ในสถานะด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว และสามารถเรียกดู
รายงานการรับเรือ่ งร้องเรียนและรายงานการด�ำเนินการได้ ท�ำให้
สามารถติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการจากฝ่าย/ส�ำนัก
ทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า
ได้มากขึน้ อีกทัง้ กรรมการผูจ้ ดั การสามารถติดตามงานโดยเรียกดู
ข้อมูลในระบบได้

ช่องทางที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใช้ในการเปิดเผยข้อมูล
และสารสนเทศที่ส�ำคัญ ทั้งในด้านการเงินและไม่ ใช่การเงิน
อย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่
- จั ด ให้ มี ก ารแถลงผลการด� ำ เนิ น งานของธนาคารต่ อ
สื่อมวลชนเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อแจ้งการด�ำเนินงานและ
สถานะทางการเงินของธนาคารแก่ประชาชนทั่วไป
- จัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี เพื่อเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
ทางการบริหาร และข้อมูลงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี
การบริหาร และการก�ำกับดูแล การวิเคราะห์เกีย่ วกับภาวะสินเชือ่
เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
- จัดท�ำวารสารรายเดือน (G.Housing Bank Newsletter)
และวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ราย 3 เดือน)
- การเชื่อมโยงข้อมูลของธนาคารอาคารสงเคราะห์กับระบบ
ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ/Dataset ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อให้
หน่วยงานกลางภาครัฐสามารถเข้ามาใช้ขอ้ มูลตามทีแ่ ต่ละหน่วยงาน
ต้องการจากระบบนี้
- เว็บไซต์ของธนาคาร www.ghbank.co.th มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญของธนาคาร ได้แก่ รายงานประจ�ำปี
วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก
โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและโปรโมชั่นต่างๆ การประกวด
ราคา กิจกรรมเพื่อสังคม คลังมัลติมีเดีย รวมทั้งยังเป็นช่องทาง
ให้แก่ลกู ค้าในการติดต่อสอบถามข้อมูลทีต่ อ้ งการ ให้ขอ้ เสนอแนะ
กับธนาคารเพื่อประโยชน์ ในการปรับปรุงการให้บริการ รวมถึง
การแจ้ ง ปั ญ หาและการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น นอกจากนี้ ยั ง มี
www.ghbhomecenter.com ซึง่ เผยแพร่ขอ้ มูล NPA ของธนาคาร
รวมทั้งหลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์บ้านมือสองของธนาคาร
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จริยธรรม จรรยาบรรณ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ กรอบ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) เพือ่ เป็นการ
สร้างความศรัทธาและความเชือ่ ถือจากลูกค้าและประชาชนทัว่ ไป
ธนาคารจึงได้มีการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและรักษาเจตนารมณ์จรรยาบรรณ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และติ ด ตามพฤติ กรรมที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ในโครงสร้างการก�ำกับดูแลทั่วทั้งองค์กร
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีการจัดท�ำแนวทางและ
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร คู่มือการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี คูม่ อื จรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมทัง้
จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการทบทวนให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ได้มีการจัดท�ำระเบียบธนาคารว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานธนาคารสงเคราะห์
เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานยึดมัน่ และประพฤติ ทัง้ นี้ ธนาคารมี
การตรวจติดตามและด�ำเนินการต่อพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม
โดยเปิดช่องทางให้มีการร้องเรียนผ่านระบบ Intranet
- ในปี 2556 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม โดยการอบรม
จรรยาบรรณให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งพนักงานใหม่
ในหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศ ได้แก่ โครงการองค์กรคุณธรรม :
สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด เส้นทางธรรม ธอส. การทบทวนปรับปรุง
คู่มือจรรยาบรรณ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานได้ลงนาม
รับทราบและถือปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดทัว่ ทัง้
ธนาคาร รวมทัง้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ ของธนาคาร
เช่น การจัดท�ำกิจกรรมบรรยาย การคัดเลือกพนักงานผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมในส�ำนักงานใหญ่และในส่วนภูมิภาค และการส�ำรวจ
ด้านการส่งเสริมการมีพฤติกรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรโดยการส�ำรวจผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธนาคารได้กำ� หนดมาตรการการป้องกันเพือ่ ทีจ่ ะมิให้ผบู้ ริหาร
และพนั ก งานมี การขั ด แย้ ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส ่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ของธนาคาร โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎหมาย โดยในปี 2556 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซือ้ จัดจ้างได้รว่ มกันพิจารณาทบทวน ปรับปรุงในวิธปี ฏิบตั ิ
เพือ่ ให้การด�ำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญ คือ
1. ห้ามมิให้ลกู จ้าง พนักงานทุกระดับชัน้ ของธนาคารด�ำเนินการ
หรือด�ำเนินกิจการทีม่ ผี ลให้เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องในกิจการ
ที่ท�ำธุรกิจกับธนาคาร
2. ห้ามมิให้พนักงานของธนาคารกระท�ำการรับทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือของขวัญจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
3. ห้ามมิให้พนักงานใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่ได้จากการ
ท�ำงาน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
4. ห้ า มมิ ใ ห้ พ นั ก งานน� ำ ทรั พ ย์ สิ น ของธนาคารไปใช้ เ ป็ น
ประโยชน์ส่วนตัว
5. ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานภายในธนาคารก่อนทีจ่ ะท�ำสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง จะต้องด�ำเนินการตรวจสอบความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ก่อนทุกครั้ง

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจ�ำปี 2556
ธนาคารได้ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการด�ำเนิน
งานต่างๆ ของธนาคารสู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคาร ธนาคารจัดให้มคี ณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ในธนาคาร ท�ำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ บริหาร
วินิจฉัย และการบริการข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ซึ่งมีสาระ
ส�ำคัญของการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งการ
ประกวดราคาปกติและการประกวดราคาโดยวิธปี ระมูลด้วยวิธกี าร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ไว้บนระบบอินเตอร์เน็ตเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่สาธารณชนในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้
จัดจ้างของธนาคาร
2. การเปิ ดเผยข้อ มูลของธนาคารและข้อ มูลของลูกค้า
แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
ธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีอ�ำนาจ
ตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน
หรือขอความร่วมมือให้พนักงานธนาคารไปให้ปากค�ำในฐานะ
พยานบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภายนอกที่ร้องขอตามกฎหมาย อาทิเช่น ส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ศาล กรมบังคับคดี
กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค เป็นต้น ทัง้ นี้ ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้เฉพาะหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายในการเรียกขอข้อมูล
ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเท่านั้น

3. ธนาคารได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศในการให้บริการลูกค้า
โดยให้ ลู ก ค้ า สามารถแจ้ ง ข้ อ เสนอแนะหรื อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
โดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ ผ่านทาง website ธนาคาร
(www.ghbank.co.th) และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center
0-2645-9000
4. ธนาคารได้นำ� ส่งรายงานผลการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการและกระทรวงการคลัง เป็นประจ�ำทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง
5. ธนาคารได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่พนักงาน
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจของธนาคาร ในสภาวะทีก่ ารด�ำเนิน
ธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขัน
ทีร่ นุ แรงนัน้ จ�ำเป็นต้องมีบคุ ลากรทีม่ คี ณุ ภาพในปริมาณทีเ่ หมาะสม
กับงาน ดังนั้น การบริหารด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคารจึง
ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพือ่ ให้สามารถอยูร่ อด
หรือมีความได้เปรียบกว่าคูแ่ ข่งขัน โดยตระหนักดีว่าการมีบุคลากร
ที่ดี มีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะน�ำไปสู่การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ การและการเติ บ โตของผลตอบแทน
อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ การธ�ำรงรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของธนาคารให้มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ยังถือเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่ ต ้ อ งกระท� ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและถื อ เป็ น หน้ า ที่ ข องผู ้ บ ริ ห าร
ด้านทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารทุกระดับขององค์กรที่จะต้อง
ร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดท�ำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล

ธนาคารได้ มี กระบวนการจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับธุรกิจของธนาคาร
ที่ก�ำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจของธนาคาร เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านการพัฒนา (Human
Resource Development) และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management) และแนวทางของระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance
Appraisal: SEPA) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จัดให้มีกระบวนการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายเป็นระยะและรายงาน
ต่อผูบ้ ริหาร เพือ่ ผลักดันกลยุทธ์ดา้ นพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมาย
จัดท�ำโครงสร้างอัตราก�ำลัง การวิเคราะห์อตั ราก�ำลังให้สอดคล้อง
กับภาระงาน การด�ำเนิน  โครงการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession
Plan) เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายขึ้นสู่ต�ำแหน่ง
ในอนาคต การสร้างวัฒนธรรมด้านการแสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมกับองค์กร และการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร (Engagement ) ซึง่ เป็นแรงผลักดันให้ธนาคาร
บรรลุเป้าหมาย และเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
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การด�ำเนินการด้านการสรรหาบุคลากรและการรักษา
บุคลากร

ธนาคารได้มกี ารก�ำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร ด้วยความโปร่งใสในการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรโดยดูจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิธีการ
คัดเลือกบุคลากรมีการด�ำเนินการหลากหลายวิธี เช่น การสอบ
ข้อเขียนด้านความถนัด (Aptitude Test) การสอบข้อเขียนเฉพาะด้าน
(Function Test) และการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นต้น ส�ำหรับ
ในปี 2556 ธนาคารมีการรับพนักงานเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ำ� นวนมาก
เพื่อรองรับการขยายงานโดยเฉพาะด้านกิจการสาขา โดยได้น�ำ
หลักการสัมภาษณ์แบบ Competency-based Interview มาปรับใช้
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพและคุณลักษณะตรงกับความ
ต้องการของธนาคาร รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมด้านอัตรา
ก�ำลังและการสรรหาบุคลากรเพือ่ รองรับการขยายสาขาในการให้
บริการเพิ่มในปี 2557 ส�ำหรับการรักษาบุคลากร ธนาคารได้
ด�ำเนินการผ่านโครงการผูม้ คี วามสามารถสูง (Talent  Management)
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้แก่พนักงานที่มีความสามารถ
ได้แสดงศักยภาพเพื่อพร้อมที่จะขึ้นสู่ต�ำแหน่งในระดับบริหาร
โดยไม่ต้องใช้ระยะเวลานาน เป็นต้น
การด�ำเนินการด้านพัฒนาบุคลากร

ธนาคารตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญและ
มีคณ
ุ ค่า ดังนัน้ การพัฒนาเพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจึงเป็นภารกิจ
ส�ำคัญ โดยธนาคารได้มกี ารก�ำหนดแผนการอบรมทีม่ งุ่ เน้นความรู้
เกีย่ วกับงานทีป่ ฏิบตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี มีการจัดอบรมพนักงานใหม่
ให้พร้อมต่อการรองรับการขยายงานและการแข่งขัน พร้อมทั้ง
เสริมสร้างสมรรถนะแก่พนักงานให้ตรงกับความต้องการของ
ธนาคาร โดยใช้การพัฒนาแนวหลักความสามารถของบุคลากร
Competency-based ขณะที่พนักงานหรือผู้บริหารที่จะเกษียณ
อายุงาน ธนาคารจะจัดให้มกี ารถ่ายโอนความรูส้ พู่ นักงานรุน่ ถัดไป
(Knowledge Transfer) รวมถึงการส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้จากหลักสูตรอบรมต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญในปี 2556 ธนาคารได้จัดท�ำ
โครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน เช่น โครงการ
ตามรอยพ่อชีวิตพอเพียง ให้พนักงานรู้จักและเข้าใจแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ เพือ่ น�ำความรูม้ า
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น
นอกจากนี้ยงั ส่งเสริมให้พนักงานศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองจาก
การศึกษาในระบบ e-Learning โดยพนักงานสามารถลงทะเบียน
เลือกอบรมหลายหลักสูตรตามที่พนักงานต้องการ

การด�ำเนินการด้านจรรยาบรรณ

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้พนักงาน
การบริหารงานในการขับเคลือ่ นธนาคารให้บรรลุเป้าหมายนัน้
ประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างมีจริยธรรม ด้วยการจัดท�ำเป็นข้อก�ำหนด
ด้านจรรยาบรรณให้พนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่
พร้อมทัง้ ท�ำการประเมินผลด้านจริยธรรมของพนักงานเป็นระยะๆ รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของค่าใช้จ่าย
โดยเชื่อว่าหากพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เงินเดือนของธนาคาร
มีความขยัน และยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ย่อมท�ำให้เกิด
ผลดีต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวม ธนาคารได้
ก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาเจตนารมณ์
จรรยาบรรณ เพื่อก�ำกับดูแลเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น องค์กรคุณธรรม พัฒนาคุณภาพ
จิตใจให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อน�ำไปปรับใช้ใน
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานตลอดจน
สร้างสมดุลให้แก่ชีวิต เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่
องค์กร นอกจากนี้ธนาคารยังด�ำเนินโครงการคัดเลือกพนักงาน
ดี เ ด่ น ด้ า นจรรยาบรรณซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ของเพื่ อ นร่ ว มงาน
การด�ำเนินการดังกล่าวจะจัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานอีกทางหนึ่ง
การด�ำเนินการด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ

ด้านการบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน ธนาคารได้มี
การจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือนและก�ำหนดอัตราผลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสม มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทตี่ อบสนองต่อ
ความต้องการของพนักงาน เช่น การก�ำหนดค่ารักษาพยาบาลที่
เหมาะสมและครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี เป็นต้น
นอกจากนัน้ ธนาคารยังได้มกี องทุนสวัสดิการเพือ่ ให้พนักงานได้
ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น จัดสรรด้านการกีฬาและสันทนาการ
การให้พนักงานกูย้ มื เพือ่ ไปใช้ประโยชน์อน่ื ตามหลักเกณฑ์ของเงิน
กองทุนฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ด้วยสวัสดิการที่ดี
และการปรับปรุงสวัสดิการอย่างต่อเนือ่ ง ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันให้พนักงานทุม่ เทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงาน
ทัง้ ยังเป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะสามารถรักษาพนักงานให้ปฏิบตั งิ าน
อยู่กับธนาคารได้ตลอดไป
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จ�ำนวนบุคลากรธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สายงาน
ฝ่าย/ส�ำนัก
ชื่อย่อ MD พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างเหมา	 รวม
					
สัญญาจ้าง ธนาคาร ธุรการ
พิเศษ
ธนาคาร
ธอส.
1
44
0
1
10
56
ขึ้นตรง

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

สก.
สอ.
กส.

24
15
9

0
3
0

0
12
0

1
4
0

25
34
9

ธรรมาภิบาล

ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

กก.
สส.
หส.

27
24
27

1
0
1

0
0
0

6
0
7

34
24
35

บริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้

บค.
พบร.

44
16

1
0

1
0

13
0

59
16

ส�ำนักพระราม 9
ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2

สร.
สป.1
สป.2

56
222
282

12

4

7

79

91

48

77

720

สาขาภูมิภาค 1

ฝ่ายสาขาภาคเหนือ  
ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภน.
สภอ.

210
229

70

28

77

614

สาขาภูมิภาค 2

ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก

สภก.
สภต.

222
270

79

27

82

680

วิเคราะห์สินเชื่อ

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ

สย.
สค.

60
27

0
1

0
4

2
2

62
34

กิจการนโยบายสินเชือ่
และภาครัฐ

ฝ่ายนโยบายสินเชือ่ ธุรกิจและภาครัฐ
ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ  

นธร.
สช.

13
43

0
0

0
9

1
0

14
52

การเงินและบัญชี

ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายธุรกรรมการเงิน
ฝ่ายบริหารการเงิน

บช.
ธกง.
บง.

36
41
11

2
1
0

0
2
0

7
5
4

45
49
15

นครหลวง

68
68

รายงานประจำ�ปี 2556

สายงาน
ฝ่าย/ส�ำนัก
ชื่อย่อ MD พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างเหมา	 รวม
					
สัญญาจ้าง ธนาคาร ธุรการ
ปฏิบัติการสินเชื่อ

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

ปร.
พธ.

46
107

1
12

2
21

15
28

64
168

การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

พสช.
ลส.
ธอ.

20
22
22

1
1
1

4
38
1

1
18
5

26
79
29

การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร
ฝ่ายธนบดีธนกิจ

พงฝ.
ตพ.
ธธ.

11
18
0

0
0
0

0
0
0

2
2
0

13
20
0

บริหารหนี้และบังคับคดี

ฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล
ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด

บป.
บภ.
บข.

70
243
55

0
56
0

44
3
5

14
38
20

128
340
80

ปฏิบัติการและกฎหมาย

ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายบริหาร NPA
ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

กม.
NPA
จพ.

43
46
35

1
4
1

9
0
2

10
10
9

63
60
47

สนับสนุนส�ำนักงานและสาขา ฝ่ายบริหารส�ำนักงานและกิจการสาขา บสส.

56

1

104

8

169

กลยุทธ์ 1

ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
ฝ่ายพัฒนากระบวนงาน

วว.
พง.

22
0

1
0

1
0

2
0

26
0

กลยุทธ์ 2

ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่

ปอ.
วกผ.

1
22

0
2

0
2

0
2

1
28

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปส.

55

4

3

2

64

ศม.

6

2

0

1

9

69

สายงาน
ฝ่าย/ส�ำนัก
ชื่อย่อ
MD พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างเหมา	 รวม
					
สัญญาจ้าง ธนาคาร ธุรการ
บริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ

ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติการ
ฝ่ายตรวจสอบการเงิน
ฝ่ายตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

42
24

0
1

0
3

1
2

43
30

ตสป.
ตสง.
ตสท.

40
1
22

1
0
1

1
0
0

1
0
5

43
1
28

ศขอ.

2

0

34

16

52

2,983

353

413

517

4,267

1

รวมทั้งสิ้น

70
70

พส.
คส.

รายงานประจำ�ปี 2556

การควบคุมภายใน
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการควบคุมภายใน โดยก�ำหนดให้เป็น
เครื่องมือช่วยปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การปฏิบตั งิ านนัน้ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้ อบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน และให้ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับ
การจัดท�ำระบบการควบคุมภายใน เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับ และ
ควบคุมการด�ำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในด้านต่างๆ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ส�ำหรับการด�ำเนินการ
ในปี 2556 ธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในโดยครอบคลุมตามมาตรฐานทีส่ ำ� คัญ 5 ประการ
ของการควบคุมภายใน ดังนี้

ธนาคารก�ำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานโดยจัดท�ำระเบียบ
ปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ค�ำสั่งธนาคาร เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน ให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กร เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีการสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ของทางการ ระเบียบปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก
ธนาคารโดยฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกปี เป็นราย
ไตรมาส และจัดท�ำเป็นรายงานน�ำเสนอผลการปฏิบตั ิในภาพรวม
ตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าวต่อกรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาและสั่งการปรับปรุงแก้ไข
หากพบปัญหา ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication)

ธนาคารมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานมีความชัดเจน สามารถบริหารงานได้ตาม
ความเหมาะสม และครอบคลุ ม ในการรองรั บ การขยายตั ว
ทางธุรกิจในอนาคต มีกระบวนการส่งเสริม ตรวจและติดตาม
พฤติกรรมจริยธรรมตามโครงสร้างการก�ำกับดูแลทั่วทั้งองค์กร
ธนาคารได้จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเผยแพร่เพื่อ
ส่งเสริมนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ ได้ออก
ระเบียบธนาคารว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารระดับสูงธนาคาร
อาคารสงเคราะห์เกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2554
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากข้อครหา
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติงาน
โดยเป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณของธนาคาร พร้อมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์ของฝ่ายงานภายในธนาคาร
ให้รับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)

ธนาคารมีการประเมินความเสีย่ งการควบคุมภายในอย่างเป็น
ระบบ โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับมีสว่ นร่วมในการระบุและ
ประเมินความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบของตน
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารจัดการความเสีย่ งทีส่ อดคล้องตรงตามปัญหาของ
การปฏิบตั งิ าน ธนาคารจัดให้มกี ารบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment;
RCSA) ของหน่วยงานย่อย (ฝ่าย/ส�ำนัก/เขต/สาขา) รวมทัง้ ส่งเสริม
ความรูใ้ ห้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส�ำคัญ
และประโยชน์ของการใช้เครือ่ งมือ RCSA ในการลดและป้องกัน
ข้อบกพร่องทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ธนาคารจัดให้มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ และ
พนั ก งานใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการชี้ น� ำ การปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ โดยน�ำการสือ่ สารมาใช้แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
บุคลากรภายในธนาคาร ทัง้ จากระดับบนลงล่าง จากระดับล่างขึน้ บน
หรือในระดับเดียวกันภายในธนาคาร เป็นการสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
และการรายงานข้อมูลส�ำหรับการบริหารและตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
ธนาคารมีการก�ำหนดช่องทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมและสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็นประชาชนและพนักงานได้อย่างทั่วถึง
ทันเวลา ตลอดจนจัดท�ำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
เหตุการณ์ฉกุ เฉินหรือเหตุวบิ ตั ภิ ยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ลดผลกระทบ
และสร้างความต่อเนือ่ งอย่างมีประสิทธิผลในการให้บริการทางธุรกิจ
ของธนาคาร
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ธนาคารจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ โดยก�ำหนดให้ตดิ ตามผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงของระดับหน่วยงานย่อย (ฝ่าย/ส�ำนัก/เขต/
สาขา) เป็นประจ�ำทุกปี เป็นรายไตรมาส และจัดท�ำเป็นรายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับการจัดท�ำระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารพิจารณาและ
ก�ำหนดวิธีการปรับปรุงแก้ไขหากพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใน
การปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ทนั กาล
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การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค�ำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานขององค์กร โดยการตรวจสอบภายในจะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแลภายในองค์กร
ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของธนาคาร ได้ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมความเป็น
อิสระของผูต้ รวจสอบภายใน ในการวางแผนและลงมือปฏิบตั งิ านตรวจสอบ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพือ่ ให้สามารถป้องกันหรือลดความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ าน
โดยมีผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารเป็นผู้ท�ำหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
การตรวจสอบภายในของธนาคาร ในปี 2556 ได้ปรับปรุงการตรวจสอบให้ครอบคลุมกับกิจกรรมความเสี่ยงของธนาคารที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยหน่วยงานใดหรือกระบวนงานใดที่มี
ความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ านและความเสีย่ งจากระบบสารสนเทศ จะมีการตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผูต้ รวจสอบทัว่ ไปและ
ผูต้ รวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการตรวจสอบและ
เพือ่ ให้ธนาคารมีความมัน่ ใจได้วา่ ระบบควบคุมภายในที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินโดยผู้ตรวจสอบมีความเพียงพอและเหมาะสม
สอดคล้องกับการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร จึงได้ส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal
Auditors of Thailand : CPIAT) ให้กับผู้ตรวจสอบทั่วไปและผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศรวม 45 คน เพื่อพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายใน และพัฒนาผูต้ รวจสอบให้มศี กั ยภาพ มีความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีคณุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน นอกจากนีย้ งั มีผตู้ รวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รบั ใบประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบระบบการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสารสนเทศตามมาตรฐาน ISC/IEO 27001:2005 ของสถาบัน International Register of Certificated
Auditors : IRCA จ�ำนวน 4 คน
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รายงานประจำ�ปี 2556

บทความด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556
“มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ISO/IEC 27001) Version 2013”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีการด�ำรงธุรกิจด้านการให้บริการ
ทางการเงิน จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการความ
มัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ความส�ำคัญและ
มี ค วามตระหนั ก เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ข้ อ มู ล
การรักษาความลับของข้อมูล และการให้บริการอย่างต่อเนือ่ งของ
ธุรกิจ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่ งานกลยุทธ์
องค์กร ได้มีการน�ำหลักด้านการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประสิทธิผล
มีการน�ำรูปแบบและกระบวนการปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐาน
สากล เพื่อช่วยให้ตอบสนองความต้องการและข้อก�ำหนดของ
มาตรฐานดังกล่าว กอปรกับธนาคารได้เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็น
และความส�ำคัญการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005
มาตั้งแต่ปี 2553 และได้รับใบรับรองมาตรฐานในปี 2554
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา International
Organization for Standardization (ISO) ได้ตีพิมพ์มาตรฐาน
ISO/IEC 27001 เวอร์ชั่นใหม่ หรือที่รู้จักกันในนาม ISO/IEC
27001:2013 “Information technology - Security techniquesInformation security management systems - Requirements”
ควบคู ่ ไ ปกั บ การตี พิ ม พ์ ม าตรฐาน ISO/IEC 27002:2013
“Information technology - Security techniques - Code of
practice for information security controls” อย่างเป็นทางการ
นับเป็นการปรับปรุงเนื้อหาครั้งส�ำคัญ หลังจากที่ ใช้งาน
มาตรฐานดังกล่าวมายาวนานถึง 8 ปี (เวอร์ชั่นเก่าของมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 คือเวอร์ชนั่ ปี 2005) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่
ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี แ ละการใช้ ง าน
สารสนเทศในปัจจุบัน การแก้ไขเนื้อหาส่วนที่ ไม่ชัดเจนของ
เวอร์ชั่นเก่าจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการน�ำไปใช้งาน รวมถึง
ปรับโครงสร้างให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ Annex SL ซึ่งเป็น
ข้อก�ำหนดของ ISO ว่าด้วยโครงสร้างและเนื้อหาที่สอดคล้องกัน
ส�ำหรับมาตรฐานสากลฉบับใหม่ๆ (Modern Management
System) โดยมีเนื้อหาสรุปปรับปรุงเพิ่มใหม่ ดังนี้

ข้อ 1 บริบทขององค์กร (Context of the organization)

1.1 การทํ า ความเข้ า ใจองค์ กรและบริ บ ทขององค์ กร
(Understanding the needs and expectations of interested
parties)
1.2 การกําหนดความจําเป็นและความคาดหวังของผู้ที่
เกี่ยวข้อง (Understanding the needs and expectations of
interested parties)
1.3   การกําหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Determining the scope of the information
security management system)
1.4 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information security management system)
ข้อ 2 ภาวะผู้นํา (Leadership)

2.1 ภาวะผู้นําและการให้ความสําคัญ (Leadership and
commitment) ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องแสดงให้เห็นถึงภาวะผูน้ าํ และ
การให้ความสําคัญต่อระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
2.2   นโยบาย (Policy) ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องกาํ หนดนโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้เหมาะสมและรวบรวม
วัตถุประสงค์องค์กรอย่างแท้จริงและเป็นลายลักษณ์อักษร
2.3 บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และอํ า นาจหน้ า ที่
(Organizational roles, responsibilities and authorities)
ผู้บริหารระดับสูงต้องก�ำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนด และให้รายงานผลของประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อ 3 การวางแผน (Planning)

3.1 การดําเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
(Actions to address risks and opportunities)
3.1.1 ภาพรวม (General) เป็นการวางแผนส�ำหรับระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้บรรลุตามที่
ต้องการ การด�ำเนินงานเชิงป้องกันและลดผลที่ไม่พึงปรารถนา
การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการด� ำ เนิ น การเพื่ อ จั ด การ
ความเสีย่ งและโอกาส โดยการรวบรวมตามกระบวนการทีก่ ำ� หนด
และน�ำสู่การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งการประเมินความสัมฤทธิผล
การด�ำเนินการ
3.1.2 การประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information security risk assessment) ต้องก�ำหนด
และประยุกต์กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
73

3.1.3 การจัดการกับความเสีย่ งด้านความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information security risk treatment) ต้องก�ำหนด
และประยุกต์กระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศทีม่ กี ารก�ำหนดทางเลือกและมาตรการอย่าง
เหมาะสม
3.2 วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ
แผนการบรรลุวัตถุประสงค์ (Information security objectives
and plans to achieve them) ต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์ดา้ นความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในฟังก์ชั่นงานและระดับที่เกี่ยวข้อง
โดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
สามารถวัดได้ การน�ำผลที่ได้ไปประเมินและจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม
ข้อ 4 การสนับสนุน (Support)

4.1 ทรัพยากร (Resources) องค์กรจะต้องกาํ หนดและจัดสรร
ทรั พ ยากรที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ การกํ า หนด การลงมื อ ปฏิ บั ติ
การบํารุงรักษา และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4.2 สมรรถนะ (Competence) องค์กรจะต้องมีการก�ำหนด
สมรรถนะของบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้การด�ำเนินการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้
4.3 การสร้างความตระหนัก (Awareness) บุคลากรทีท่ าํ งาน
ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรจะต้องตระหนักถึงนโยบาย
ความมัน่ คงปลอดภัยขององค์กรเพือ่ ให้เกิดความสัมฤทธิผล รวมถึง
ทราบถึงข้อดีที่ได้ด�ำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4.4 การสือ่ สารให้ทราบ (Communication) ต้องกําหนดความ
จํ า เป็ น สํ า หรั บ การสื่ อ สารให้ ท ราบทั้ ง ภายในและภายนอกที่
เกีย่ วข้องกับระบบบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
เกี่ยวกับอะไรบ้างและเมื่อใด และใครบ้างที่ต้องสื่อสารให้ทราบ
ใครเป็นผู้สื่อสาร รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
4.5 สารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Documented
information)
4.5.1 ภาพรวม (General) ระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรจะต้องรวมสารสนเทศ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
4.5.2 การสร้างและปรับปรุง (Creating and updating)
เมื่อมีการสร้างและปรับปรุงสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร
องค์กรจะต้องก�ำหนดให้มคี วามเหมาะสม ชือ่ เอกสาร รายละเอียด
รูปแบบ และการทบทวนการอนุมัติ
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4.5.3 การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(Control of documented information) สารสนเทศที่
เป็นลายลักษณ์อักษรที่จําเป็นต้องมีสําหรับระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและตามมาตรฐานฉบับนี้ต้องมี
การควบคุมเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ และเหมาะสมสําหรับ
การใช้งาน และได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ
ข้อ 5 การด�ำเนินการ (Operation)

5.1 การวางแผนทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการและการควบคุม
(Operational planning and control) ต้องวางแผนลงมือปฏิบัติ
และควบคุมกระบวนการที่จ�ำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และลงมือปฏิบัติ
ตามที่ก�ำหนดไว้ โดยจะต้องลงมือปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และจะต้องมี
การเก็บรักษาสารสนเทศทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรในระดับทีจ่ ำ� เป็น
ต้องมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
แผนการทบทวน รวมถึงการด�ำเนินการเพื่อลดผลในทางลบตาม
ความจ�ำเป็นด้วย
5.2 การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ (Information security risk assessment) ต้องด�ำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม
กรอบระยะเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มาก
ให้มกี ารเสนอขอด�ำเนินการ หรือเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงทีม่ ากเกินกว่า
เกณฑ์ความเสี่ยงที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยจะต้องจัดเก็บสารสนเทศ
ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ เป็นผลของการประเมินความเสีย่ งด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
5.3 การจัดการกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information security risk treatment) ต้องลงมือ
ปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และต้องจัดเก็บสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งเป็นผลของการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
ข้อ 6 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Performance evaluation)

6.1 การเฝ้าระวัง การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมิน
(Monitoring, measurement, analysis and evaluation) ต้อง
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความได้ผลของระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
6.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal audit) ต้องท�ำการ
ตรวจประเมินภายในตามรอบระยะเวลาที่ได้มีการกําหนดไว้

7.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement)
6.3 การทบทวนของผู้บริหาร (Management review)
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องทบทวนระบบบริหารจัดการความมั่นคง ต้องปรับปรุงความเหมาะสม ความเพียงพอ และความสัมฤทธิผล
ปลอดภัยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มี ของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
ความเหมาะสม ความเพียงพอ และความสัมฤทธิผล
ข้อ 7 การปรับปรุง (Improvement)

7.1 ความไม่สอดคล้องและการดําเนินการแก้ไข (Nonconformity and corrective action) เมือ่ ความไม่สอดคล้องหนึง่ เกิดขึน้
ต้องมีการตอบกลับความไม่สอดคล้องนัน้ และจัดการกับผลทีเ่ กิดขึน้
ตามความเหมาะสม ประเมินความจ�ำเป็น เพื่อขจัดสาเหตุความ
ไม่สอดคล้อง
ตารางเปรียบเทียบ Annex ของมาตรการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยส�ำหรับสารสนเทศ
ISO/IEC 27001 เวอร์ชั่น 2005 กับเวอร์ชั่น 2013 เป็นดังนี้
ISO 27001:2005 (ISMS)

ISO 27001:2013 (ISMS)

1. นโยบายความมัน่ คงปลอดภัยขององค์กร (Security policy)
2. โครงสร้างความมัน่ คงปลอดภัยภายในองค์กร (Organization of
information security)
3. การจัดหมวดหมู่และควบคุมทรัพย์สินขององค์กร (Asset
management)
4. มาตรฐานของบุคลากรเพือ่ สร้างความปลอดภัยให้กบั องค์กร
(Human resources security)
5. ความปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมขององค์กร
(Physical and environmental security)
6. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการด�ำเนินงานของ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กร (Communications and
operations management)
7. การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร (Access
control)
8. การพัฒนาดูแลระบบสารสนเทศ (Information systems
acquisition, development and maintenance)
9. การบริหารจัดการเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงปลอดภัย
(Information security incident management)
10. การบริหารความต่อเนื่องในการด�ำเนินงานขององค์กร
(Business continuity management)
11. การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางด้านกฎหมายและบทลงโทษ
ของการละเมิดนโยบาย (Compliance)

1. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information
security policy)
2. โครงสร้างความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Organization of
information security)
3. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับทรัพยากรบุคคล (Human
resource security)
4. การบริหารจัดการทรัพย์สนิ (Asset management)
5. การควบคุมการเข้าถึง (Access control)
6. การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography)
7. ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
(Physical and environmental security)
8. ความมัน่ คงปลอดภัยสาํ หรับการดาํ เนินงาน (Operations
security)
9. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการสื่อสารข้อมูล
(Commun-cations security)
10. การจัดหา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ (System
acquisition, development and maintenance)
11. ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้บริการภายนอก (Supplier relationships)
12. การบริหารจัดการเหตุการณ์ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information security incident management)
13. ประเด็นด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหาร
จัดการเพือ่ สร้างความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Information security
aspects of business continuity management)
14. ความสอดคล้อง (Compliance)

ส�ำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ หลังจากที่ได้มกี ารปรับเปลีย่ นระบบ CBS และระบบ ERP ใหม่ในปี 2559 สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุม่ งานกลยุทธ์องค์กร จะด�ำเนินการปฏิบตั ใิ ห้ระบบงานธนาคารใหม่ดงั กล่าวมีการปฏิบตั สิ อดคล้องกับระบบการบริหารจัดการ
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 เวอร์ชนั่ ใหม่และจะพิจารณาการสอบขอใบรับรองมาตรฐานนีต้ อ่ ไป
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การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มาตรา 13 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
ธนาคารคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน กรรมการอื่น
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้ผู้จัดการเป็น
กรรมการโดยต�ำแหน่ง และมาตรา 15 ก�ำหนดให้ประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ ใน
ต�ำแหน่งคราวละสามปี ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ ซึง่ พ้น
จากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
คณะกรรมการธนาคารมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
และตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2496 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 317
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการธนาคาร
มีจำ� นวน 11 คน โดยมีจำ� นวนกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักการ
และแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดแผนการประชุมไว้ล่วงหน้า
ในแต่ละปี โดยก�ำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และ
แจ้งก�ำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการธนาคารทราบตั้งแต่ต้นปี
ซึ่งอาจมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
รวม 18 ครัง้ โดยประธานกรรมการธนาคารเป็นผูพ้ จิ ารณาเห็นชอบ
วาระการประชุมในแต่ละครั้ง คณะกรรมการธนาคารได้รับวาระ
การประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ทัง้ นี้ วาระการประชุม
เอกสารประกอบการพิจารณา และ Presentation อยู่ในรูปของ
Electronic File และในการประชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคารได้มีข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องนั้นๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ รวมทั้ง
ได้มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ตอ่
การปฏิบัติงานของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งธนาคารได้มี
การบันทึกสรุปไว้ในรายงานการประชุม
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้เชิญผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ เพือ่ ชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลที่
เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบของ
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รายงานประจำ�ปี 2556

คณะกรรมการธนาคาร อีกทัง้ ยังเป็นการท�ำให้ผบู้ ริหารระดับสูงได้
รับทราบนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคาร
โดยตรง สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ยกเว้น
บางวาระทีเ่ ป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการธนาคาร
การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินผลการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งออก
เป็น  2 ส่วน คือ การประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation)
และการประเมินผลตนเองของกรรมการ (Self Assessment)
โดยในปี 2556 มีผลการประเมินเป็นดังนี้
• การประเมินผลคณะกรรมการ : มีหวั ข้อในการประเมินจ�ำนวน
4 หัวข้อ ได้แก่ องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ และการได้รับข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อ
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับคะแนนร้อยละ 96.92
• การประเมินผลตนเองของกรรมการ : มีหวั ข้อในการประเมิน
จ�ำนวน 6 หัวข้อ ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการประชุม ความเป็น
อิสระ ความพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ ความเอาใจใส่ตอ่ หน้าที่
และความรับผิดชอบ และการปฏิบตั หิ น้าที่ในคณะกรรมการ
และการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง ซึง่ ผลการประเมินในภาพรวม
อยูใ่ นระดับคะแนนร้อยละ 96.72
• ธนาคารได้สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการธนาคาร
ได้พจิ ารณาถึงการปฏิบตั หิ น้าที่ ปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการธนาคาร เพือ่
น�ำไปสูก่ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

การส่งเสริมความรู้คณะกรรมการธนาคาร

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ

ธนาคารมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ ชุดย่อย และการเข้าประชุม
• คณะกรรมการธนาคาร มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� กับ ควบคุม และ
ธนาคาร โดยได้จัดส่งข้อมูลการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่มีการจัด
อ�ำนวยกิจการของธนาคาร ตามมาตรา 17 มาตรา 27 และ
อบรมอย่างต่อเนื่องให้แก่คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา
บทบัญญัตอิ นื่ แห่งพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์
จัดสรรเวลาล่วงหน้าในการเข้าอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ อาทิ
ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และพระราชบัญญัติ
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
หลักสูตรของสถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ
1. ด�ำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสนับสนุนให้
(PDI) หลักสูตรของวิทยาการยุติธรรมทางปกครอง ส�ำนักงาน
ประชาชนมี อาคารและหรื อ ที่ ดิ น เพื่ อ เป็ น ที่ อ ยู ่ อาศั ย
ศาลปกครอง โดยในปี 2556 กรรมการธนาคารเข้าอบรมหลักสูตร
ตามวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์
ต่างๆ ได้แก่ หลักสูตร Financial Statements for Directors
ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์
(FSD), หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
2. วางข้อบังคับการประชุม และการด�ำเนินกิจการของ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หลักสูตร How
คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร
to Develop a Risk Management Plan (HRP), หลักสูตร Risk
3. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของพนักงาน
Management Committee Program (RMP), หลักสูตร Successful
ธนาคาร
Formulation and Execution of Strategy (SFE), หลักสูตร
4. วางข้อบังคับเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
5. แต่งตัง้ และถอดถอนพนักงานธนาคาร และก�ำหนดอัตรา
(ปรม.) และหลักสูตรนักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง
เงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ และพนักงานธนาคาร
(บยป.)
ตลอดจนเรียกประกันจากพนักงานธนาคาร เพื่อจะได้
ปฏิบตั หิ น้าที่โดยสุจริต
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
6. ด�ำเนินตามนโยบายทัว่ ไปซึง่ รัฐมนตรีกำ� หนด
ส�ำหรับกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ธนาคาร
ได้มีการเข้าพบเพื่อแนะน�ำองค์กรและน�ำส่งข้อมูลที่ส�ำคัญ อาทิ
คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ผลการด�ำเนินงานของธนาคาร รายงานประจ�ำปี ก�ำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการ และคู่มือกรรมการธนาคาร ซึ่งจะประกอบ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญและ
ด้วยข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ประวัติธนาคาร โครงสร้างธนาคาร งานทีต่ อ้ งการความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน รวมทัง้ เป็นการกระจาย
คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย กฎหมายที่ อ�ำนาจการบริหารเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการงานของธนาคาร
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จรรยาบรรณของ ด�ำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว และมี
คณะกรรมการธนาคาร ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์และการให้ ประสิทธิภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีคณะกรรมการชุดย่อย
ความคุม้ ครองคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้ ข้อมูลอืน่ ๆ เพือ่ ประโยชน์ 9 คณะ ได้แก่
• คณะกรรมการบริหาร
ในการก�ำกับ ควบคุม และอ�ำนวยกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
• คณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมกันนี้ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
พร้อมเยีย่ มชมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายงานต่างๆ ในส�ำนักงานใหญ่
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยในปี 2556 ได้จดั ปฐมนิเทศให้กบั กรรมการใหม่จำ� นวน 5 ท่าน
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ได้แก่ นายกฤษดา มาลีวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
อยูเ่ มือง นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง นายธานินทร์ อังสุวรังษี และ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
ผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ (นายกฤษดา รักษากุล)
• คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
(IT Strategy and Policy Committee)
• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนีส้ นิ และการเงิน
• คณะกรรมการกลัน่ กรองกฎหมาย
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กรรมการอิสระ

ธนาคารได้ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยให้หมายถึง “กรรมการจากภายนอกซึ่งมิ ใช่
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง และกรรมการผู้จัดการ” นอกจากนี้ กรรมการ
อิสระทุกท่านจะต้องรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�ำทุกปี โดยลงนามในหนังสือรับรองความเป็น
อิสระของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้
1. เป็นกรรมการจากภายนอก ซึง่ มิใช่ผวู้ า่ การการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
และกรรมการผู้จัดการ
2. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการงานทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคาร อันมีผลกระทบในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้ดลุ ยพินจิ
อย่างเป็นอิสระ
4. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการในธนาคาร รวมทัง้ ไม่รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำจากธนาคาร ทัง้ นีเ้ ว้นแต่อำ� นาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายหรือคณะกรรมการธนาคารก�ำหนดมอบหมายไว้ หรืองานในหน้าที่ของกรรมการตามพันธะของการเป็น
กรรมการธนาคารตามปกติ
5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในธนาคาร
6. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
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รายงานประจำ�ปี 2556

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นายกฤษดา รักษากุล (1)
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
5. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
6. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
7. นายกฤษดา มาลีวงศ์ (2)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง (3)
9. นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง (4)
10. นายธานินทร์ อังสุวรังษี (5)
11. นางอังคณา ไชยมนัส (6)
(กรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ (1) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
		 (2) และ (3) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
		 (4) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
		 (5) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
		 (6) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

18

18

100.00

150,000

18

16

88.88

110,000

9

9

100.00

50,000

18
18
18
11
11
11
9
14

16
17
17
11
11
11
8
14

88.88
94.44
94.44
100.00
100.00
100.00
88.88
100.00

120,000
120,000
120,000
60,000
60,000
60,000
50,000
90,000

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

การประชุมของอดีตกรรมการธนาคาร ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายชัยเกษม นิติสิริ (1)  
2. นางอ�ำภา รุ่งปิติ (2)
(รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
3. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์ (3)  
4. ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์ (4)  
หมายเหตุ (1) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
		 (2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
		 (3) และ (4) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

7
9

7
4

100.00
44.44

60,000
40,000

7
7

7
7

100.00
100.00

60,000
60,000

ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2556
ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556
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คณะกรรมการบริหาร

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดเพื่อการด�ำเนินกิจการของธนาคาร โดยให้รวมถึง
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เป็นนโยบายก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
2. เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. พิจารณาและด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่การบริหารงานธนาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)(1)

1. นายประสิทธิ์ สืบชนะ (2)
13
10
76.92
62,500
(ประธานกรรมการบริหาร)
4
3
75
30,000
2. นายกฤษดา รักษากุล (3)
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4
4
100
40,000
3. นางธานินทร์ อังสุวรังษี (4)
(5)
10
10
100
80,000
4. นางอังคณา ไชยมนัส
(กรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ (1) กรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารจะได้รับ
ค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
(2)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่
		
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
(3)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
		 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
(4)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556
		 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
(5)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
		 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
การประชุมของอดีตกรรมการบริหาร ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1. นายชัยเกษม นิติสิริ (1)
(ประธานกรรมการบริหาร)
2. นางอ�ำภา รุ่งปิติ (2)
(รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
3. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์ (3)
หมายเหตุ (1) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
(2)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
(3)
		 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร

80
80

รายงานประจำ�ปี 2556

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

8

8

100

75,000

1

1

100

10,000

87.50

60,000

8
7
ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2556
ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
3. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
5. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร
7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกีย่ วกับผลการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็น
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคาร
9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4
ให้จัดท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของธนาคาร ทั้งนี้ รายงานผลการด�ำเนินงานฯ อย่างน้อยต้องระบุถึงข้อมูลดังนี้
9.1  ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
9.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
9.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค�ำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง
รวมทั้งรายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในรายงาน
ประจ�ำปีของธนาคาร
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
3. นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง (2)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)(1)

12

12

100

150,000.00

12
6

12
5

100
83.33

120,000.00
56,774.19

หมายเหตุ (1) คณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทนโดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือน กรณีกรรมการตรวจสอบด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน
จ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
(2)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
		 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของอดีตกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์  
หมายเหตุ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

82
82

รายงานประจำ�ปี 2556

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

6

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

6

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

100

ค่าตอบแทน
(บาท)(1)

60,000.00

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. สรรหาหรือกลัน่ กรองคุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารตัง้ แต่รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ
หรือต�ำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป
2. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารตัง้ แต่รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ หรือต�ำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป
3. พิจารณาและเสนอแนะนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคารโดยรวม
4. ก�ำหนดหรือกลัน่ กรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารตัง้ แต่รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการ ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ หรือต�ำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป
5. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

1. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี (2)
(ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน)
2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง (3)
4. ดร.วรชาติ เพชรนันทวงศ์
5. นายสมชัย สวัสดีผล (4)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)(1)

8

8

100

62,500

11
8
11
8

11
8
8
4

100
100
72.72
50

18,000
10,000

หมายเหตุ (1) กรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารจะได้รับ
ค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
(2)
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
		
(3)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
		
(4)
กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการธนาคาร ด�ำรงต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
		
การประชุมของอดีตกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

1. นายชัยเกษม นิติสิริ (1)
(ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน)
2. นางอ�ำภา รุ่งปิติ (2)
(รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

3

3

100

-

2

2

100

20,000

หมายเหตุ (1) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2556
		 (2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ งของธนาคาร
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ก�ำหนด
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอพร้อมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
5. มีอ�ำนาจตัดสินใจในการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอ�ำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของ
ธนาคารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
2. นายธานินทร์ อังสุวรังษี (2)
3. นางอังคณา ไชยมนัส (3)
(กรรมการผู้จัดการ)
4. นายยรรยง ไทยเจริญ (4)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)(1)

14

14

100

150,000

6
14

6
14

100
100

50,000
50,000

14

13

92.85

22,000

หมายเหตุ (1) กรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารจะได้รับ
ค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
(2)
		 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556
		 (3) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
		 (4) กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการธนาคาร
การประชุมของอดีตกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

6

หมายเหตุ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

84
84

รายงานประจำ�ปี 2556

6

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

100

ค่าตอบแทน
(บาท)(1)

-

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก� ำ หนดในกฎบั ต รของคณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ดังนี้
1. เสนอแนวนโยบายต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
2. พิจารณาทบทวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและจัดท�ำข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการธนาคาร
3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้
คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธนาคาร
4. ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินการด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
5. ให้ข้อเสนอแนะในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติและการด�ำเนินการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายตามแผนการด�ำเนินงานด้าน CG&CSR ประจ�ำปี
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน โครงการ งบประมาณ และ
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ประจ�ำปี
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
7. ปฏิบัติงานด้าน CG&CSR อื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CG&CSR) ได้ตามความเหมาะสม
9. รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ต่อ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอและให้ข้อเสนอตามความเหมาะสม
การประชุมของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CG&CSR) ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง (2)
(ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ)
2. นายกฤษดา รักษากุล (3)
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
3. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
4. นายกฤษดา มาลีวงศ์ (4)
5. นางอังคณา ไชยมนัส (5)
(กรรมการผู้จัดการ)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)(1)

8

8

100

75,000

6

3

50

30,000

9
8
9

9
7
9

100
87.50
100

10,000
60,000
-

หมายเหตุ (1) กรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการธนาคาร จะได้รบั ค่าตอบแทน
ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
(2)
		 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
		 (3) และ (4) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
		 (5) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
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การประชุมของอดีตกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CG&CSR) ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ

1. นางอ�ำภา รุ่งปิติ (1)
(รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
(ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ)
2. นางอ�ำภา รุ่งปิติ (2)
(รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

1

1

100

12,500

2

1

50

-

หมายเหตุ (1) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
(2)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 23 และตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ที่ 5/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน
2555 ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึกษาหารือเพือ่ แก้ปญั หาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ทเี่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

1. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
(ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์)
หมายเหตุ
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(1)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

11

11

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

100

ค่าตอบแทน
(บาท)(1)

137,500

กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการธนาคาร จะได้รบั ค่าตอบแทน
ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อเดือน

รายงานประจำ�ปี 2556

คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee)

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ 16/2556  วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ดังนี้
1. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของธนาคาร
2. ก�ำหนดแผนกลยุทธ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
3. ก�ำหนดแนวทางและขอบเขตในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลส�ำเร็จ
4. ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ทบทวน และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
5. พิจารณาแต่งตั้งและก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ในส่วนของคณะอนุกรรมการ คณะท�ำงานชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee) ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการก�ำหนด
กลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง
(ประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ฯ)
2. นายกฤษดา มาลีวงศ์
3. นายธานินทร์ อังสุวรังษี (2)
4. นางอังคณา ไชยมนัส
(กรรมการผู้จัดการ)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)(1)

8

8

100

62,500

8
5
8

8
5
6

100
100
75

50,000
10,000
-

หมายเหตุ (1) กรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารจะได้รับ
ค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
(2)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556
		
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงิน

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ 5/2557 วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ดังนี้
1. ก�ำหนดกลยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้นด้านสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร และกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โดยกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ก�ำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุน โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนบนพื้นฐานความเสี่ยงที่ธนาคารรับได้
3. ก�ำหนดกลยุทธ์ด้านต้นทุนเงินฝากและก�ำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
4. ก�ำหนดกลยุทธ์ในการจัดการด้านความเสี่ยงจากสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
5. ก�ำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มผลก�ำไรให้กับธนาคาร
6. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร
7. น�ำเสนอรายงานจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์  หนีส้ นิ และการเงิน และข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ คณะกรรมการธนาคาร
ผ่านคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบหรือตัดสินใจ
8. มีอ�ำนาจมอบหมายให้ผู้บริหาร/พนักงาน รับมติของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงินไปด�ำเนินการ
ภายใต้กรอบและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงิน ก�ำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป
9. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงิน ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงิน

1. นายธานินทร์ อังสุวรังษี
2. นางอังคณา ไชยมนัส
(กรรมการผู้จัดการ)

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

-

-

-

-

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนีส้ นิ และการเงิน ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2556
ยังไม่มกี ารประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ 6/2557 วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ดังนี้
1. ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ และพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทั้งพิจารณาและวินิจฉัย
ปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่ส�ำคัญแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบหมาย หรือทีก่ รรมการผูจ้ ดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์
ร้องขอในเรื่องที่เห็นว่ามีความส�ำคัญ
3. ขอข้อมูลและค�ำชี้แจงจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
5. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ในปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย

1. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี    
2. นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

-

-

-

-

หมายเหตุ คณะกรรมการกลัน่ กรองกฎหมาย ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2556 ยังไม่มกี ารประชุม

88
88

รายงานประจำ�ปี 2556

การประชุมของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2556
การประชุม
รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ สรรหาและก�ำหนด
บริหาร
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี กิจการสัมพันธ์ ก�ำหนดกลยุทธ์
ค่าตอบแทน
ความเสีย่ ง และความรับผิดชอบ
และนโยบาย
ต่อสังคมและ
ทางด้าน IT
สิง่ แวดล้อม
รวม 18 ครัง้

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นายกฤษดา รักษากุล
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
5. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
6. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
7. นายกฤษดา มาลีวงศ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง
9. นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง
10. นายธานินทร์ อังสุวรังษี
11. นางอังคณา ไชยมนัส (1)
(กรรมการผู้จัดการ)

รวม 13 ครัง้ รวม 12 ครัง้

รวม 11 ครัง้

รวม 14 ครัง้

11/11

14/14

รวม 9 ครัง้

รวม 11 ครัง้ รวม 8 ครัง้

18/18
16/18

10/13

9/9

3/4

16/18
17/18
17/18
11/11
11/11
11/11
8/9
14/14

3/6
12/12
12/12

4/4
10/10

5/6

8/8

9/9

8/8

7/8
8/8

8/8
8/8

9/9

5/5
6/8

6/6
14/14

11/11

กรรมการธนาคารที่พ้นจากต�ำแหน่งระหว่างปี
1. นายชัยเกษม นิติสิริ (2)
2. นางอ�ำภา รุ่งปิติ (3)
   (รักษาการแทนผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ)
3. ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์ (4)
4. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์ (5)

7/7
4/9
7/7
7/7

8/8
1/1
7/8

3/3
2/2
6/6

2/3
6/6

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางหมายถึงจ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
		 (1) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2556
		 (2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2556
		 (3) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
		 (4) และ (5) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556

89

ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร
1. เบี้ยประชุม ประจ�ำปี 2556 (การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตามอัตรา

เบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการระหว่าง
วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2556 เป็นไปตามอัตราเบีย้ กรรมการรัฐวิสาหกิจทีเ่ ห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556)
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,734,274.19  บาท * จ�ำแนกเป็น
• คณะกรรมการธนาคาร
รวม 1,210,000.00 บาท
• คณะกรรมการบริหาร
รวม 357,500.00 บาท
• คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม 386,774.19 บาท
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รวม 82,500.00 บาท
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม 250,000.00 บาท
• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CG & CSR) รวม 187,500.00 บาท
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
รวม 137,500.00 บาท
• คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
รวม 122,500.00 บาท
หมายเหตุ : * ไม่รวมเบี้ยประชุมกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการธนาคาร (50,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ทีเ่ ห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556) คณะกรรมการธนาคารได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนตัง้ แต่เดือนสิงหาคม ธันวาคม 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 597,419.34 บาท
3. โบนัสกรรมการ จากผลการด�ำเนินงานปี 2555 (รับปี 2556) คณะกรรมการธนาคารได้รับเงินโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2,141,774.19 บาท

		 ฐานการค�ำนวณโบนัส

• ร้อยละ 3 ของก�ำไรสุทธิเพื่อการจัดสรรโบนัส แต่ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี
• ถ้ามีผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีก�ำไรสูงกว่า 100 - 11,000 ล้านบาท กรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ
5,000 - 60,000 บาทต่อปี ตามระดับของผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้น
• ประธานกรรมการได้รับเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีกร้อยละ 25
• กรรมการจะได้รับการจัดสรรโบนัสตามการประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน
ระบบประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
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รายงานประจำ�ปี 2556

ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคล ในปี 2556
หน่วย : บาท
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นายกฤษดา รักษากุล
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
5. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
6. นางอาภัททรา  ศฤงคารินกุล
7. นายกฤษดา มาลีวงศ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง
9. นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง
10. นายธานินทร์ อังสุวรังษี
11. นางอังคณา ไชยมนัส
(กรรมการผู้จัดการ)
รวม

ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ยประชุม

100,000.00

150,000.00

262,500.00

512,500.00

50,000.00

322,500.00

210,000.00

582,500.00

47,419.34

110,000.00

-

157,419.34

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

270,000.00
330,000.00
240,000.00
170,000.00
197,500.00
116,774.19
150,000.00
220,000.00

210,000.00
210,000.00
210,000.00
-

530,000.00
590,000.00
500,000.00
220,000.00
247,500.00
166,774.19
200,000.00
270,000.00

597,419.34

2,276,774.19

1,102,500.00

3,976,693.53

โบนัส *

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2555 (รับปี 2556)
ค่าตอบแทนของอดีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคล ในปี 2556
หน่วย : บาท
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายชัยเกษม นิติสิริ
2. นางอ�ำภา รุ่งปิติ
(รักษาการแทนผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ)
3. ดร.ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์
4. นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์
5. นายวิฑูรย์ เจียสกุล (1)
6. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี (2)
รวม

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ยประชุม

รวมค่าตอบแทน
โบนัส *

-

135,000.00
82,500.00

210,000.00
-

345,000.00
82,500.00

-

120,000.00
120,000.00
457,500.00

210,000.00
210,000.00
210,000.00
199,274.19
1,039,274.19

330,000.00
330,000.00
210,000.00
199,274.19
1,496,774.19

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2555 (รับปี 2556)
		 (1) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 1 มกราคม 2556
		 (2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
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ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ
บริษัทหรือหน่วยงานอื่น ในระหว่างปีบัญชี 2556

คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อ

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ

รัฐวิสาหกิจและบริษัท ที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง

1. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
2. ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
3. บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

กรรมการ

1. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
2. บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด
3. บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จ�ำกัด (มหาชน)
		
3. นายกฤษดา รักษากุล
กรรมการ
1. การเคหะแห่งชาติ

ปลัดกระทรวง
(ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 10 ต.ค. 2556)
เลขาธิการ
(ระหว่างวันที่ 11 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2556)
กรรมการ
ผู้ตรวจราชการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
- ผู้ว่าการ
- กรรมการ

4. ศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ

กรรมการ

1. ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
2. บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
3. ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

5. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการ

1. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษทั เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

3. บริษทั อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
4. บริษทั อาคเนย์ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ลิซอิท จ�ำกัด (มหาชน)
6. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล

กรรมการ

-

-

7. นายกฤษดา มาลีวงศ์

กรรมการ

-

-

8. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยูเ่ มือง กรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2556

1. ส�ำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ กรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

รัฐวิสาหกิจและบริษัท ที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง

9. นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง

กรรมการ

1. บริษัท อาภาวิชญ์ ทนายความ จ�ำกัด
2. ทนายความประจ�ำจังหวัดนนทบุรี
3. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
4. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ
รองประธานกรรมการ
อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
อนุกรรมการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

10. นายธานินทร์ อังสุวรังษี

กรรมการ

1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ

11. นางอังคณา ไชยมนัส

กรรมการ

1. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
2. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการด�ำเนินการ
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
- กรรมการ
คณะกรรมการกลั่นกรองศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุน้ ) ทีส่ ำ� คัญ ทีก่ รรรมการถือครอง ทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2556 :

ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2556

รายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกรรมการและญาติสนิทกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ :

ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2556
หมายเหตุ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การตกลงเข้าท�ำรายการใดๆ ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบริษัทจดทะเบียน หรือองค์กร
ภาครัฐและเอกชนที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นร้อยละ 10 กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ที่ท�ำหน้าที่ในปี 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร
จ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี 1) ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 2) นางอาภัททรา
ศฤงคารินกุล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3) ดร.ศุภสิทธิ์
ศิริศักดิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และมีที่ปรึกษา
คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายเข็มชัย
ชุติวงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย 2) นายประธาน
บันทัดทอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งมีที่ปรึกษาสายงานตรวจสอบและก�ำกับ จ�ำนวน 3 ท่าน
ซึ่งมีคุณวุฒิด้านการบัญชี ด้านกฎหมายและบังคับคดี ด้าน
การตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกเดือน ได้แก่ 1) ศ.เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี 2) นางกัญญานุช สอทิพย์ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและบังคับคดี 3) ผศ.ดร.ประวิตร
นิลสุวรรณากุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบภายใน
ต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2556
ได้ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น กรรมการอื่ น ในคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนกรรมการอื่นที่ขอลาออก และ
คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 วันที่ 11
กรกฎาคม 2556 มีมติแต่งตั้งนายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง กรรมการ
ธนาคาร เป็นกรรมการตรวจสอบอีกต�ำแหน่งทดแทน ดร.ศุภสิทธิ์
ศิริศักดิ์ ที่ขอลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม 2556
เป็นต้นไป โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบและ
ก�ำกับ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จึงมีการปรับปรุงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการองค์กร คณะกรรมการ
ธนาคารในการประชุมครั้งที่ 17/2556 วันที่ 14 ธันวาคม 2556
มี ม ติ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระของธนาคารทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจ
สอบชุดเดิมจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี  1) ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง
จั น ทรางศุ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจ
สอบ 3) นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจ
สอบและมีรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานตรวจสอบ ด�ำรง
ต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 14
ธันวาคม 2556
ในระหว่างปี 2556 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 12 ครั้ง โดยในการประชุมมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีธนาคาร (ส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่ น ดิ น ) ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี การประชุ ม ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยได้รายงาน
ผลการประชุ ม และข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการสอบทาน
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อทราบทุกครั้ง
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รายงานประจำ�ปี 2556

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ�ำปีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้ง
พิจารณารายงานฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายเดือนโดยได้ประชุมร่วมกับ
ผูบ้ ริหารกลุม่ งานการเงินและบัญชี และผูบ้ ริหารกลุม่ งานตรวจสอบ
ธอส. เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงินนโยบายการบัญชีและ
ประมาณการที่ส�ำคัญ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะ
กั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ธ นาคารโดยไม่ มี ฝ ่ า ยจั ด การเข้ า ร่ ว มประชุ ม
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ ได้สอบถามผูส้ อบบัญชีธนาคารเกีย่ วกับ
เรื่ อ งข้ อ ตรวจพบ รายการปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
งบการเงินที่มีสาระส�ำคัญ ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีธนาคาร
เรื่องมาตรฐานการจัดท�ำงบการเงินของธนาคาร เรื่องขอบเขต
แนวทางการสอบบัญชี แผนงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินธนาคารเป็นไป
ตามมาตรฐานบัญชี ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และงบการเงิน
มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน
โดยรวมของธนาคารจากรายงานผลการตรวจสอบของกลุ่มงาน
ตรวจสอบ ธอส. รายงานผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและผูส้ อบบัญชีธนาคารประกอบกับธนาคารได้มกี าร
แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับการจัดท�ำระบบการควบคุมภายในเป็น
ผู้ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับ และควบคุมการด�ำเนินการให้แต่ละ
หน่วยงานย่อยของธนาคาร และสอบทานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในและด�ำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ด้านต่างๆ ของธนาคารตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
รวมทัง้ ได้สอบทานรายงานการติดตามผลการด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามแผนการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินฯ ตามรายงานผลการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและผู ้ ส อบบั ญ ชี ธ นาคารเป็ น รายไตรมาส
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวข้างต้นท�ำให้เชื่อได้ว่า ระบบการควบคุม
ภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสมกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิง
กลยุทธ์ 5 ปี แผนการตรวจสอบประจ�ำปีและติดตามความคืบหน้า
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะต่อ
ฝ่ายจัดการและติดตามการด�ำเนินการแก้ไขของฝ่ายจัดการตาม
รายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญเพื่อก่อให้เกิด
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
อนุมัติการสอบทานกฎบัตรของกลุ่มงานตรวจสอบ รวมทั้งคู่มือ

ปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
สอบทานโครงสร้างกลุ่มงานตรวจสอบ งบประมาณประจ�ำปี
แผนการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร ความเพียงพอ
เหมาะสมของทรัพยากรกลุ่มงานตรวจสอบ ความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (IPA)
พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบ
ประจ�ำปีของผูบ้ ริหารกลุม่ งานตรวจสอบ ตลอดจนติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจสอบโดยให้คำ� แนะน�ำในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน

การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของ
ธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติของ
ธนาคาร และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแล
การปฏิ บั ติ ง านของธนาคาร โดยสอบทานจากรายงานผล
การติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทมี่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานของ
ธนาคาร และรายงานผลการสอบทานการปฏิ บั ติ ง านตาม
กฎเกณฑ์ที่ส�ำคัญของฝ่ายงานต่างๆ (Compliance Testing) ซึ่ง
ปี 2556 ธนาคารได้จา้ งบริษทั ทีป่ รึกษาภายนอก ท�ำการสอบทาน
การด�ำเนินงานของธนาคารกับกฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด (Compliance Chart) เพื่อให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันว่า
ธนาคารมีการปฏิบตั ติ ามสาระส�ำคัญของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่ เพื่อน�ำผลที่ได้มาใช้ในการก�ำกับการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องต่อไป ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานผลการศึกษาดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของกลุ่มงาน
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
และผู้สอบบัญชีธนาคาร ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานตาม
นโยบายทีส่ ำ� คัญของธนาคารทีค่ ณะกรรมการธนาคารได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการด�ำเนินการ
		
การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงของฝ่ายบริหารความเสี่ยงซึ่งผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และมีการติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งใน
ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี การประชุ ม ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และผูบ้ ริหารสาขา จ�ำนวน 1 ครัง้
เพือ่ รับทราบผลการด�ำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคในการด�ำเนินงาน
ต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและท�ำให้การด�ำเนินงานของ
ธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนได้มอบหมาย
ให้กลุม่ งานตรวจสอบ น�ำรายงานการบริหารความเสีย่ งมาก�ำหนด
แนวทางการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงขององค์กร
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทีฝ่ า่ ยบริหารได้ให้
พนักงานทุกคนพิจารณาพร้อมลงนามรับรองเป็นประจ�ำทุกปี
ว่าการปฏิบัติงานปัจจุบันของตนเองอยู่ในข่ายที่อาจจะท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อก�ำหนดในระเบียบของธนาคาร
และสอบทานจากรายงานผลการตรวจสอบว่าแต่ละหน่วยงานย่อย
มีกระบวนการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์กอ่ นจัดท�ำ
สัญญาตามที่ระเบียบก�ำหนดไว้ เพื่อการก�ำกับดูแลที่ดี มีความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานและพนักงานได้ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและพนักงาน ซึง่ ผลการสอบทานไม่พบรายการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทไี่ ม่เป็นไปตามระเบียบก�ำหนด
		
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด
รวมทั้ ง มี การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง (SelfAssessment) ทั้งเป็นรายบุคคล และเป็นรายคณะตามแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
จากผลการด�ำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายงานทางการเงินของธนาคารมีความน่าเชือ่ ถือและถูกต้องตาม
ทีค่ วรในสาระส�ำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ก�ำหนด มีระบบ
การควบคุมภายในโดยรวมของธนาคาร มีความเพียงพอเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร มีการบริหารความเสีย่ งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
รวมทั้ ง การตรวจสอบภายใน มี ค วามเป็ น อิ ส ระครอบคลุ ม
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ตามผลการประเมิน
ความเสี่ยงองค์กร และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการตรวจสอบ

(ศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร
รวมทัง้ ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและ
การก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระท�ำทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ สิน้ เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและกระบวนการต่างๆ อย่างครบถ้วน เพียงพอ
และเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ตลอดจนสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินของธนาคารส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(นายประสิทธิ์  สืบชนะ)
ประธานกรรมการ
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(นางอังคณา  ไชยมนัส)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ และหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้สำ� นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของธนาคาร เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบ
ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดย
ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า  งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะทางการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
(นางสาวประพีร์ อังกินนั ทน์)
รองผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน
ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวเขมณัฏฐ์ จิตราวิรยิ ะกุล)
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 3
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 18 เมษายน 2557
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์

2556

เงินสด 							
4,119,790
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 			 6.2		
31,944,523
เงินลงทุนสุทธิ 				
3.4 6.3		
19,419,196
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 				
3.4 6.4		
37,500
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 		
3.5 6.5			
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้							
736,466,622
ดอกเบี้ยค้างรับ							
3,352,478
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 				
739,819,100
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ				
3.6 6.6		
39,123,711
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ				
700,695,389
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 				
3.7 6.7		
4,392,410
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 				
3.8 6.8		
2,828,439
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 				
3.9 6.9		
145,774
ลูกหนี้ด�ำเนินคดีแพ่ง 							
2,025,952
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 					 6.10		
665,367
รวมสินทรัพย์
766,274,340
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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2555

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2556

2555

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 					 6.11		
599,897,905
571,220,481
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 			 6.12		
20,211,612
18,330,210
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 							
1,487,375
1,341,168
เงินกู้ยืม 					 6.13		
81,900,000
87,900,000
ประมาณการหนี้สิน 					 6.14		
1,047,264
1,025,662
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 							
4,686,347
4,053,745
โบนัสค้างจ่าย 							
856,588
768,229
หนี้สินอื่น 					 6.16		
3,071,436
3,345,698
รวมหนี้สิน
713,158,527
687,985,193
											
ส่วนของเจ้าของ 										
เงินทุนรับโอนจากรัฐบาล 					 6.17		
20,320,329
20,320,329
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 			 6.18		
(32,632)
(55,991)
ก�ำไรสะสม 										
		 จัดสรรแล้ว 										
		 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย 					 6.19		
14,200,163
12,583,906
		 อื่นๆ 							
1,200,000
1,200,000
ยังไม่ได้จัดสรร 							
17,427,953
13,962,150
รวมส่วนของเจ้าของ
53,115,813
48,010,394
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
766,274,340
735,995,587
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)
ประธานกรรมการ

(นางอังคณา ไชยมนัส)
กรรมการผู้จัดการ
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2556

2555

รายได้ดอกเบี้ย 				
3.1 6.27
38,859,793
37,303,461
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 				
3.2 6.28
22,365,667
22,642,057
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 							
16,494,126
14,661,404
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 							
888,483
797,714
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 							
15,247
12,528
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 				 6.29
873,236
785,186
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 						
743,767
759,050
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ 							
119,983
109,714
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
18,231,112
16,315,354
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ 										
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 							
2,932,736
2,790,718
ค่าตอบแทนกรรมการ 							
4,275
5,237
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 				
1,180,282
1,069,038
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 		
3.7		
79,248
อื่นๆ 							
979,258
945,362
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
5,175,799
4,810,355
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 							
4,926,125
3,423,711
ก�ำไรสุทธิ 							
8,129,188
8,081,288
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 										
		 ก�ำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ 						
			 โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 				
35,872
ก�ำไรจากประมาณการหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยง 				
23,359
19,415
รวมก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
59,231
19,415
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
8,188,419
8,100,703
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)
ประธานกรรมการ
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(นางอังคณา ไชยมนัส)
กรรมการผู้จัดการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

ทุน

องค์ประกอบอืน่
ของส่วนของ
เจ้าของ
ก�ำไร (ขาดทุน) จาก
ประมาณการหนีส้ นิ
จากการป้องกัน
ความเสีย่ ง

ก�ำไรสะสม
ยังไม่ ได้จัดสรร
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

รวม

อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 			 20,320,329
(75,406) 11,196,361 1,200,000 9,973,407 42,614,691
ส�ำรองตามกฎหมาย
6.19 6.30
1,387,545
(1,387,545)
เงินน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 		 6.30
(2,705,000) (2,705,000)
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 			
19,415
8,081,288 8,100,703
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 			 20,320,329
(55,991) 12,583,906 1,200,000 13,962,150 48,010,394
										
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 			 20,320,329
(55,991) 12,583,906 1,200,000 13,962,150 48,010,394
ส�ำรองตามกฎหมาย
6.19 6.30
1,616,257
(1,616,257)
เงินน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 		 6.30
(3,083,000) (3,083,000)
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 			
23,359
8,165,060 8,188,419
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 			 20,320,329
(32,632) 14,200,163 1,200,000 17,427,953 53,115,813

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)
ประธานกรรมการ

(นางอังคณา ไชยมนัส)
กรรมการผู้จัดการ
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่วย : พันบาท
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 					

2555

ก�ำไรสุทธิ 							
8,129,188
8,081,288
รายการปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) - จากกิจกรรมด�ำเนินงาน : 					
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 						
288,976
258,857
ค่าใช้จ่ายเงินกู้ตัดจ่าย 							
7,861
9,379
สิทธิการเช่าตัดจ่าย 							
4,817
5,641
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 							
4,926,125
3,423,711
รายได้จากสินทรัพย์บริจาค 							
(20)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 				
79,248
(2,163)
กลับรายการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 					
(110,222)
(128,285)
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ 							
(681,530)
(684,745)
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ�ำหน่าย 					
(112,475)
(232,537)
สินทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย 							
17,206
12,260
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 						
18,980
(19,547)
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น 			
80,878
67,402
ประมาณการหนี้สินจากการชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 				
(45)
5,585
โบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 							
88,359
82,122
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 							
206,461
57,631
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 							 (16,494,126)
(14,661,404)
รายได้เงินปันผล 							
(17,438)
(15,000)
เงินสดรับดอกเบี้ย 							
38,577,419
37,126,765
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย 							 (21,733,065)
(22,036,141)
เงินสดรับเงินปันผล 							
17,438
15,000
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินด�ำเนินงาน 							
13,294,035
11,365,819
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 								
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน					
(404)
(385)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น							
5,046,494
(17,809,778)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้							 (37,433,727)
(26,149,997)
ทรัพย์สินรอการขาย							
(2,183,166)
(422,487)
ลูกหนี้ด�ำเนินคดีแพ่ง							
(644,162)
433,565
สินทรัพย์อื่น							
(391,029)
133,223
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ
2556
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ) 							

หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 									
		 เงินรับฝาก 							
28,677,424
(1,684,496)
		 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 					
1,881,402
18,330,210
		 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 							
146,207
389,964
		 หนี้สินอื่น 							
851,447
1,514,566
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน 				
9,244,521
(13,899,796)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 										
(69,126)
(86,487)
		เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 				

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 				
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง 						
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 					
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว 				
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว 				
		เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 				

1,451
(151,412)
(9,810)
(352,334)
6,000,000
5,418,769

519
(317,147)
(36,011)
(4,528,678)
(4,967,804)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 									
4,000,000
16,500,000
		เงินสดรับจากการออกพันธบัตรเงินกู้ 					

เงินสดจ่ายช�ำระคืนพันธบัตรเงินกู้ 						
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ 							
รายได้น�ำส่งคลัง 							
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 		 6.1		

(10,000,000)
(400)
(3,083,000)
(9,083,400)
5,579,890
30,468,512
36,048,402

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)
ประธานกรรมการ

(นางอังคณา ไชยมนัส)
กรรมการผู้จัดการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีอาคารและหรือที่ดิน
เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ธนาคารมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
และมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย
2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1

งบการเงินจัดท�ำและแสดงรายการตามข้อก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 11/2553 เรื่อง การจัดท�ำ
และการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 3
ธันวาคม 2553 รวมทั้งจัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงิน
ที่เสนอได้รวมรายการบัญชีของสาขาทุกแห่ง โดยได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว

2.2		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
งบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 20
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่วนงานด�ำเนินงาน

2.3		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคารและก�ำหนด
			 ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้
													
วันที่มีผลบังคับใช้
			 มาตรฐานการบัญชี			
			 ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2555) การน�ำเสนองบการเงิน				
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด					
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า					
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2555) รายได้						
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน				
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
1 มกราคม 2557
							
เงินตราต่างประเทศ				
			 ฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม				
1 มกราคม 2557
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			 ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า				
			 ฉบับที่ 34
(ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล				
			 ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์				
			 ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
			
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์				
			 ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ					
			 ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงาน
							
ที่ยกเลิก
			 ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�ำเนินงาน				
			
			 การตีความมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า				
			 ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย			
			 ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ				
			 ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์					
			
			 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
					
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
			 ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่			
			 ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
					
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม						
			 ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29			
					
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
			 ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า					
			 ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ						
			 ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า						
			 ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ				
			 ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า						
			 ผู้บริหารของธนาคารได้ประเมินว่าจะไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของธนาคาร

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 การรับรู้รายได้

			
			 3.1.1
				
				
				
				

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระเกิน 3 เดือน รับรู้ตามเกณฑ์
เงินสด ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะกลับมาใช้เกณฑ์คงค้างส�ำหรับเงินให้สินเชื่อ
จ�ำนวนนั้น เมื่อลูกหนี้ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ค้างเสร็จสิ้นแล้ว
ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระเกินกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่
ค้างช�ำระเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
105
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			 3.1.2
			
			 3.1.3
			
			 3.1.4
				
			
			 3.1.5

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยหยุดรับรู้รายได้เมื่อค้างช�ำระค่าเช่าเกิน 2 เดือน
ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

			
			 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

			 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่ายคืน
			 เมือ่ ทวงถาม
3.4 เงินลงทุน

			 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารตั้งใจและสามารถที่จะถือจนครบก�ำหนด จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
			 ก�ำหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
			 เงินลงทุนในบริษัทร่วม บันทึกโดยวิธีราคาทุน
3.5 เงินให้สินเชื่อ

			 เงินให้สินเชื่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินต้น ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยจ�ำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ
3.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3.6.1 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันส�ำรองตามหนังสือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนส. 31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันส�ำรองของ
สถาบันการเงิน และถือปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ ง แนวนโยบายการประเมินมูลค่า
หลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช�ำระหนี้ของสถาบันการเงินลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1) ธนาคารกันเงินส�ำรองส�ำหรับลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพในอัตราร้อยละ 100 ส�ำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนีต้ ามบัญชี
กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันตามวิธีการที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด
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2) หลักประกันทีน่ ำ� มาค�ำนวณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจ�ำหน่าย หลักประกันได้แก่
อสังหาริมทรัพย์ (เช่น มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี เท่ากับร้อยละ 62 ของราคาประเมิน มูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่าง
การขายทอดตลาด เท่ากับร้อยละ 66.38 ของราคาประเมิน)
3) การประเมินมูลค่าหลักประกัน ธนาคารใช้ข้อมูลหลักประกันที่มีอายุประเมินไม่เกิน 1 ปี จากระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของธนาคารแทนมูลค่าหลักประกันที่มีการประเมินเกินกว่า 3 ปี
อนึ่ง ธนาคารได้กันเงินส�ำรองตามเกณฑ์คุณภาพของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการช�ำระหนี้
โดยธนาคารได้ทยอยกันเงินส�ำรองหนี้สูญเป็นรายเดือน และฝ่ายบริหารจะพิจารณากันเงินส�ำรองหนี้สูญ
เพิ่มจากที่ทยอยตั้งเป็นรายเดือนดังกล่าวตามความเหมาะสม
ส�ำหรับสินเชื่อที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลักษณะ
ของสินเชือ่ และจากปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของสินเชือ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ประกอบด้วย
ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ขั้ น ต�่ ำ ที่ ค� ำ นวณตามอั ต ราร้ อ ยละที่ ธปท.ก� ำ หนด และค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ
ส่วนที่เกินกว่าอัตราขั้นต�่ำดังกล่าวเพื่อครอบคลุมความเสียหายในอนาคต
หนี้ สู ญ ที่ ตั ด ออกจากบั ญ ชี และหนี้ สู ญ ได้ รั บ คื น ธนาคารน� ำ ไปลดหรื อ เพิ่ ม ยอดจ� ำ นวนที่ กั น ไว้ เ ป็ น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วแต่กรณี
ธนาคารก�ำหนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตัดหนีส้ ญู โดยธนาคารได้ตดั หนีส้ ญู ส�ำหรับลูกหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญ
เท่ากับจ�ำนวนที่กันส�ำรองส�ำหรับลูกหนี้ที่สงสัยว่าจะเรียกคืนไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตัด
ส่วนสูญเสียของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.6.2 ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้รายย่อยระยะยาวที่ธนาคารทดรองจ่าย จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อ ยกเว้นไม่น�ำหลักประกันมาหัก แสดงรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์อื่น
3.6.3 ลูกหนีอ้ นื่ ทีค่ าดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ จะตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน และแสดงรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์อนื่
เว้นแต่ลูกหนี้ด�ำเนินคดีรอรับคืนและลูกหนี้ด�ำเนินคดีเงินเบิกเกินบัญชีรอรับคืนที่เกิดจากผลต่างของการได้รับ
ช�ำระหนี้จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จ�ำนอง แสดงรวมอยู่ในเงินให้สินเชื่อ
3.7 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายบันทึกด้วยราคาทุนที่ได้มา หรือราคาตลาด หรือมูลหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับตามสิทธิทางกฎหมาย
แล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า โดยราคาตลาดประมาณจากราคาประเมินครั้งล่าสุดสุทธิจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
และค่าใช้จ่ายในการถือครองทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายรับรูเ้ ป็นรายได้อนื่ หรือค่าใช้จา่ ยอืน่
เมื่อมีการจ�ำหน่าย
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ธนาคารตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายจากผลต่างของราคาทุนกับราคาขายหรือราคาประเมินหรือ
ผลการค�ำนวณ โดยสุ่มประเมินราคาสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปีปัจจุบัน ใช้เป็นฐานในการค�ำนวณค่าเผื่อการด้อยค่าเฉลี่ย
ของทรัพย์สินรอการขายในแต่ละกลุ่มย่อย ซึ่งแยกตามอายุกลุ่มย่อยออกเป็นอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี อายุ 3 - 5 ปี
อายุ 5 - 10 ปี และอายุมากกว่า 10 ปี โดยธนาคารใช้ค่าเผื่อการด้อยค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินรอการขายในการค�ำนวณ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายที่ไม่ได้ถูกสุ่มตัวอย่าง
ธนาคารตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบัน กรณี
ถือครอง 3 ปี ส่วนลดร้อยละ 3 เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีไม่สามารถจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
ได้ภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ในอัตราร้อยละดังนี้
อาคาร
อุปกรณ์

อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ

5
ต่อปี
10 - 33 ต่อปี

อุปกรณ์ทมี่ รี าคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท และอุปกรณ์เกีย่ วกับเทคโนโลยีทมี่ รี าคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 30,000 บาท
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อมา
รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งท�ำให้อายุของสินทรัพย์ยาวนานขึ้น อันมีผลท�ำให้มูลค่าเปลี่ยนแทน
ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษารับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์
อย่างต่อเนื่อง หรือจ�ำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำ� นวนใด
จะสูงกว่า
ก�ำไรและขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ พิจารณาจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิจากการจ�ำหน่าย
กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.9 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 - 5 ปี
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3.10 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

ค่าธรรมเนียมในการจ�ำหน่ายพันธบัตร ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของพันธบัตร แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น
3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

3.11.1 ผลประโยชน์ของพนักงานภายหลังการเลิกจ้าง
3.11.1.1 โครงการสมทบเงิน
ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2537 โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตรา
ร้อยละ 3 - 11 ของเงินเดือน และธนาคารจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9 - 11 ของเงินเดือนสมาชิก
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จ�ำนวนเงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อพนักงานได้ให้บริการ
3.11.1.2 โครงการผลประโยชน์
โครงการผลประโยชน์ของธนาคารประกอบด้วยเงินตอบแทนความชอบในการท�ำงานภายใต้พระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ของทีร่ ะลึกส�ำหรับพนักงานเกษียณอายุ และเงินบ�ำเหน็จ
ภายใต้กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของการจ้างงาน
จ�ำนวนเงินส�ำหรับหนี้สินดังกล่าวในอนาคตขึ้นกับฐานเงินเดือน และจ�ำนวนปีที่พนักงานท�ำงานให้
ธนาคารจนถึงวันทีส่ นิ้ สุดการท�ำงานในอนาคต หนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากกฎหมายดังกล่าวรับรูด้ ว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม
ของประมาณการกระแสเงิ น สดที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยในอนาคตคิ ด ลดด้ ว ยอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ
ช่วงเวลาอายุตามเงื่อนไขที่มีลักษณะและระยะเวลาใกล้เคียงกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ส�ำหรับ
ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานประเภทเงิ น บ� ำ เหน็ จ ภายใต้ ก องทุ น บ� ำ เหน็ จ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินส�ำหรับกองทุนบ�ำเหน็จ เท่ากับยอดคงเหลือของ
กองทุนบ�ำเหน็จและรับรูเ้ งินสมทบเข้ากองทุนบ�ำเหน็จในแต่ละเดือนตามข้อก�ำหนดของกองทุนบ�ำเหน็จ
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
3.11.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานของธนาคาร ได้แก่ ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน
ตามข้อตกลงของการจ้างงาน
ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์
ระยะยาวอืน่ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิจากต้นทุน
บริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ ในงวดนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ค�ำนวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยค�ำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือน
พนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ
3.12 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาว เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับ
ผู้ให้เช่า จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
3.13 ตราสารอนุพันธ์

ธนาคารได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เครื่องมือทางการเงินที่ ใช้คือ สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) โดยมีข้อก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงและเงื่อนไขยกเลิกสัญญา
ธนาคารแสดงรายการสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ตามมูลค่าที่ตราไว้
ผลต่างที่ได้รับหรือต้องจ่ายช�ำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอด
อายุของสัญญา
3.14 รายการสุทธิระหว่างกัน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน�ำมาหักกลบและแสดงจ�ำนวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อ
ธนาคารมีสทิ ธิทางกฎหมายในการน�ำจ�ำนวนทีร่ บั รูไ้ ว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนีก้ นั และธนาคารมีความตัง้ ใจ
ที่จะรับหรือจ่ายช�ำระจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ ใน
เวลาเดียวกับที่จ่ายช�ำระหนี้สิน
3.15 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมธนาคารไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงาน นอกจากนี้บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงการอยู่ภายใต้การควบคุมหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลร่วมกัน
ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ธนาคารมีรายการทางธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
ซึง่ อาจจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันโดยรัฐบาลไทย ทัง้ ทางตรงผ่านทางหน่วยงานรัฐบาล หรือทางอ้อมโดยผ่านบริษทั ร่วม
หรือองค์กรอื่นๆ ราคาและเงื่อนไขในการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ทางการค้าปกติ ดังนั้น ธนาคาร
จึงไม่จำ� เป็นต้องรวบรวมและเปิดเผยรายการค้ากับรัฐวิสาหกิจอืน่ และหน่วยงานภาครัฐไว้ในรายการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
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รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ได้แก่ ผูบ้ ริหารและกรรมการของธนาคาร ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการวางแผน สั่งการ และควบคุมการด�ำเนินงานของธนาคาร ธนาคารก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการค้ากับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ธนาคารประกาศแก่สาธารณชนเป็นปกติธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป
รายงานประจำ�ปี 2556

4. การบริหารความเสี่ยง
4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร

4.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่คู่สัญญาของธนาคาร (Counterparty) ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับธนาคาร รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ในส่วนการพิจารณาให้สนิ เชือ่ นัน้ ธนาคารมีนโยบายสินเชือ่ (Credit Policy) ซึง่ เป็นกรอบการด�ำเนินงานทีก่ ำ� หนด
ขอบเขตวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และตัดสินใจในการให้สินเชื่อเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจ ภาวการณ์แข่งขัน ความรับผิดชอบต่อสังคม และระดับ
ความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดแนวทางการรับความเสี่ยงสินเชื่อ (Credit Risk Guideline)
2 ประเภท คือ แนวทางการรับความเสีย่ งทัว่ ไป (Credit Risk - General Guideline) เช่น การออกผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่
การตรวจสอบเครดิตบูโร การก�ำหนดวงเงินให้สินเชื่อต่อหลักประกัน (LTV) ระยะเวลาการให้กู้ ก�ำหนดการจ่าย
ดอกเบี้ยและช�ำระคืนเงินต้น การตั้งวงเงินสินเชื่อหลังจากได้รับอนุมัติสินเชื่อ การเรียกเก็บหนี้และการติดตาม
ทวงหนี้ รวมถึงมีกระบวนการในการสอบทานสินเชือ่ ของลูกค้า และติดตามดูแลสินเชือ่ ทีผ่ า่ นการอนุมตั แิ ล้วอย่าง
สม�ำ่ เสมอ และแนวทางการรับความเสีย่ งเฉพาะด้าน (Credit Risk - Specific Guidelines) เช่น ก�ำหนด LTV สูงกว่า
เกณฑ์ปกติในกรณีมกี ารค�ำ้ ประกันโดยผูป้ ระกอบการ หรือการพิจารณาประวัตกิ ารผ่อนช�ำระหนีส้ ม�ำ่ เสมอ เป็นต้น
โดยในกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อจะแบ่งออกเป็น
1) การตรวจสอบคุณสมบัติและการวิเคราะห์เบื้องต้นของผู้กู้ในภาพรวม การตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด การตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องข้อมูลรายได้ การตรวจสอบเกณฑ์หลักประกันในเบื้องต้น
การพิจารณาเบื้องต้นจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช�ำระหนี้
2) กระบวนงานวิเคราะห์และพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Analysis) โดยพิจารณาข้อมูลที่ผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจาก SPOKES และข้อมูลหลักประกันตามรายงานประเมิน และมีการอนุมัติโดยน�ำเครื่องมือ
Credit Scoring มาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อรายย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ลดโอกาส
ความผิดพลาดจากการใช้ดุลยพินิจในการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการก�ำหนดระดับการกระจุกตัว
ของสินเชื่อสูงสุด (Concentration Limits) ของแต่ละลักษณะการกระจุกตัว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในกรณีของเงินให้สินเชื่อที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลเสียหายสูงสุดของความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้ของธนาคารคือมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้สินเชื่อในงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักค่าเผื่อ
ผลขาดทุนต่างๆ แล้ว โดยยังไม่ได้ค�ำนึงถึงมูลค่าของหลักประกันใดๆ นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านเครดิตยังอาจ
เกิดจากภาระผูกพันของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ส�ำหรับการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ที่ส�ำคัญของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของธนาคารนั้น เนื่องจากธุรกรรม
ทั้งหมดของธนาคารนั้นเป็นธุรกรรมภายในประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
เกีย่ วกับการกระจุกตัวของความเสีย่ งจากการให้สนิ เชือ่ ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีป่ รากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
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4.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย คื อ ความเสี่ ย งที่ ร ายได้ ห รื อ เงิ น กองทุ น ได้ รั บ ผลกระทบในทางลบจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มี
ความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ (Rate Sensitive Items) ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ (Net Interest
Income) และรายได้ ค่าใช้จ่ายอื่นที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ โดยเฉพาะเงินให้สินเชื่อจะมีการก�ำหนดจากอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ย
แบบลอยตัวชนิด MOR, MRR และ MLR เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นการลงทุนในพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ส่วนด้านหนี้สิน โดยเฉพาะเงินฝากตามระบบตลาดการเงินของประเทศไทยส่วนใหญ่
จะประกอบด้วย เงินฝากประเภทออมทรัพย์ทเี่ ป็นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว และเงินฝากประจ�ำประเภท 3, 6 และ 12 เดือน
ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้น
ข้อมูลเบื้องต้นของอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินให้สินเชื่อ

131,542.85
604,923.77
736,466.62

2555

111,990.90
594,012.81
706,003.71

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญ มีอัตราประมาณ ดังต่อไปนี้
2556

2555

สินทรัพย์ทางการเงิน				
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ร้อยละ 2.58
ร้อยละ 3.52
เงินลงทุน
ร้อยละ 6.05
ร้อยละ 5.35
เงินให้สินเชื่อ
ร้อยละ 5.17
ร้อยละ 5.10
หนี้สินทางการเงิน				
เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท
ร้อยละ 3.16
ร้อยละ 3.24
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ร้อยละ 0.02
ร้อยละ 1.60
เงินกู้ยืม
ร้อยละ 4.37
ร้อยละ 4.41
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4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�ำระหนี้สินและภาระผูกพัน
เมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ
กับปริมาณความต้องการใช้เงินของธนาคารได้ทันเวลา หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่า
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและ
ภายนอก รวมถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนดหรือระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีฝ่ายบริหารการเงินเป็นผู้รับผิดชอบบริหาร
สภาพคล่องของธนาคารในการจัดหาแหล่งเงินทุนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงการบริหารการลงทุนในสินทรัพย์
ที่มีสภาพคล่อง ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าฐานะสภาพคล่องเหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับภาวะตลาด
ในปัจจุบนั และในอนาคต โดยการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
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ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามระยะเวลาที่ครบก�ำหนดของ
สัญญา
หน่วย : ล้านบาท
2556
ครบก�ำหนด       1 ถึง 3
    ภายใน 1 เดือน       เดือน

    3 ถึง 12
    เดือน

   มากกว่า
  1 ปี

ไม่มีก�ำหนด
ระยะเวลา

รวม

เงินสด
4,119.79
4,119.79
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
29,490.24
1,227.14 1,227.14
31,944.52
เงินลงทุนสุทธิ
3,496.13
829.13 10,892.49 4,201.45
19,419.20
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
37.50
37.50
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ 2,881.57 10,827.50 26,148.06 660,838.26
700,695.39
รวม
35,867.94 11,656.63 38,267.69 666,266.85 4,157.29 756,216.40
								
เงินรับฝาก
175,065.05 108,067.11 217,901.51 98,864.23
599,897.90
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
20,211.61
20,211.61
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
1,487.38
1,487.38
เงินกู้ยืม
4,000.00 5,600.00 72,300.00
81,900.00
รวม
176,552.43 112,067.11 223,501.51 191,375.84
703,496.89

หน่วย : ล้านบาท
2555
ครบก�ำหนด       1 ถึง 3
    ภายใน 1 เดือน       เดือน

    3 ถึง 12
    เดือน

   มากกว่า
  1 ปี

ไม่มีก�ำหนด
ระยะเวลา

รวม

เงินสด
3,659.24
3,659.24
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
26,809.27
15.51
26,824.78
เงินลงทุนสุทธิ
1,069.91 10,980.61 11,987.22 5,963.14
30,000.88
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
37.50
37.50
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ 2,483.30 10,815.43 22,648.76 630,515.83
666,463.32
รวม
30,362.48 21,796.04 34,651.49 636,478.97 3,696.74 726,985.72
								
เงินรับฝาก
135,986.35 86,605.94 227,322.67 121,305.52
571,220.48
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
18,330.21
18,330.21
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
1,341.17
1,341.17
เงินกู้ยืม
10,000.00 77,900.00
87,900.00
137,327.52 86,605.94 237,322.67 217,535.73
678,791.86
รวม
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4.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง มูลค่าที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินออกไป หรือมูลค่าที่คาดว่า
จะต้องจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหนี้สินทางการเงิน โดยใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการค�ำนวณตามหลักการของ
ตลาดเงินที่ใช้กันทั่วไป
ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการสรุปยอดคงเหลือตามที่ปรากฏในงบการเงินและการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หน่วย : ล้านบาท

2556

2555

  มูลค่า
มูลค่า
ตามบัญชี           ยุติธรรม

  มูลค่า
มูลค่า
ตามบัญชี           ยุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน :							
เงินสด		
4,119.79
4,119.79
3,659.24
3,659.24
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
31,944.52
31,944.52
26,824.78
26,824.78
เงินลงทุนสุทธิ
19,419.20
19,419.20
30,000.88
30,000.88
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
37.50
37.50
37.50
37.50
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
700,695.39
700,695.39
666,463.32
666,463.32
รวม
756,216.40
756,216.40
726,985.72
726,985.72
หนี้สินทางการเงิน :							
เงินรับฝาก
599,897.90
599,897.90
571,220.48
571,220.48
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
20,211.61
20,211.61
18,330.21
18,330.21
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
1,487.38
1,487.38
1,341.17
1,341.17
เงินกู้ยืม
81,900.00
81,900.00
87,900.00
87,900.00
รวม
703,496.89
703,496.89
678,791.86
678,791.86
วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผย
มีดังนี้
เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินรับฝาก หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืม ภาระของธนาคาร
จากการรับรอง และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน-ภาระผูกพันทั้งสิ้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจ�ำนวน
เงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนและเงินลงทุนในบริษัทร่วม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาตามบัญชีสุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับตาม
จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน รายการที่เป็นตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามหมายเหตุ ข้อ 6.25 และ
รายการนอกเหนือจากนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าตามสัญญา
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4.3 การด�ำรงเงินกองทุน

หน่วย : ล้านบาท
2556

2555

เงินกองทุนชั้นที่ 1				
ทุนช�ำระแล้ว
20,320.33
20,320.33
ส�ำรองตามกฎหมาย
14,200.16
12,583.91
เงินส�ำรองที่จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ
1,200.00
1,200.00
ก�ำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
17,427.95
13,962.15
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
53,148.44
48,066.39
เงินกองทุนชั้นที่ 2				
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
856.54
846.72
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
856.54
846.72
เงินกองทุนทั้งสิ้น
54,004.98
48,913.11
ธนาคารได้ค�ำนวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel I ตามแนวทางประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารด�ำรง
เงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้ ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 8.5 โดยมีเงือ่ นไขว่าเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วน
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารด�ำรงเงินกองทุน เป็น
อัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตามแนวทางและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ดังนี้
อัตราร้อยละ
2556

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

2555

18.56
18.26

18.11
17.80

5. ประมาณการและข้อสมมติฐาน

ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการ และตั้งข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้
6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ข้อมูลเพิ่มเติมงบกระแสเงินสด)
หน่วย : ล้านบาท
2556

2555

เงินสด			
4,119.79 		
3,659.24
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
31,944.52 		
26,824.78 		
หัก เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำเกิน 3 เดือน
15.91
31,928.61
15.51
26,809.27
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
36,048.40 		
30,468.51
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6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
หน่วย : ล้านบาท
2556
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

2555
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ								
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.16
864.21
866.37
1.19
105.03
106.22
ธนาคารพาณิชย์
4,440.19 21,650.00 26,090.19 5,193.49 18,500.00 23,693.49
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2,515.91 2,515.91
3,015.51 3,015.51
สถาบันการเงินอื่น
2,454.28 2,454.28
รวม
4,442.35 27,484.40 31,926.75 5,194.68 21,620.54 26,815.22
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
17.77
17.77
9.56
9.56
รวมในประเทศ
4,442.35 27,502.17 31,944.52 5,194.68 21,630.10 26,824.78
6.3 เงินลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2556
ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ�ำหน่าย

2555
ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ�ำหน่าย

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด				
พันธบัตรรัฐบาล
19,118.45
29,011.76
หุ้นกู้
300.75
989.12
รวม		
19,419.20
30,000.88
6.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2556

2555

วิธีราคาทุน

วิธีราคาทุน

					
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
37.50
37.50
รวม		
37.50
37.50
ธนาคารลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการให้ข้อมูลทางด้านเครดิต
มีทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 250 ล้านบาท ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว ในปีนี้ได้รับ
เงินปันผล จ�ำนวน 17.44 ล้านบาท
บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด ถือเป็นบริษทั ร่วม เนือ่ งจากธนาคารมีผบู้ ริหารของธนาคารเป็นกรรมการของบริษทั
ซึ่งมีอ�ำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงาน แต่ไม่มีอิทธิพล
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท ธนาคารจึงบันทึกเงินลงทุนในราคาทุน
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6.5 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

6.5.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ

หน่วย : ล้านบาท
2556

2555

เงินเบิกเกินบัญชี
2,669.37
2,750.95
เงินให้กู้ยืมรายย่อย
727,305.01
693,259.36
เงินให้กู้ยืม - โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ
12.50
12.50
ลูกหนี้ด�ำเนินคดีรอรับคืน
6,479.74
9,980.90
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
736,466.62
706,003.71
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
3,352.48
3,070.10
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
739,819.10
709,073.81
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 				
1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.				
- รายสินเชื่อ
15,882.20
27,494.95
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน (หมายเหตุข้อ 6.5.4)
23,241.51
15,115.54
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
700,695.39
666,463.32
6.5.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

หน่วย : ล้านบาท

2556
   ในประเทศ

เงินบาท

ต่างประเทศ

736,466.62

-

2555
รวม

ในประเทศ

736,466.62 706,003.71

6.5.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

ต่างประเทศ

รวม

-

706,003.71
หน่วย : ล้านบาท

2556
      ปกติ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
รวม

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

672,468.98 18,948.53
672,468.98 18,948.53

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

5,515.14
5,515.14

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

6,684.49 32,849.48 736,466.62
6,684.49 32,849.48 736,466.62
หน่วย : ล้านบาท

2555
      ปกติ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
รวม
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กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

634,879.41 16,713.21
634,879.41 16,713.21

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

6,153.92
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

6.5.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น
หน่วย : ล้านบาท
2556
    เงินให้สินเชื่อ
    และดอกเบี้ย
      ค้างรับ

  ยอดสุทธิที่ ใช้
  อัตราที่ ใช้
   ค่าเผื่อ
ในการตั้งค่าเผื่อ   ในการตั้งค่าเผื่อ       หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ   หนีส้ งสัยจะสูญ (%)

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.						
- จัดชั้นปกติ
675,625.09
95,152.47
1		
951.52
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ		
19,144.90
8,128.45
2		
162.57
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน 		
5,515.14
1,339.10
100		
1,339.10
- จัดชั้นสงสัย		
6,684.49
1,380.47
100		
1,380.47
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
32,849.48
12,048.54
100		
12,048.54
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน						
23,241.51
รวม		
739,819.10
118,049.03 			
39,123.71
หน่วย : ล้านบาท
2555
    เงินให้สินเชื่อ
    และดอกเบี้ย
      ค้างรับ

  ยอดสุทธิที่ ใช้
  อัตราที่ ใช้
   ค่าเผื่อ
ในการตั้งค่าเผื่อ ในการตั้งค่าเผื่อ     หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ   หนีส้ งสัยจะสูญ (%)

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.							
- จัดชั้นปกติ
637,780.05
99,387.64
1		
3,486.24
		- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
16,882.67
9,292.98
2		
446.47
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน		
6,153.92
1,438.77
100		
1,438.77
- จัดชั้นสงสัย
6,320.18
1,244.52
100		
1,248.79
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
41,936.99
17,305.58
100		
20,874.68
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน						
15,115.54
รวม		
709,073.81
128,669.74 			
42,610.49
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 39,123.71 ล้านบาท และ 42,610.49 ล้านบาท
(หมายเหตุ ข้อ 6.6) ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกันเงินส�ำรองส่วนเกิน จ�ำนวน 23,241.51
ล้านบาท และ 15,115.54 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพื่อให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กรณีต้อง
กันส�ำรองเพิ่มตามเกณฑ์คุณภาพ ธนาคารจึงกันเงินส�ำรองเพิ่มตามเกณฑ์คุณภาพส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพรายย่อย
โดยพิจารณาเป็นอัตราส่วนต่อเงินให้สนิ เชือ่ ในอัตราทีเ่ หมาะสม ซึง่ เมือ่ ธนาคารมีการทบทวนการสอบทานคุณภาพลูกหนี้
ใหม่อาจต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับทีจ่ ดั ชัน้ ต�ำ่ กว่ามาตรฐาน จัดชัน้ สงสัย และจัดชัน้ สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารระงับการรับรู้รายได้ ซึ่งถือเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
จ�ำนวน 45,049.11 ล้านบาท และ 54,411.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.09 และ 7.67 ตามล�ำดับ
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ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารพิจารณาค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ ส�ำหรับลูกหนีท้ ธี่ นาคารมีแผนทีจ่ ะ
จ�ำหน่ายในอนาคต ซึ่งจัดชั้นสงสัย จัดชั้นสงสัยจะสูญ โดยใช้ประสบการณ์ ในอดีต และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
การจ�ำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ธนาคารได้ปิดการจ�ำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จ�ำนวน 14,543 บัญชี มูลค่า
รวมทั้งสิ้น 8,114.52 ล้านบาท ให้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
6.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย : ล้านบาท
2556
     ปกติ         กล่าวถึง
        เป็นพิเศษ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

3,486.24
(2,534.72)
951.52

ต�่ำกว่า         สงสัย
มาตรฐาน

สงสัย
จะสูญ

   ค่าเผื่อฯ           รวม
   ที่กันเพิ่ม

446.47 1,438.77 1,248.79 20,874.68 15,115.54 42,610.49
(283.90)
(99.67) 131.68 (4,428.47) 8,125.97
910.89
(4,397.67)
(4,397.67)
162.57 1,339.10 1,380.47 12,048.54 23,241.51 39,123.71

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 910.89 ล้านบาท ประกอบด้วยจ�ำนวน
ทีธ่ นาคารกันเงินส�ำรองตามการจัดชัน้ เงินให้สนิ เชือ่ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยลดลง จ�ำนวน 7,215.08 ล้านบาท
และได้กันเงินส�ำรองส่วนเกินจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 8,125.97 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2555
     ปกติ         กล่าวถึง
        เป็นพิเศษ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

942.83
2,543.41
3,486.24

318.10
128.37
446.47

ต�่ำกว่า         สงสัย
มาตรฐาน

สงสัย
จะสูญ

   ค่าเผื่อฯ           รวม
   ที่กันเพิ่ม

1,504.63 1,425.00 21,522.61 18,877.55 44,590.72
(65.86) (176.21) 2,888.64 (3,762.01) 1,556.34
(3,536.57)
(3,536.57)
1,438.77 1,248.79 20,874.68 15,115.54 42,610.49

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 1,556.34 ล้านบาท ประกอบด้วยจ�ำนวน
ทีธ่ นาคารกันเงินส�ำรองตามการจัดชัน้ เงินให้สนิ เชือ่ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 5,318.35 ล้านบาท
และได้กันเงินส�ำรองส่วนเกินจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยลดลง จ�ำนวน 3,762.01 ล้านบาท
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6.7 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
2556
ต้นงวด           เพิ่มขึ้น

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการบังคับช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการโอนทรัพย์ช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการเช่าซื้อ
ทรัพย์สินอื่นรอการขาย
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

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

         จ�ำหน่าย

2,369.69
1.26
2,370.95
79.94
2,291.01

2,201.65
100.06
0.37
29.00
2,331.08
131.97
2,199.11

      ปลายงวด

7,740.18
283.89
24.11
13.08
8,061.26
3,668.85
4,392.41
หน่วย : ล้านบาท

2555
ต้นงวด           เพิ่มขึ้น

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการบังคับช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการโอนทรัพย์ช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการเช่าซื้อ
ทรัพย์สินอื่นรอการขาย
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

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

         จ�ำหน่าย

2,458.30
78.88
- 		
2,537.18
128.28
2,408.90

      ปลายงวด

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีทรัพย์สนิ รอการขาย จ�ำนวน 4,392.41 ล้านบาท และ 4,300.51 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ในจ�ำนวนดังกล่าวได้รวมทรัพย์สินรอการขายที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จ�ำนวน
954.72 ล้านบาท และ 550.94 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารได้จ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย จ�ำนวน 2,331.08 ล้านบาท ประกอบด้วยการ
โอนทรัพย์สินรอการขายไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวน 2.01 ล้านบาท และจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
จ�ำนวน 2,329.07 ล้านบาท ธนาคารมีก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย จ�ำนวน 743.77 ล้านบาท
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6.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
2556
ราคาทุน
ต้นงวด    เพิ่มขึ้น      ลดลง     ปลายงวด     ต้นงวด

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด
เพิ่มขึ้น   ลดลง   ปลายงวด      สุทธิ

ที่ดิน		
อาคาร
อุปกรณ์
อื่นๆ

679.28
3.93
683.21
2,867.73 197.72
3.43 3,062.02 1,755.33 123.06
1,878.39
1,844.73 146.52 29.74 1,961.51 1,454.43 126.15 27.88 1,552.70
636.26 306.75 322.56 620.45 65.70
1.96
67.66
6,028.00 654.92 355.73 6,327.19 3,275.46 251.17 27.88 3,498.75
ค่าเสื่อมราคา									

683.21
1,183.63
408.81
552.79
2,828.44
251.17

หน่วย : ล้านบาท
2555
ราคาทุน
ต้นงวด    เพิ่มขึ้น      ลดลง     ปลายงวด     ต้นงวด

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
อื่นๆ

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด
เพิ่มขึ้น   ลดลง   ปลายงวด      สุทธิ

676.38
2.90
679.28
2,614.97 284.86 32.10 2,867.73 1,654.83 100.54
0.04 1,755.33
1,661.45 197.38 14.10 1,844.73 1,351.57 116.29 13.43 1,454.43
502.15 569.78 435.67 636.26 63.26
2.44
65.70
5,454.95 1,054.92 481.87 6,028.00 3,069.66 219.27 13.47 3,275.46
ค่าเสื่อมราคา									

679.28
1,112.40
390.30
570.56
2,752.54
219.27

ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ�ำนวน 683.21 ล้านบาท และ 679.28 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในจ�ำนวนนี้
มีที่ดินที่มีภาระจ�ำยอมให้องค์การรถไฟฟ้ามหานครใช้พื้นที่ ใต้ดินบริเวณลานจอดรถที่ส�ำนักงานใหญ่ เนื้อที่ 2 ไร่
142 ตารางวา ราคาตามบัญชี 7.21 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2543 โดยไม่มีก�ำหนดระยะเวลา ธนาคารได้รับเงินชดเชย
จากการใช้พื้นที่ดังกล่าว 75.36 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน ณ วันที่ได้รับเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ราคาทุนของทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

อาคาร		
อุปกรณ์
รวม		

2556

2555

326.17
1,169.34
1,495.51

230.33
1,111.39
1,341.72

6.9 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
2556
ราคาทุน
ต้นงวด    เพิ่มขึ้น      ลดลง     ปลายงวด     ต้นงวด

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ยอด
เพิ่มขึ้น   ลดลง   ปลายงวด      สุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 827.36 49.57
876.93 693.36 37.80 731.16 145.77
827.36 49.57
876.93 693.36 37.80 731.16 145.77
ค่าตัดจ�ำหน่าย									 37.80
หน่วย : ล้านบาท
2555
ราคาทุน
ต้นงวด    เพิ่มขึ้น      ลดลง     ปลายงวด     ต้นงวด

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ยอด
เพิ่มขึ้น   ลดลง   ปลายงวด      สุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

729.80 97.56
827.36 653.77
39.59 693.36 134.00
729.80 97.56
827.36 653.77
39.59 693.36 134.00
ค่าตัดจ�ำหน่าย									 39.59
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6.10 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
2556

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

     สินทรัพย์อื่น

   หัก  ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

  สินทรัพย์อื่น
      สุทธิ

12,531.97
872.56
229.37
85.53
0.05
1.29
83.02
27.69
41.79
584.54
14.43
351.02
14,823.26

12,531.97
872.56
67.42
85.06
1.21
0.70
584.54
14.43
14,157.89

161.95
0.47
0.05
0.08
82.32
27.69
41.79
351.02
665.37
หน่วย : ล้านบาท

2555

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

     สินทรัพย์อื่น

   หัก  ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

  สินทรัพย์อื่น
      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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีลูกหนี้รอการชดใช้ จ�ำนวน 584.54 ล้านบาท และ 479.02 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารได้พบการกระท�ำทุจริตของพนักงานพร้อมทั้งตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน
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6.11 เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท

6.11.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินฝาก

หน่วย : ล้านบาท
2556

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวม		

2555

699.21
88,978.50
510,220.19
599,897.90

597.53
61,365.92
509,257.03
571,220.48

6.11.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
หน่วย : ล้านบาท
2556
  ในประเทศ

เงินบาท

2555

ต่างประเทศ        รวม          ในประเทศ     ต่างประเทศ

599,897.90

-

599,897.90 571,220.48

-

รวม

571,220.48

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินรับฝากที่เป็นเงินบาท ส�ำหรับ
เงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา จ�ำนวน 500 ล้านบาท และ 800 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยท�ำสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.25
6.12 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
2556
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

หน่วย : ล้านบาท
2555
รวม       เมื่อทวงถาม     มีระยะเวลา        รวม

ในประเทศ							
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
19,867.01 19,867.01
18,330.21 18,330.21
- สถาบันการเงินอื่น
344.60
344.60
รวม
20,211.61 20,211.61
18,330.21 18,330.21
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จ�ำนวน 19,867.01 ล้านบาท เป็นเงินกู้โครงการช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 12/2555 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย ปี 2554 วงเงินตามโครงการทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท เป็นเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้สถาบันการเงิน
กู้ยืมไม่เกิน 210,000 ล้านบาท และเป็นเงินของสถาบันการเงินไม่ต�่ำกว่า 90,000 ล้านบาท ในส่วนของธนาคารได้รับ
อนุมัติวงเงิน จ�ำนวน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี เบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินที่กระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกัน อายุไม่เกิน 5 ปี
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6.13 เงินกู้ยืม
หน่วย : ล้านบาท
2556
  ในประเทศ

2555

ต่างประเทศ        รวม          ในประเทศ     ต่างประเทศปี

รวม

พันธบัตร							
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,300.00
80,300.00 86,300.00
86,300.00
- โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ
1,600.00
1,600.00 1,600.00
1,600.00
รวม
81,900.00
81,900.00 87,900.00
87,900.00
ในงวดบัญชีปี 2556 ธนาคารออกพันธบัตร จ�ำนวน 4,000 ล้านบาท และจ่ายช�ำระพันธบัตรที่ครบก�ำหนดช�ำระ จ�ำนวน
10,000 ล้านบาท
รายละเอียดเงินกู้ยืม
ประเภทเงินกู้		
			

ผู้ให้กู้

จ�ำนวนเงินกู้ยืม ระยะเวลากู้ ครบก�ำหนด อัตราดอกเบี้ย			
(ล้านบาท)		 ช�ำระในปี
ร้อยละต่อปี

ในประเทศ							
พันธบัตรเงินกู้ - ธอส.		
ธนาคารพาณิชย์ และ
78,300
3 - 15 ปี 2557 - 2569 2.88 - 5.525
			
สถาบันการเงิน					
พันธบัตรเงินกู้ - ธอส.		
ธนาคารพาณิชย์ และ
2,000
7 - 10 ปี 2558 - 2561 5.89 - 5.91		
(บ้าน ธอส. เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งแรก) สถาบันการเงิน					
พันธบัตรเงินกู้ - โครงการ		
ธนาคารพาณิชย์ และ
1,600
3 ปี
2557
3.33
สินเชื่อเคหะรวมใจ		
สถาบันการเงิน					
6.14 ประมาณการหนี้สิน ประกอบด้วย

ประมาณการหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยง (หมายเหตุข้อ 6.25)
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (หมายเหตุข้อ 6.15.1)
ประมาณการจากการชดใช้ค่าเสียหาย (หมายเหตุข้อ 6.22.1)
รวม		

หน่วย : ล้านบาท
2556

2555

32.63
1,009.09
5.54
1,047.26

55.99
964.08
5.59
1,025.66

6.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ธนาคารมีการให้ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานทั้งที่เป็นประเภทโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์
ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดตามพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. 2543 และข้อก�ำหนดของธนาคาร
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6.15.1 ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
หน่วย : ล้านบาท

เงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
ของที่ระลึกเนื่องจากเกษียณอายุ
เงินบ�ำเหน็จ
รวมหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (หมายเหตุ 6.15.1)
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (หมายเหตุ 6.15.1.2)
รวมหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

2556

2555

907.60
22.54
8.22
938.36
13.88
56.85
1,009.09

857.48
24.03
8.07
889.58
13.29
61.21
964.08

ยอดคงเหลือของผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
6.15.1.1 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ได้แก่ เงินตอบแทนความชอบในการ
ท�ำงาน ของที่ระลึกเนื่องจากเกษียณอายุ และเงินบ�ำเหน็จ ซึ่งไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่างหาก
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 สามารถกระทบยอดได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2556

ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลก�ำไรจากประมาณการนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

889.58
61.83
35.29
(28.61)
(19.73)
938.36

2555

826.10
57.05
33.27
(26.84)
889.58

6.15.1.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานมานาน
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2556

ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลก�ำไรจากประมาณการนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

61.21
4.44
2.18
(7.26)
(3.72)
56.85

2555

57.89
4.11
2.37
(3.16)
61.21

สมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญ ที่ใช้ในการค�ำนวณหาภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน มีดังนี้
2556

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

4.1 %
7.5 %
0 - 1.7 %

2555

4.1 %
7.5 %
0 - 1.4 %

6.15.2 โครงการสมทบเงิน (กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)
				
				

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงานประเภท
โครงการสมทบเงิน รวมเป็นเงินจ�ำนวน 147.31 ล้านบาท และ 136.47 ล้านบาท ตามล�ำดับ

6.16 หนี้สินอื่น

เจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ยรับที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ - ดอกเบี้ยพิเศษ
อื่นๆ
รวม
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หน่วย : ล้านบาท
2556

2555

877.06
503.70
1,152.34
111.81
301.93
124.60
3,071.44

1,124.86
493.14
764.48
123.15
719.21
120.86
3,345.70

6.17 ทุน

หน่วย : ล้านบาท
2556

ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
ทุนเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
รวม

20.00
1,990.00
18,310.33
20,320.33

6.18 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

20.00
1,990.00
18,310.33
20,320.33

หน่วย : ล้านบาท
2556

ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยง
รวม

2555

(32.63)
(32.63)

2555

(55.99)
(55.99)

6.19 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้ธนาคารส�ำรองตามกฎหมายจากก�ำไรสุทธิ
ในแต่ละปี เป็นจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่าร้อยละยี่สิบของก�ำไรสุทธิในปีน้ันๆ จนกว่าส�ำรองตามกฎหมายจะมีจ�ำนวนเท่ากับทุน
หลังจากนั้นคณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาลดอัตราร้อยละของการตั้งส�ำรองลงได้
6.20 กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารได้น�ำสินทรัพย์ เงินกองทุน และรายได้ค่าใช้จ่ายของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวมกับงบการเงินของธนาคาร ในงวดบัญชีปี 2556 และ 2555 กองทุนบ�ำเหน็จมีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ�ำนวน
0.04 ล้านบาท ไม่มีค่าใช้จ่าย เงินกองทุนมียอดคงเหลือ 10.61 ล้านบาท และ 10.24 ล้านบาท ตามล�ำดับ แต่มีภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินบ�ำเหน็จให้พนักงานจ�ำนวน 6.15 ล้านบาท และ 5.38 ล้านบาท ตามล�ำดับ
6.21 กองทุนสวัสดิการ

ธนาคารได้จัดให้มีกองทุนสวัสดิการส�ำหรับสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 44
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 52 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 68 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2
พ.ศ. 2548 โดยให้กองทุนสวัสดิการเป็นทรัพย์สินของธนาคาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนสวัสดิการมีสนิ ทรัพย์รวม จ�ำนวน 388.56 ล้านบาท และ 240.34 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 147.74 ล้านบาท และรายได้
ต�่ำกว่าค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 22.65 ล้านบาท ตามล�ำดับ ธนาคารไม่ได้น�ำงบการเงินของกองทุนสวัสดิการรวมกับงบการเงิน
ของธนาคาร มีผลให้สินทรัพย์และผลการด�ำเนินงานของธนาคารต�่ำไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
6.22 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน

6.22.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ธนาคารมีคดีทถี่ กู ฟ้องเป็นจ�ำเลยและเป็นจ�ำเลยร่วมกับบุคคลอืน่ จ�ำนวน 97 คดี ซึง่ อยูร่ ะหว่างพิจารณาคดี 20 คดี
ระหว่างอุทธรณ์ 27 คดี และอยู่ระหว่างฎีกา 50 คดี โดยมีทุนทรัพย์ในคดีความรวมจ�ำนวน 1,112.00 ล้านบาท
ธนาคารมีภาระชดใช้ค่าเสียหายตามค�ำพิพากษา จ�ำนวน 5.54 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 6.14) ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
อุทธรณ์ ฎีกา และคดีถึงที่สุด นอกจากที่กล่าวมาแล้วเป็นคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา
6.22.2 ภาระผูกพัน
ธนาคารมีภาระผูกพันซึง่ เกิดจากการออกหนังสือสัญญาค�ำ้ ประกันสาธารณูปโภคให้กบั ลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 จ�ำนวน 13.52 ล้านบาท และ 13.52 ล้านบาท ตามล�ำดับ
6.23 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

จ�ำนวนของยอดคงค้างทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระส�ำคัญ (นอกจากทีเ่ ปิดเผยไว้แล้ว) มีรายละเอียด
ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่พนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป
จ�ำนวน 136.06 ล้านบาท และ 88.34 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลตามย่อหน้าแรก โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 จ�ำนวน 41.35 ล้านบาท และ 25.02 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการโดยเป็นค่าตอบแทน
จ�ำนวน 21.44 ล้านบาท และ 20.01 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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6.24 สัญญาเช่าระยะยาว

ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่า ตามสัญญาการเช่าอาคารและอุปกรณ์ จ�ำแนกได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2556
ภายใน 1 ปี      ระหว่าง 1-5 ปี

สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่		
สัญญาเช่ารถยนต์ 		
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม		

27.42
47.58
5.30
36.12
116.42

23.49
58.60
16.47
98.56

เกิน 5 ปี

รวม

1.95
1.95

52.86
106.18
5.30
52.59
216.93
หน่วย : ล้านบาท

2555
ภายใน 1 ปี      ระหว่าง 1-5 ปี

สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่		
สัญญาเช่ารถยนต์ 		
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม		

24.58
46.07
13.25
44.13
128.03

29.33
49.27
5.30
52.59
136.49

เกิน 5 ปี

รวม

2.52
2.52

56.43
95.34
18.55
96.72
267.04

6.25 ภาระผูกพันอื่น  (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน)

ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแสดงในตารางดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
2556
รายการอ้างอิง
มูลค่าตามสัญญา
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย
   เงินตรา     เงินบาท    เงินตรา     เงินบาท   จ่าย     รับ ครบก�ำหนด
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
ช�ำระในปี

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย									
หนังสือยืนยันการรับเงินฝาก
500.00
500.00 คงที่ ลอยตัว
2558
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หน่วย : ล้านบาท
2555
รายการอ้างอิง
มูลค่าตามสัญญา
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย
   เงินตรา     เงินบาท    เงินตรา     เงินบาท   จ่าย     รับ ครบก�ำหนด
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
ช�ำระในปี

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย									
หนังสือยืนยันการรับเงินฝาก
800.00
800.00 คงที่ ลอยตัว 2556-2558
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแสดงรายการตามมูลค่าที่ตราไว้ ธนาคารไม่ได้แสดงรายการตามมูลค่ายุติธรรม เนื่องจาก
ได้รับยกเว้นจากกระทรวงการคลัง ตามบันทึกข้อความ ที่ กค 1004/ล.68 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 มีมูลค่ายุติธรรมเชิงลบ จ�ำนวน 32.63 ล้านบาท และ 55.99 ล้านบาท ตามล�ำดับ
6.26 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน

ฝ่ายบริหารเห็นว่าธนาคารด�ำเนินงานในส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของธุรกิจ โครงสร้างของธนาคาร และระบบข้อมูลทางการเงินภายในที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
6.27 รายได้ดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
2556

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

1,113.19
538.62
37,207.98
38,859.79

2555

1,431.80
628.27
35,243.39
37,303.46

6.28 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
หน่วย : ล้านบาท
2556

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
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18,548.75
4.10
3,605.87
181.35
25.60
22,365.67

2555

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

6.29 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2556

2555

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ				
การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
0.31
0.39
รายได้เบ็ดเตล็ดค่าธรรมเนียมคุ้มนิรันดร์
464.87
381.56
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย
150.05
148.20
อื่นๆ
273.25
267.57
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
888.48
797.72
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
15.24
12.53
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
873.24
785.19
6.30 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ

คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ มีมติเห็นชอบผลการประเมินประจ�ำปี 2555 และ 2554 โดยให้จดั สรรก�ำไรสุทธิ
ปี 2555 และ 2554 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ส�ำรองตามกฎหมาย
น�ำส่งรายได้แผ่นดิน
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
รวมจัดสรร
คงเหลือเป็นก�ำไรสะสม
รวมก�ำไรสุทธิปี 2555 และ 2554

2556

2555

1,616.26
3,075.00
2.15
750.82
5,444.23
2,656.47
8,100.70

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

น�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิก่อนหักโบนัส จ�ำนวน 3,536.41 ล้านบาท โดยธนาคารได้น�ำส่งรายได้
แผ่นดินงวดที่ 1 ประจ�ำปี 2555 จ�ำนวน 1,475.00 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 คงเหลือจ�ำนวน 2,061.41 ล้านบาท
หักลดเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดินส�ำหรับโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก (0% 2 ปี และ 0% 3 ปี) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 531.55 ล้านบาท คงเหลือเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน 1,529.86 ล้านบาท โดยธนาคารได้
น�ำส่งรายได้แผ่นดินส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่กระทรวงการคลัง จ�ำนวน 1,600.00 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2556
ในปี พ.ศ.2556 ธนาคารได้น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินงวดที่ 1 ในอัตราร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จ�ำนวน 1,483 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2556
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ตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 19 เมษายน 2555 มีมติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2554 น�ำส่งเป็น
รายได้แผ่นดินร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิก่อนหักโบนัส จ�ำนวน 3,046.59 ล้านบาท โดยธนาคารได้น�ำส่งรายได้แผ่นดิน
งวดที่ 1 ประจ�ำปี 2554 จ�ำนวน 1,627.05 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 คงเหลือจ�ำนวน 1,419.54 ล้านบาท
หักลดเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดินส�ำหรับโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก (0% 2 ปี และ 0% 3 ปี) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 190.85 ล้านบาท คงเหลือเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน 1,228.69 ล้านบาท โดยธนาคารได้
น�ำส่งรายได้แผ่นดินส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่กระทรวงการคลัง จ�ำนวน 1,230.00 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2555
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 1006/17427 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เรื่อง โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัย
แห่งแรก ก�ำหนดให้ ธอส. ได้รับชดเชยในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายของต้นทุนเงินในการปล่อยสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน
20,000.00 ล้านบาท โดยลดจ�ำนวนเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดินให้กระทรวงการคลังในปี 2554 - 2557
6.31 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
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การด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR)
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ในปี 2556 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ได้ก�ำหนดให้
“การส่งเสริมการก�ำกับดูแลทีด่ ี และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม” เป็นหนึง่ ในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยได้จดั ท�ำ
ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน ได้แก่ (1) การสนับสนุนสภาพแวดล้อม สังคม
และระบบเศรษฐกิจ ในการปฏิบตั งิ านประจ�ำวันของธนาคาร (CSR
in Process) และ (2) กิจกรรมเพือ่ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร (CSR after Process) เพื่อให้การด�ำเนินงานของ
ธนาคารมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคมและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว คณะกรรมการ
CG&CSR ได้ก�ำหนดนโยบาย CSR in Process และให้
คณะกรรมการ CSR น�ำนโยบายดังกล่าวไปก�ำหนดกระบวนงาน/
การปฏิบตั งิ านประจ�ำวันของธนาคาร คณะกรรมการ CG&CSR
ได้ จดั ท�ำยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่
ให้การด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ของธนาคารเป็นไปอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ธนาคารได้คำ� นึงถึง
การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของธนาคาร โดยน�ำมาเป็น
ปัจจัยพิจารณาในการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ การจัดท�ำยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
คุณภาพใน 3 ด้าน คือคุณภาพขององค์กร คุณภาพของสังคมใกล้
และคุณภาพของสังคมไกล ดังนี้

กว่าหกทศวรรษของการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้วยการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้กิจกรรมและโครงการที่
ส�ำคัญต่างๆ ร่วมไปกับการสร้างความสมดุลในการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี (Corporate Governance: CG) และการมุง่ เน้นเป็นสถาบัน
การเงินทีม่ นั่ คง (Secure Financial Institution: SFI) ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของธนาคาร และมี
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นสถาบันการเงินทีด่ แู ลสังคม ชุมชน พนักงาน
และสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะในด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย และค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ทัง้ ประเทศชาติ สังคม ชุมชน ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ ลูกค้า
และพนักงาน อย่างเสมอภาค เพือ่ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน โดยธนาคารได้มกี ารถ่ายทอด
แนวทางการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
ไปยังทุกหน่วยงานภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทัง้ ในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค เพือ่ เป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมแก่
บุคลากรของธนาคาร การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีความโปร่งใส การส่งเสริม
การมีคณุ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน ควบคูไ่ ปกับการให้
ความส�ำคัญต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเข้มแข็ง
1. สร้างคุณภาพองค์กร เป็นการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อ
สังคมภายในองค์กร การค�ำนึงถึงผูบ้ ริหารและพนักงานในองค์กร
ภาพระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม มีความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบตั งิ าน การสร้างเสริมก�ำลังใจ ตลอดจนการปลูกจิตส�ำนึกด้าน
การร่วมพัฒนาชุมชนและสิง่ แวดล้อมอย่างเข้มแข็ง เป็นต้น
2. สร้างคุณภาพสังคมใกล้ เป็นการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อ
สังคมภายนอกองค์กร ขยายขอบข่ายไปยังกลุม่ ลูกค้า ชุมชนใกล้เคียง
ที่ตั้งส�ำนักงานของธนาคาร และครอบครัวของพนักงาน เพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
3. สร้างคุณภาพสังคมไกล เป็นการด�ำเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ประชาชนและชุมชนในวงกว้าง
มีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านทีอ่ ยู่
อาศัย และเสริมสร้างการเติบโตของสังคมทีย่ งั่ ยืน
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด�ำเนินการก�ำหนดกิจกรรมที่จะ
ให้การสนับสนุนชุมชนโดยมีกระบวนการขัน้ ตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์
ข้ อ มู ล ความต้ อ งการของชุ ม ชนหรื อ องค์ กร 2.ส� ำ รวจพื้ น ที่
3. ตัดสินใจวางแผนกิจกรรมฯ 4. รายงานผูบ้ งั คับบัญชา 5. ด�ำเนินการ
6. ติดตามและประเมินผล 7. รายงานผลให้คณะกรรมการก�ำหนด
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม (CG&CSR) ทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยได้แจ้ง
หลักเกณฑ์การก�ำหนดชุมชนที่ส�ำคัญให้ฝ่าย/ส�ำนัก/สาขาทราบ
ผ่านการประชุมสายงานประจ�ำปีไปยังทุกเขตและทุกสาขาของธนาคาร
ในปี 2556 ธนาคารได้ก�ำหนดชุมชนที่ส�ำคัญโดยมุ่งเน้นใน
ชุมชนที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ 2 กลุม่ ดังนี้ 1. ชุมชนลูกค้าบ้าน
เอือ้ อาทร 2. ชุมชนผูด้ อ้ ยโอกาสด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย และได้กำ� หนดกรอบ
กิจกรรม CSR ไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย/์
ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม 2. ด้านที่อยู่อาศัย 3. ด้านการศึกษา
4. ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม 5. ด้านกีฬา 6. ด้านกิจกรรมในรัว้ และอืน่ ๆ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในวันที่ 24 กันยายน 2556 ภายใต้แนวคิด “60 ปี
แห่งการให้ เพือ่ สร้างรากฐาน มีบา้ นมีสขุ ” นับเป็น 60 ปีทมี่ งุ่ มัน่
เพือ่ ความสุขของคนไทย...ให้มบี า้ นควบคูไ่ ปกับการตอบแทนกลับสู่
สังคม ธนาคารจึงได้จดั กิจกรรม CSR ฉลอง 60 ปี ครบทุกมิติ โดย
มุง่ เน้นด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ด้านศาสนา ด้านสังคมและการศึกษาเป็นหลัก
ภายใต้แนวคิด “บ-ว-ร” มุง่ พัฒนา “บ้าน - วัด - โรงเรียน” ซึง่ เป็น
3 เสาหลักทีเ่ ป็นรากฐานส�ำคัญของสังคม อาทิ โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย โครงการบ้าน ธอส. เพือ่ มนุษยชาติ
โดยการซ่อมสร้างเสริมบ้านให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ
ในทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ส�ำหรับด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการ
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60 บ้านหนังสือ ธอส. ทัว่ ไทย จัดท�ำบ้านหนังสือมอบให้หอ้ งสมุด
โรงเรียนต่างๆ ทัว่ ประเทศ โครงการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ ประตูสู่
อาเซียน เพื่อส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน
รวมทั้งการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับภูมิทัศน์ การมอบทุนการ
ศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ยาวชนที่ มี ผ ลการเรี ย นดี มี ค วามประพฤติ ดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น ในด้านการท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา

เพือ่ จรรโลงจิตใจให้เป็นคนดีมศี ลี ธรรม นอกจากนัน้ ธนาคารยังได้มงุ่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพือ่ ให้สามารถพึง่ พาตนเอง สร้างงานสร้าง
อาชีพเลีย้ งครอบครัวได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโครงการสร้างศูนย์ฝกึ อาชีพในชุมชน เริม่ จัดสร้าง ณ ชุมชนบ้านหนองตะกู
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นแห่งแรก นอกจากนัน้ ธนาคารได้มกี ารจัดท�ำโครงการเสริมสร้างวินยั การเงิน สร้างอาชีพให้แก่กลุม่ ลูกค้า
ในโครงการบ้านเอือ้ อาทร และชุมชนใหญ่ๆ จ�ำนวน 9 ชุมชน เพือ่ มุง่ สร้างความเข้าใจเรือ่ งวินยั การเงิน ฝึกนิสยั รักการออม และการจัดท�ำ
บัญชีครัวเรือน รวมทัง้ การให้ความรูส้ ร้างอาชีพเสริมอีกด้วย
ทัง้ นี้ ธนาคารมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย ในกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ ธนาคารจึงน�ำทีม
คณะกรรมการธนาคารผูบ้ ริหารและพนักงานธนาคาร ร่วมท�ำกิจกรรม CSR ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี อาทิ กิจกรรม “60 ปี ธอส.
คืนสุขสูช่ มุ ชน ฟืน้ ฟูโรงเรียน สร้างบ้าน สานบุญ” ในพืน้ ที่ จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ กิจกรรม จิตอาสา ธอส.
สร้างบ้านให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาสในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึง่ นับเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR) ครบทุกมิติ ทัง้ ทางด้านของการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ เศรษฐกิจ การศึกษา
ศาสนา พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
ตลอดระยะเวลา 60 ปี ของการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารฯ ยังคงเดินหน้านโยบายการจัดท�ำกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR)
ทีล่ ว้ นแล้วแต่เป็นกิจกรรมทีเ่ ข้าไปเติมเต็มในสิง่ ทีป่ ระชาชนยังขาดแคลน โดยเฉพาะการสร้างโอกาสด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย เพราะ “บ้าน” คือ
รากฐานส�ำคัญ เป็นจุดเริม่ ต้นของครอบครัว น�ำไปสูก่ ารพัฒนาสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน การด�ำเนินโครงการ CSR ของธนาคารในแต่ละ
โครงการ มุง่ เน้นเป็นโครงการทีเ่ ข้าถึงชุมชน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึง่ ธนาคารฯเชือ่ ว่าความยัง่ ยืนจะเกิดขึน้ ได้จริง
ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนทีม่ จี ติ อาสาทีจ่ ะช่วยพัฒนาชุมชนให้ดขี นึ้ อย่างแท้จริง
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ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลธนาคาร
ชื่อธนาคาร
ประเภทธุรกิจ
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
ส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
:  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
:  0994000164858
:  63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
:  0-2645-9000
:  0-2645-9001
:  http://www.ghbank.co.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยด�ำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ประวัติความเป็นมา

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ตรา “พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496”
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2496
ให้จัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
เจตนารมณ์ส�ำคัญในการจัดตั้ง “เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้
ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ” ในการบริหารงาน
ธนาคารได้รบั ทุนประเดิมจากกระทรวงการคลังเป็นเงิน 20 ล้านบาท
โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ได้เป็นประธานประกอบพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้
ถือฤกษ์วันนี้เป็นวันเริ่มด�ำเนินการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในยุคเริม่ ก่อตัง้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์มไิ ด้เพียงท�ำหน้าที่
เป็น “สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น หากยัง
ท�ำหน้าที่เป็น “ผู้จัดสรรบ้านและที่ดิน” โดยมุ่งจัดสรรที่ดิน
และสร้างบ้านในลักษณะโครงการอาคารสงเคราะห์เป็นหลัก
ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์
ประเภทเช่าซื้อ โครงการเคหะสถานที่ธนาคารได้จัดสร้างขึ้นเป็น
บ้านแบบรวมกลุ่ม มีบ้านลักษณะซ�้ำๆ กัน มีการสร้างถนนและ
สาธารณูปโภคทีค่ อ่ นข้างสมบูรณ์ การออกแบบเป็น “สถาปัตยกรรม
แนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์” เป็นเคหะชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยทีส่ มบูรณ์
แบบ (Complete Housing Community) และเป็นต้นแบบของ
โครงการบ้านจัดสรรในช่วงเวลาต่อมา การด�ำเนินการของธนาคาร
ในช่วง 20 ปีแรก ก้าวไปอย่างช้าๆ เนือ่ งจากเงินทุนทีจ่ ำ� กัด บทบาท
ของธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นการจัดสรรทีด่ นิ และอาคารสงเคราะห์
เพือ่ การเช่าซือ้ รวมทัง้ การให้กเู้ งินเพือ่ ปลูกสร้างบ้านแก่ประชาชน
ส่งผลให้ประชาชนมีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองกว่า 7,000
ครอบครัว

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 316 จัดตัง้ “การเคหะแห่งชาติ” เพือ่ จัดระบบงาน
เกีย่ วกับการจัดให้มอี าคารสงเคราะห์เสียใหม่ รวมหน่วยงานเกีย่ วกับ
การเคหะ หรืออาคารสงเคราะห์ที่กระจัดกระจายอยู่ในรูปต่างๆ
ให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน และได้ก�ำหนดให้โอนกิจการทรัพย์สิน
สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เฉพาะ
ที่เกี่ยวกับธุรกิจตามมาตรา 27 (1) และ (3) แห่งพระราช
บัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้แก่การเคหะ
แห่งชาติ กับได้มีการออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317
แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
ปรั บ ปรุ ง กิ จ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งและ
ประสานกับกิจการของเคหะแห่งชาติ โดยก�ำหนด “ให้จัดตั้ง
ธนาคารขึ้นเรียกว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อส่งเสริม
การน�ำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการจัดให้มีอาคาร และหรือที่ดิน”
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สรุปพัฒนาการที่ส�ำคัญ
พ.ศ. 2516

ธนาคารได้มุ่งท�ำหน้าที่ด้านการเงินการธนาคาร โดยการ
ปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งสินเชื่อระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการ
จัดสรรเพือ่ พัฒนาโครงการทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัย (Housing Project
Development Loan หรือ Pre-construction Financing)
และสินเชื่อระยะยาวแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อการปลูกสร้าง ซื้อ
หรือจัดหาที่อยู่อาศัย (Home Mortgage Loan หรือ Postconstruction Financing)
มกราคม 2517

ธนาคารได้เปิดด�ำเนินการธุรกิจ “รับฝากเงิน” (Deposit
Taking) เป็นครั้งแรก ประกอบด้วยเงินฝาก 3 ประเภท ได้แก่
1) เงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2) เงินฝากออมทรัพย์
3) เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนขึ้นไป
พ.ศ. 2522 - 2524

หลั ง จากเกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ธนาคารได้ มี การปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ด้านการเงิน การธนาคาร อาทิ
การแยกส่วนเงินกู้ที่มีการปล่อยสินเชื่อเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
เงินกู้ทวั่ ไป และส่วนเงินกูโ้ ครงการ มีการปรับปรุงกระบวนการให้
สินเชือ่ ให้คล่องตัวและพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ริเริม่ บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ (Super Savings Account) ซึ่งได้รับความนิยม
และเป็นแหล่งทุนที่ส�ำคัญของธนาคารต่อเนื่องมาหลายปี และมี
การจัดตั้งศูนย์สินเชื่อ (ต่อมายกระดับเป็นส่วนพัฒนาสินเชื่อ
โครงการ) เพือ่ แก้ปญั หาหนีค้ า้ งโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยท�ำหน้าที่
วิเคราะห์และพิจารณาปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโครงการ
สิงหาคม 2529

ธนาคารย้ายส�ำนักงานใหญ่จากถนนราชด�ำเนินใน มาให้
บริการ ณ ส�ำนักงานเลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2529
โดยอาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งเดิมที่ถนนราชด�ำเนินใน ใช้เป็น
ทีท่ ำ� การของสาขา ซึง่ สาขาราชด�ำเนินนับเป็นสาขาแห่งแรกของ
ธนาคาร และธนาคารได้เริม่ ขยายการให้บริการด้วยการเปิดสาขา
เปิดให้บริการเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ (Banking Counter)
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ตามห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการศูนย์บริการธนาคาร (One Stop
Service) ณ ที่ว่าการอ�ำเภอทั่วประเทศ และเปิดให้บริการ
หน่วยบริการสินเชื่ออีกหลายแห่งเพิ่มมากขึ้น
พ.ศ. 2531 - 2539

ในโอกาสครบรอบการด�ำเนินการปีที่ 40 เมื่อ พ.ศ. 2536
ธนาคารได้เปลี่ยนสัญลักษณ์ธนาคารจาก “รูปวิมานเมฆ” เป็น
“รูปสองมือโอบอุม้ บ้าน” เพือ่ ให้สอดคล้องกับการได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะรัฐมนตรีให้เป็น “รัฐวิสาหกิจที่ดี” ธนาคารได้จัดท�ำและ
เผยแพร่วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจัดท�ำ website :
www.ghb.co.th เพื่อน�ำเสนอข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สนใจ
ทั่วไป ส�ำหรับบทบาทด้านที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ได้รับการยกย่องจากศูนย์กลางสหประชาชาติ
ว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ใน พ.ศ. 2539 ให้เป็น “สถาบัน
การเงินทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเยีย่ ม” นับเป็นความภาคภูมิใจของ
ธนาคารอีกวาระหนึ่ง
พ.ศ. 2540 - 2542

ในช่วง พ.ศ. 2540 - 2542 ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีบทบาทในการช่วย
ฟืน้ ฟูธรุ กิจทีอ่ ยูอ่ าศัยและอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล
อาทิ ในช่ ว งที่ ส ถานการณ์ ห นี้ ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ (Non
Performing Loan : NPL) ขยายตัวลุกลามไปทุกสถาบันการเงิน
รวมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วย แต่ธนาคารก็ ได้แสดง
บทบาทน�ำในเรือ่ งการประนอมหนีแ้ ละการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
กับลูกค้าผู้กู้เงินซื้อบ้าน โดยมีมาตรการที่ชัดเจน 14 มาตรการ
ในการประนอมหนี้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าได้
อย่างมาก หรือการร่วมมือกับธนาคารออมสิน ให้สินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยต�่ำคงที่ 30 ปี การจัดตั้งส�ำนักงานตลาดรองสินเชื่อเพือ่
ที่อยู่อาศัย โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ การจัดท�ำ  website :
www.ghbhomecenter.com ที่มีข้อมูลบ้านและที่ดินเพื่อใช้
เป็นช่องทางอ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะซื้อบ้าน
โดยเฉพาะ  

พ.ศ. 2544

ธนาคารได้มีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง รวมทั้งการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ โดยได้จัดท�ำโครงการบ้าน ธอส. - กบข.
ส� ำ หรั บ ข้ า ราชการที่ เ ป็ น สมาชิ ก กองทุ น บ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ
ข้าราชการ (กบข.) เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยได้ในวงเงินร้อยละ 100
ของมูลค่าหลักประกัน และมีการผ่อนช�ำระในอัตราก้าวหน้า
เป็นการเพิม่ ก�ำลังซือ้ ให้กบั ข้าราชการ และได้มกี ารขยายผลไปยัง
กลุ ่ ม พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างประจ�ำ  ส่งผลให้ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในระยะต่อมา  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น”
ติดต่อกัน 3 ปี (ปี 2548 ปี 2549 และปี 2550) รวมทั้งยังได้
รับรางวัล Best Practice Certificate, รางวัล The Best Marketing
Campaign และรางวัล Boss of The Year 2007
มกราคม 2549

มีการตราพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่
17 มกราคม พ.ศ. 2549 อันมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคารครั้งส�ำคัญ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวได้เอือ้ อ�ำนวยให้ธนาคารสามารถขยายขอบเขตการ
ให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับทีอ่ ยูอ่ าศัยได้อย่างครบวงจร โดยธนาคาร
ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “สินเชือ่ เพือ่ คนรักบ้าน” เพือ่ อ�ำนวยสินเชือ่
แก่ลูกค้าในการน�ำเงินไปซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อที่อยู่อาศัย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว เครื่องสุขภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ตามหมวดรายการที่คณะกรรมการ
ธนาคารก� ำ หนด เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ของธนาคารได้ มี ที่ อ ยู ่ อาศั ย
ที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2556

ธนาคารครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาในวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ. 2556 โดยธนาคารก�ำหนดให้ พ.ศ. 2556 เป็น “ปีแห่ง
การบริการ” เพื่อให้ ธอส. เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า และด�ำรง
ความเป็นผู้น�ำในด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงการริเริ่ม
นโยบายการบริหารงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอย่างสร้างสรรค์
และใส่ใจในวัฒนธรรมองค์กร” เพื่อน�ำพาองค์กรให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน และบรรลุวิสัยทัศน์ “ธนาคารมั่นคง ทันสมัย และเป็นผู้น�ำ
สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร” นอกจากนั้นธนาคาร
ได้ จั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ ร่ ว มเฉลิ ม ฉลองในวาระดั ง กล่ า ว
หลายด้าน ได้แก่
1. ด้านกิจกรรมตอบแทนลูกค้า มีการออกผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่
เงินฝากและโปรโมชั่นพิเศษ
2. ด้านกิจกรรมโครงการ ธอส. มีการตอบแทนสู่สังคม
ด้วยการจัดกิจกรรม CSR ส่งมอบ “ศูนย์การเรียนรู้ ประตู
สู่อาเซียน”
3. โครงการ ธอส. พัฒนาความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อ
ยกระดับความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน
4. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ สร้าง-ซ่อมบ้าน
600 หลัง
5. โครงการ 60 ปี บ้านหนังสือ ธอส. ทั่วไทย
6. โครงการบ้านน่าอยู่ คูคลองใสสะอาดกับ ธอส. เป็นต้น

พ.ศ. 2550

ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “ธนาคาร
ทันสมัย เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยครบวงจร” ใช้ชอื่ ภาษาอังกฤษ “G H Bank”
และได้น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการด�ำเนินงานโดยเปลี่ยน
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ห ลั ก Core Banking มาใช้ ท ดแทน
ระบบคอมพิวเตอร์เดิม พร้อมปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ในรูปแบบ Hub & Spokes มีการรวมศูนย์การวิเคราะห์และอนุมตั ิ
สิ น เชื่ อ ไว้ ที่ Credit Processing Center (CPC) เพื่ อ ให้
การพิจารณาสินเชื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคารสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ธนาคารให้บริการรับฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจ�ำ  จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป
ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันการเงิน ผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ทั้งนี้ ใน
พ.ศ.  2556 ธนาคารได้นำ� ผลส�ำรวจความต้องการ ความพึงพอใจ
ของลูกค้ามาพิจารณาจัดท�ำผลิตภัณฑ์เงินฝากอัตราดอกเบี้ย
พิเศษส�ำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปของธนาคาร และกลุ่มลูกค้าที่เข้า
ร่วมงานมหกรรมต่างๆ ทีธ่ นาคารเข้าร่วมออกบูธ อาทิ เงินฝากประจ�ำ 
360 วัน เงินฝากประจ�ำ 8 เดือนดอกเบีย้ ทันใจ เงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ พลัส พลัส และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาส
การฉลองครบรอบ 60 ปี ธอส. นอกจากนีธ้ นาคารยังมีผลิตภัณฑ์
เงินฝากส�ำหรับลูกค้ารายย่อยเฉพาะกลุม่ ได้แก่ เงินฝากประจ�ำสะสม
ทรัพย์สำ� หรับลูกค้าทีต่ อ้ งการฝากเงินต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกเดือน
และได้รับสิทธิการยกเว้นภาษี เงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติของธนาคาร ได้แก่ เงินฝาก
ธอส. - รักการออมฯ ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าเด็กตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงอายุ
24 ปีบริบรู ณ์ เงินฝาก Campus Savings ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้านักศึกษา
ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 15 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป เงินฝากออมทรัพย์หกั ช�ำระหนี้
เงินกู้ ธอส. ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชือ่ กับธนาคาร ทัง้ นี้
เพือ่ เป็นการขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อยของธนาคารให้เพิม่ มากขึน้
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ธนาคารได้ดำ� เนินยุทธศาสตร์เชิงรุกมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญกับ
ลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ และผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทกุ กลุม่ พร้อมขยายพันธมิตร
ให้ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น และการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ ธ นาคารยั ง ยึ ด มั่ น
ในเจตนารมณ์เดิม คือการเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการ
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ให้ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยถึ ง ปานกลางได้ มี
ที่ อ ยู ่ อาศั ย เป็นของตนเองอย่างมั่นคงถาวร พร้อมสร้างสรรค์
นวัตกรรมสินเชือ่ ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการเรื่องบ้าน
ให้กับลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในปี 2556 ธนาคารได้มีการ
ออกผลิตภัณฑ์หลักทั้งสิ้นจ�ำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2556

1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับลูกค้า 5 กลุ่ม ปี 2556

เป็นโครงการทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ส่งเสริมก�ำลังซือ้ ให้ลกู ค้า
สามารถจัดซือ้ /จัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองได้สะดวก
ขึ้น โดยการเสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ำ  โดยครอบคลุม
ลูกค้า 5 กลุ่มคือ
1) กลุ่มบุคลากรภาครัฐ
2) กลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
3) กลุ่มลูกค้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหักเงินเดือน
4) กลุ่มลูกค้ารายย่อยโครงการ FAST TRACK
และ REGIONAL FAST TRACK
5) กลุ่มลูกค้ารายย่อยในโครงการจัดสรรที่ธนาคาร
รับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาว (LTF)
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับลูกค้าย่อย ไตรมาส 2-4
พ.ศ. 2556

ส�ำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่ขอสินเชื่อกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เป็นผลิตภัณฑ์ทกี่ ำ� หนดขึน้ เพือ่ ทดแทน
อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับลูกค้าโครงการ
Fast Track/Regional Fast Track

เป็นโครงการอัตราดอกเบีย้ พิเศษทีเ่ สนอให้กบั ลูกค้า
ที่ซื้อบ้านโครงการจากผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่
มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง ซึ่งถือเป็นหลักประกันที่มี
ความเสี่ยงในการด้อยมูลค่าต�่ำ
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับลูกค้ากลุ่มอาชีพพิเศษ
พ.ศ. 2556

(ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ที่ลูกค้าเลือกใช้ 0.25% ในช่วงสองปีแรก) เป็นสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่มีความมั่นคงทาง
อาชี พ และรายได้ สู ง กว่ า ลู ก ค้ า ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ แพทย์
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ผูพ้ พิ ากษา อัยการ นักบิน วิศวกร
เภสัชกร และอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่าขึ้น

5. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับข้าราชการ กบข.

(0% 7 เดือน) เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็น
สวัสดิการให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ได้มีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง และยังเป็นการขยายฐานสินเชื่อ
กลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามมัน่ คงทางรายได้ให้กบั ธนาคารอีกด้วย
6. อัตราดอกเบีย้ เงินกูส้ ำ� หรับลูกค้า Refinance-in และ
ป้องกันลูกค้า Refinance-out

เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ต้องการไถ่ถอนจ�ำนองมาจาก
สถาบันการเงินอื่นและเพื่อป้องกันลูกค้าที่ต้องการจะ
ไถ่ถอนไปยังสถาบันการเงินอื่น
7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษส�ำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี

เป็นโครงการทีจ่ ดั ขึน้ เฉพาะส�ำหรับลูกค้าของธนาคาร
ที่มีประวัติการผ่อนช�ำระดีย้อนหลังสม�่ำเสมอทุกเดือน
โดยธนาคารจะจัดส่งจดหมายเชิญชวนกู้เพิ่มไปให้กับ
ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวให้มากู้เพิ่มโดยไม่ต้องประเมินราคา
หลักประกันใหม่ ซึ่งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้าของธนาคาร
8. อัตราดอกเบีย้ เงินกูพ
้ เิ ศษ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 60 ปี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

(0.6% 10 เดือน) เป็นโครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ต�ำ่ พิเศษ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 60 ปี ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ พ.ศ. 2556
9. อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ พิ เ ศษส� ำ หรั บ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย
และปานกลาง (วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท)

จัดท�ำขึน้ เพือ่ สนับสนุนพันธกิจของธนาคารทีต่ อ้ งการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง
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ท�ำเนียบผู้บริหาร
ล�ำดับ

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

1 นางอังคณา ปิลนั ธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผูจ้ ดั การ
0-2202-1998-9, 0-2202-1111 angkana@ghb.co.th
					
2		 นางไลวรรณ ปองเสงีย่ ม
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานกลยุทธ์องค์กร
0-2202-1912
laiwan@ghb.co.th
					
3		 นายฉัตรชัย ศิรไิ ล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานสินเชือ่
0-2202-1779-80, 0-2202-1112 chatchai.s@ghb.co.th
				
4		 นายวิกติ ขจรณรงค์วณิช
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานการเงินและบัญชี
0-2202-1567
vikit@ghb.co.th
		
5		 นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานสาขานครหลวง
0-2202-1954, 0-2202-1964 phensri@ghb.co.th
					
6		 นายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานบริหารหนีแ้ ละปฏิบตั กิ าร 0-2202-1989, 0-2202-2186 anusorn@ghb.co.th
				
7		 นายกมลภพ วีระพละ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานตรวจสอบ
0-2202-1965
kamonpop@ghb.co.th
				
8		 นายวิทยา แสนภักดี
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสาขาภูมภิ าค 2
0-2202-2526
witthaya@ghb.co.th
				
และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานสาขาภูมภิ าค			
			 				
9		 นางสาวอภิรตั น์ ตันติเวชกุล
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2202-1958
apiratana@ghb.co.th
								
10 นางสาวอรฑา เจริญศิลป์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานกลยุทธ์ 2
0-2202-2053
orada@ghb.co.th
					
11 นางสาววารีย์ โตวัน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
0-2202-1270, 0-2202-1281 varee@ghb.co.th
				
สายงานกิจการนโยบายสินเชือ่ และภาครัฐ			
12 นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริหารหนีแ้ ละบังคับคดี
			
13 นายคนึง ครุธาโรจน์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานปฏิบตั กิ ารสินเชือ่
				
14 นายสามารถ หงษ์วไิ ล
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสนับสนุนส�ำนักงานและสาขา
					
15 นายอ�ำนวย ศรีพนู สุข
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานปฏิบตั กิ ารและกฎหมาย
				
และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกฎหมาย
				
16 นายลือชัย จิรวินจิ นันท์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
				
17 นายธนกิจ ธีระกาญจน์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริหารโครงการสารสนเทศ
				
และสนับสนุนระบบงานหลัก
			
18 นายสมบัติ ทวีผลจรูญ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสาขานครหลวง
					
19 นางสาวเลิศลักษณ์ หลิมละมัย ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสาขาภูมภิ าค 1
				
20 นายทวนทอง ตรีนภุ าพ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
				
และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
				
21 นายภพกร เจริญลาภ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
				
และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายธนบดีธนกิจ
144
144

รายงานประจำ�ปี 2556

0-2202-1212

pissanuporn@ghb.co.th

0-2202-2313, 0-2202-2317

kanung@ghb.co.th

0-2202-2149, 0-2202-2349

samard@ghb.co.th

0-2202-1878

amnuay@ghb.co.th

0-2202-2097

luechai@ghb.co.th

0-2202-1661

thonakit@ghb.co.th

0-2202-2249

sombat@ghb.co.th

0-2202-1612

lertluck@ghb.co.th

0-2202-1778

tuantong@ghb.co.th

0-2202-1619

popkorn@ghb.co.th

ล�ำดับ
ชื่อ - สกุล
ต�ำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail
		
					
22 นางนวลลออ วัจนะพุกกะ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานวิเคราะห์สนิ เชือ่
0-2202-2546
nuanla-orr@ghb.co.th
				
23 นายทรงเดช ดารามาศ
ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ
0-2202-1147
songdet@ghb.co.th
			
และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
				
24
		
25

นายเลอพงษ์ ชูประยูร

ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ

0-2202-2050

lerpong@ghb.co.th

นางศรินทิพย์ ชนะภัย

ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ

0-2202-1480

srintip@ghb.co.th

26 นางอินทิรา คลายนสูตร
ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ
0-2202-1620
inthira@ghb.co.th
		
						
27 นายพัลลภ กฤตยานวัช
ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ
0-2202-1297, 0-2202-1927 ballobh@ghb.co.th
									
28 นายอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์
ทีป่ รึกษาด้านกิจการพิเศษ
0-2202-1520
amornsakdi@ghb.co.th
			
และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงานและกิจการสาขา
					
29 นางสาวธิดาพร มีกงิ่ ทอง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การ
0-2202-2448, 0-2202-2255 thidaporn@ghb.co.th
		
			
30 นางสุดจิตตรา ค�ำดี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสือ่ สารองค์กร
0-2202-2181-2
sudjittra.k@ghb.co.th
		
31 นางสาวกรองทิพย์ มารัตนะ เลขานุการช่วยบริหาร
0-2202-1111
krongthip@ghb.co.th
			
และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจกรรมเพือ่ สังคม					
32

นางกรุณา เหมือนเตย

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ าน

0-2202-1235

karuna@ghb.co.th

33 นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสอบทานสินเชือ่
0-2202-2373
chokchai@ghb.co.th
			
34 นายณรงค์พล ประภานิรนิ ธน์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
0-2202-1967, 0-2202-1553 narongpol@ghb.co.th
		
35 นางนิพพิทา วีรตุ มเสน
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
0-2202-1264
nippita@ghb.co.th		
					
36 นายสมภพ เตชเสนสกุล
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2202-1798, 0-2202-2244 sompop@ghb.co.th
						
37 นายวรณัฐ สุโฆษสมิต
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบปฏิบตั กิ าร
0-2202-2061
woranat@ghb.co.th
38 นายบุญชัย แสงอรุณวิวฒ
ั น์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบการเงิน
0-2202-1277
boonchai@ghb.co.th
					
39 นายวิชยั วิรตั กพันธ์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
0-2202-1898, 0-2202-2130 vichai.v@ghb.co.th
									
40 นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร
0-2202-1558
oranuch.p@ghb.co.th
							 		
41 นายศิวะ จงเจริญ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
0-2202-1394
siva@ghb.co.th
									
42 นายอภิรตั น์ อรุณวิไลรัตน์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ ารสารสนเทศ
0-2202-1514
apirat@ghb.co.th		
									
43 นางบุษกร ปภัสสรศิริ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
0-2202-1650, 0-2202-1667 busakorn@ghb.co.th
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ล�ำดับ
ชื่อ - สกุล
ต�ำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail
								
44 นางสมจิตต์ รถทอง
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
0-2202-1656
somjit@ghb.co.th
							
45 นางสาวปัญจาภรณ์ พรหมายน ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพระราม 9
0-2202-6273
punjap@ghb.co.th
						
		
46 นายชนะ จิระรัตนรังษี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
0-2202-1535
chana@ghb.co.th		
			
47 นางฉัตร์รวี จิระกุลเมธาพัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
0-2202-1092
chatravee@ghb.co.th
48

นางปนัดดา ธรรมสุนทรา

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสาขาภาคเหนือ

0-2202-2779

panadda.t@ghb.co.th

49

นายดนัย แสงศรีจนั ทร์

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0-2202-1618

danai@ghb.co.th

50 นายศิรพงศ์ สุวรรณศรี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
0-2202-1624
sirapong@ghb.co.th
					
51 นายศักดิส์ ทิ ธิ์ จิตตนูนท์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
0-2202-6381
saksit@ghb.co.th
						
52 นางสาวเยาวนี ศรีสาคร
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชือ่
0-2202-2343
yauvas@ghb.co.th
			
และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชือ่
									
53 นางจันทิมา เบ็ญจศิรวิ รรณ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
0-2202-2444
jantima.b@ghb.co.th
								
54 นางสาวกัญจนิกา ศรีรตั นตรัย ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
0-2202-1123
kanjanika@ghb.co.th		
					
55 นางจินตนา ส่งศิริ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตร
0-2202-1756
jintana.s@ghb.co.th
			
และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตร
				
56 นายพงษ์ศกั ดิ์ ค�ำนวนศิริ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิเคราะห์สนิ เชือ่ รายย่อย
0-2202-1179, 0-2202-1841 pongsak.k@ghb.co.th
		
57 นางจินดา ศรีพนู สุข
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิเคราะห์สนิ เชือ่ โครงการ
0-2202-1120
jinda@ghb.co.th		
			
58 นางภานิณี มโนสันติ์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายนโยบายสินเชือ่ ธุรกิจและภาครัฐ
0-2202-2862, 0-2202-2343 paninee@ghb.co.th		
				
59 นางพอตา ยิม้ ไตรพร
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชือ่
0-2202-1446
porta@ghb.co.th
							
60 นางสาวรุง่ ระวี ปัทมาคม
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล
0-2202-1207
roongrawee@ghb.co.th
								
61 นายพนัส สุขะปิณฑะ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารหนีภ้ มู ภิ าค
0-2202-1940
panus@ghb.co.th
								
62 นายฤกษ์ชยั ธนะศุภธาวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบังคับคดีและหนีส้ ว่ นขาด
0-2202-2118, 0-2202-2816 lerkchai.t@ghb.co.th
				
63 นายพิศลั ย์ กองทรัพย์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหาร NPA
0-2202-2188, 0-2202-1882 pisan.k@ghb.co.th
					
64 นายวรวิทย์ ธรรมพลิน
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
0-2202-1730, 0-2202-2331 woravit@ghb.co.th
			
					
65 นางราณี เพชรสงค์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการบัญชี
0-2202-1713
ranee@ghb.co.th
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ล�ำดับ
ชื่อ - สกุล
ต�ำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail
								
66 นางเพลินจิตต์ แก้วแดง
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายธุรกรรมการเงิน
0-2202-2295, 0-2202-1039 ploenchit@ghb.co.th
									
67 นายทองปลิว กิจแจ่มเลิศ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารการเงิน
0-2202-1423, 0-2202-1024 thongpliw@ghb.co.th
								
68 นายอ�ำนาจ ผลศิริ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
0-2202-2220
amnat@ghb.co.th
									
69 นายชัยพร จุฬามณี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพิธกี ารสินเชือ่
0-2202-2024
chaiyaporn@ghb.co.th
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ท�ำเนียบเครือข่ายบริการ
ส�ำนักงานใหญ่
63 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001
website : www.ghbank.co.th
ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
1 ดอนเมือง

สถานที่ท�ำการ
174/9-11 หมู่ 9 ถ.วิภาวดีรงั สิต  
แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม. 10210

โทรศัพท์
0-2533-5055
0-2533-6341
0-2533-6343
0-2996-6960-2

1557 ถ.พิบลู สงคราม แขวงบางซือ่    
เขตบางซือ่ กทม. 10800

0-2585-9295 สินเชือ่ 0-2913-2260 กด 106
0-2587-0474-6 การเงิน 0-2913-2264
0-2913-2261-3  
0-2587-3291

วงศ์สว่าง
ศูนย์การค้าวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์
ทาวน์ เซ็นเตอร์ (บิก๊ ซีวงศ์สว่าง) ห้อง D204-205 ชัน้ 2
อาคาร D (บริเวณแยกวงศ์สว่าง) 888
ถ.พิบลู สงคราม แขวงบางซือ่
เขตบางซือ่ กทม.10800 1

0-2587-6247-8 0-2587-6247-8  กด 111
02-587-6259   

2 พระราม 6

		

  
3 หนองแขม

1085, 1087 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160

4 บางใหญ่

52/63-64 ศูนย์การค้าบางใหญ่ซติ ี้ ซอย 7 0-2595-0330-3 สินเชือ่ 0-2595-0330 กด 22
ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน  
0-2903-2022-4 การเงิน 0-2595-0330 กด 13
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140     

			
บางบัวทอง

148
148

โทรสาร
0-2533-6342
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0-2420-5793 0-2431-1340
0-2420-6583
0-2420-7475-7
0-2420-6009

88/11-12 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 0-2571-7807 0-2570-7808
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0-2571-7826-7
(ตรงข้าม สนง. เทศบาลเมืองบางบัวทอง)

ล�				
ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
สถานที่ท�ำการ
99/169 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด
5 ห้าแยกปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เพียวเพลส
ราชพฤกษ์
6 บางเขน

โทรศัพท์
โทรสาร
0-2584-0321-3 สินเชือ่ 0-2584-0321-3 กด 20
0-2964-2201-3 การเงิน 0-2964-2204

ศูนย์การค้าเพียวเพลส ราชพฤกษ์
62/32 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

0-2194-8490-3 0-2194-8490-3 กด 107

251/20-23 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220  

0-2551-0522-4 0-2972-8581  
0-2551-2384              
0-2552-7702
0-2972-8579-80

7 แจ้งวัฒนะ

431 ถ.เมืองทองธานี (บอนด์สตรีท)    
ต.บางพูด (บางพัง) อ.ปากเกร็ด
(ตลาดขวัญ) จ.นนทบุรี 11120
				
ศูนย์ราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 1
เฉลิมพระเกียรติ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี  ่
กรุงเทฯ 10210

0-2961-0023-4 สินเชือ่ 0-2961-0023 กด 40
0-2961-0026 การเงิน 0-2961-0023 กด 41
0-2961-0045
0-2143-8971-3

0-2143-8974

8 พระราม 2

96/10-12 โครงการชัยกูลทาวเวอร์
ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กทม.  10150

0-2867-1350-4 0-2867-1355
0-2867-1356      

9 รังสิต

821 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตั ย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130  

0-2996-1353-5 สินเชือ่ 0-2996-1356
0-2996-1357 การเงิน 0-2996-1353-5 กด 111

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
PLZ.2 SHP026B ฝัง่ เซ็นทรัล
94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตั ย์  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2567-4104 0-2567-4104 กด 110
0-2958-5063-4

		

ฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต

10 ปทุมธานี

34/1,34/3 ถ.กทม.-ปทุมธานี
0-2593-6044-50 0-2593-6051  
ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000      

11 พุทธมณฑล

9 หมู่ 6 ซ.พงษ์ศริ ชิ ยั ถ.บรมราชชนนี     0-2889-7070-4 0-2889-7077
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
0-2889-7076 0-2889-7075
กทม.  10170
0-2441-2464  
0-2889-6635-6
149

ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
12 ล�ำลูกกา

		

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

11/5-6 ถ.ล�ำลูกกา (คลองสอง) ต.คูคต 0-2531-1289 สินเชือ่ 0-2531-5114   
อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130              0-2531-4843 การเงิน 0-2531-9563
                         
0-2531-5792  
0-2531-6405
0-2531-9240
บิก๊ ซีนวนคร

ศูนย์การค้าบิก๊ ซี สาขานวนคร
0-2520-4117-19 0-2520-4120
ห้อง GCR119 ชัน้ 1 98/196 หมู่ 13
  
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
			
					
13 สีแ่ ยกบ้านแขก
121 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 0-2861-4911-4 0-2861-4917-8
(บางไส้ไก่ฝง่ั เหนือ) เขตคลองสาน
(บางล�ำพูลา่ ง) กทม. 10600  
			
		
ซีคอนบางแค ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้อง 331A
0-2458-2960-2 0-2458-2963  
ชัน้ 3 607 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า
  
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
14 สุขสวัสดิ์
    

150
150
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360/15-17 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ
กทม. 10140

0-2818-1301-9 สินเชือ่ 0-2818-1308
การเงิน 0-2818-1310

ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
1 ราชด�ำเนิน

แม็คโคร
จรัญสนิทวงศ์

สถานที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร
97 อาคารเทเวศประกันภัย อาคาร 2
0-2282-9821-5 สินเชือ่ 0-2282-9840
ชัน้ 1 ถ.ราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ 0-2282-9842 การเงิน 0-2282-9841
เขตพระนคร กทม. 10200
ศูนย์การค้าแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ชัน้ 2 0-2412-5650-3 0-2412-5650-3 กด 106
521/27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

2 สุขาภิบาล 1

30/435 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุม่     0-2510-3617-8 สินเชือ่ 0-2510-3617-8 กด 118
เขตบึงกุม่ กทม. 10230
0-2519-5000 การเงิน 0-2509-3830
0-2947-8005-7
					
แฟชัน่ ไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้อง 2033   0-2947-5553-4 0-2947-5554 กด 108
ชัน้ 2 ฝัง่ บิก๊ ซี 587, 589, 589/7-9
ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230  

3 ส�ำโรง

2222/2-3 หมู่ 4 ถ.สุขมุ วิท ต.เทพารักษ์ 0-2384-3483-5 สินเชือ่ 0-2384-2579  
อ.เมือง (สามแยกปูเ่ จ้าสมิงพราย)
0-2384-7636 การเงิน 0-2384-7637
จ.สมุทรปราการ 10270
0-2757-7429-31   
							
4 สยามสแควร์
388 อาคารสยามสแควร์วนั ถ.พระราม 1 0-2115-1322-28
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
0-2252-3647-49
กทม. 10330
5 คอนแวนต์

38 ชัน้ 1 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์
ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
เทสโก้ โลตัส
พระราม 4

0-2237-8997-9 0-2235-0659
0-2632-0592-3 0-2632-1137
0-2632-1138
0-2632-1140

ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส พระราม 4
0-2249-3852-3 0-2249-3941
ห้อง 2003 ชัน้ 2 3300 ถ.พระราม 4
0-2249-3940-1
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
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ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
6 สุขมุ วิท
		

สถานที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร
1 อาคารกลาสเฮ้าส์บลิ ดิง้ ซ.สุขมุ วิท 25     0-2260-6345-7 0-2260-6348
ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 0-2661-6120-2  
กทม. 10110

เซ็นทรัล พลาซ่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 9 02-160-3426-9 02-160-3426-9 กด 104
พระราม 9
ห้อง 507/1 ชัน้ 5 9/9 ถ.พระราม 9   
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

7 เพชรบุรี
ตัดใหม่

2445/2 อาคารธารารมณ์บสิ ซิเนสทาวเวอร์   0-2318-1051 0-2718-2249
ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ  
0-2318-9956
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
0-2319-7310-1
0-2718-2247-8
หัวหมาก ทาวน์ อาคารหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ ห้อง G04 0-2314-0334-6 0-2314-0337
เซ็นเตอร์
ชัน้ G 177 ถ.รามค�ำแหง ซ.รามค�ำแหง 29
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

8 ศรีนครินทร์

87, 89 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน       0-2361-6555-6 สินเชือ่ 0-2393-2486
(พระโขนงฝัง่ ใต้) เขตประเวศ
0-2393-4072
การเงิน 0-2748-1391-2 กด 18
กทม. 10260
0-2748-1391-2
					
ธัญญะ
ศูนย์การค้าธัญญะ ช็อปปิง้ พาร์ค
0-2108-6108-10 0-2108-6108-10 กด 106
ช็อปปิง้ พาร์ค ห้องเลขที่ 35-36 อาคาร B ชัน้ 2
0-2108-6112
735/2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

9 สุขาภิบาล 3

		

58/75 หมู่ 4 ถ.รามค�ำแหง ซ.146
0-2372-0551-2 0-2728-0796  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240  0-2373-0518-9  
0-2373-3348
0-2728-0794-5
มีนบุรี

ศูนย์การค้ามีนบุรี 10/1 ถ.สีหบุรานุกจิ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

0-2517-9001-3 0-2517-9004

เพียวเพลส
ศูนย์การค้าเพียวเพลส ห้อง C201
0-2372-3522 0-2372-3515
รามค�ำแหง 110 ชัน้ 2 (ปากทางเข้าหมูบ่ า้ นสัมมากร
0-2372-3531-2
ติด รพ.เกษมราษฎร์ 3) 86/2 ถ.รามค�ำแหง
ซอย 110 (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
152
152
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ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
10 ลาดกระบัง

สถานที่ท�ำการ
125 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520

โทรศัพท์
โทรสาร
0-2915-2631-5 0-2915-2653   
0-2915-2651-2

11 เทพารักษ์

0-2706-6112-21 0-2706-6119

  

44/4 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์
(หน้าหมูบ่ า้ นสวนเก้าแสน) ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540

บิก๊ ซี
สมุทรปราการ
  

ศูนย์การค้าบิก๊ ซี สมุทรปราการ 3CR306/1 0-2389-1602-4 0-2389-1605
ชัน้ 3 498/1 ถ.สุขมุ วิท ต.ปากน�ำ 
้
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

		

12 บุญศิริ

10/1-3 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
(ส�ำราญราษฎร์) เขตพระนคร
กทม. 10200       

13 เซ็นต์หลุยส์ 3

26 ซ.สาทร 11 (ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3) ถ.สาทรใต้   0-2212-6127
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120   0-2212-6678-9
0-2211-9646
เสนา เฟสท์

14 ไมตรีจติ
		

15 ลาดพร้าว

ศูนย์การค้าเสนา เฟสท์ ห้อง 106
ชัน้ 1 542, 542/1-2 ถ.เจริญนคร 16
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กทม. 10600

0-2622-1241-6 สินเชือ่ 0-2622-1840
การเงิน 0-2622-1247
สินเชือ่ 0-2212-6126
การเงิน 0-2211-0641

0-2108-9120- 2 0-2108-9123

60, 62, 64 ซ.พระแก้ว ถ.มิตรพันธ์       0-2623-3034-8 0-2623-3039
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย 0-2623-3043-6   
กทม. 10100    
ถ.ทรงวาด

1008-1016 ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

0-2622-9631-4 0-2622-9631-4 กด 106  

2326 ซ.ลาดพร้าว 114 ถ.ลาดพร้าว  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310

0-2934-1070-6 0-2934-3344
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ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
16 กิง่ แก้ว
			
เมกาบางนา

17 พหลโยธิน

สถานที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร
12/18 ซ.กิง่ แก้ว 44 ถ.กิง่ แก้ว ต.ราชาเทวะ 0-2178-2366-9 สินเชือ่ 0-2718-2366-9 กด 4
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
การเงิน 0-2718-2366-9 กด 5 		
		
ศูนย์การค้าเมกาบางนา ห้อง 1764 ชัน้ 1   0-2105-1167-70 การเงิน 0-2105-1167-70 กด 107
ถ.บางนา-ตราด กม.9 ตัด ถ.วงแหวน
ฝัง่ ตะวันออก ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540

1291/1 อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์
ชัน้ G Shop 4 ถ.พหลโยธิน (ซอย9)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
					
อาคารชินวัตร 3 อาคารชินวัตร 3 ห้อง L004 ชัน้ Lobby
(ติดกับบริษทั อีซซู ุ ตรีเพชร ใกล้อาคาร
ฐานเศรษฐกิจและเซ็นทรัลลาดพร้าว)
1010 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กทม. 10900
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0-2357-1126-8 0-2357-1129  

0-2512-2147-50 0-2512-2147-50 กด 106

ฝ่ายสาขาภาคเหนือ
ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
ภาคเหนือ
1 นครสวรรค์   

		

อุทยั ธานี

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

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

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

90/19 ถ.เติบศิริ ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง
จ.อุทยั ธานี 61000

0-56513-000                   

ชัยนาท

302 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย
0-56411-370-1 0-56413-038
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
							
2 เชียงใหม่   
260 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง   0-53245-276-78 0-53304-927
จ.เชียงใหม่ 50000
0-53246-469 -71
		
สันก�ำแพง
72/2 ม.7 ต.สันก�ำแพง
0-53330-102-5 0-53330-102-5 ต่อ 106
อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
แม่ฮอ่ งสอน

2 ซอย 5 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองค�ำ
อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน 58000

0-53611-843-6              -

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

0-55378-100-5 0-55378-100-5 ต่อ 116  

อุตรดิถต์

294/5, 294/6 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

0-55440-435-8

-

พิจติ ร

1/77-78 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจติ ร 66000

0-56650-181-4

-

สุโขทัย

109/4 ถ.มหาราช ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย  64000

0-55622-008-11

-

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

0-53740-741-7 0-53740-741-7 ต่อ 109

130 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�ำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

0-53734-357-60

3 พิษณุโลก  
		
		
		

4 เชียงราย   
		

แม่สาย

-
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ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
5 ถ.นิมมาน
เหมินทร์

สถานที่ท�ำการ
6/1-2 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์
0-53400-661-70

6 พะเยา

963, 963/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000

0-54410-261-9 0-54410-272

7 ล�ำปาง   

435 ถ.ไฮเวย์ ล�ำปาง-งาว ต.หัวเวียง
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000

0-54230-035-42   0-54225-150

8 แพร่

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

0-54621-490-5 0-54621-490 ต่อ 105

		

น่าน

9 ล�ำพูน   

โทรสาร
-

212/32-33 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง    0-54710-666 0-54771-699
จ.น่าน 55000  
0-54771-362-3
23/9 ถ.ล�ำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000

0-53535-178-82 0-53510-433 ต่อ 103  
0-53510-433-4

10 ก�ำแพงเพชร   

418/41-2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง
0-55773-151-6 0-55773-151-6 ต่อ 108  
อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000
				
ตาก
4/9 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง
0-55521-029 0-55540-058 ต่อ 102
จ.ตาก 63000
0-55521-046
					
แม่สอด
31/38-39 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด
0-55535-612-5 0-55535-612-5 ต่อ 104
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

11 เพชรบูรณ์   
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บึงสามพัน

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

0-56711-655-60 0-56711-655-60 ต่อ 117

18 หมู่ 10 ถ.เพชรบูรณ์-หล่มสัก
ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์ 67160

0-56731-844-7 0-56731-844-7 ต่อ 109

ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ขอนแก่น   

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

632 ถ.ศรีจนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
0-43270-401-10 0-43270-401-11 ต่อ 123  
จ.ขอนแก่น 40000
0-43270-400-11
					
ชุมแพ
2/8-9 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ไชยสอ
0-43386-091-4 0-43386-091-4 ต่อ 202
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
		
พล
121/14, 121/15 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล 0-43418-702-5 0-43418-702-5 ต่อ 105  
อ.พล จ.ขอนแก่น  40120

2 นครราชสีมา   

517/143-145 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย 0-44248-201-7 0-44248-208
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

3 อุดรธานี  

596/7 หมู่ 1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
0-42122-330-9 0-42122-330-9 ต่อ 208
อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000
					
หนองคาย
644 หมู่ 4 ถ.เสด็จ ต.มีชยั อ.เมือง
0-42464-306-9
-  
จ.หนองคาย 43000
เลย
		

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

0-42833-573-5 0-42833-576

เซ็นทรัล
อุดรธานี

321/3 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 0-42343531-4
อุดรธานี ถ.ประจักษ์ศลิ ปาคม
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
					
หนองบัวล�ำภู 264/4-5 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว
0-42236-0561-3
อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู 39000
		
บึงกาฬ
405/4 หมูท่ ี่ 1 ถ.บึงกาฬ-พรเจริญ
0-42403-242-4 0-42403-245
ต.บึงกาฬ  อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
4 อุบลราชธานี   
		

263 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0-45265-801-8 0-45265-801-8 ต่อ 114

ศรีสะเกษ

444/149 หมู่ 5 ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ  33000

0-45631-375-6    

อ�ำนาจเจริญ

219-219/1 ถ.ชยางกูร ต.บุง่ อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริญ 37000

0-45270-922-25 0-45270-922 ต่อ 104

-
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ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
5 ชัยภูม   
ิ

สถานที่ท�ำการ
โทรศัพท์
โทรสาร
171/8-12 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง
0-44830-959-64 0-44830-959-64 ต่อ 105
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูม  ิ 36000
					
ภูเขียว
83, 83/1 ม.2 ถ.สายชัยภูม-ิ ภูเขียว
0-44861-756-7 0-44861-756-7 ต่อ 105
ต.ผักบัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
6 สกลนคร   
		

		
		

7 กาฬสินธุ  ์

389 ถ.สีแ่ ยกคูเมือง-ไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม 0-42733-600-5 0-42733-600-5 ต่อ 114
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
นครพนม

14/9  ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000  
(เปิดท�ำการทุกวันจันทร์-ศุกร์)

0-42520-113-6 0-42520-113-6 ต่อ 105

มุกดาหาร

44/32 ถ.พิทกั ษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

0-42630-191-4 0-42630-191-4 ต่อ 104

สว่างแดนดิน

903/5-6 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

0-42721-837-8 0-42721-837-8 ต่อ 105
0-42722-461-2

20/10-11 ถ.ประดิษฐ์ ต.กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

0-43821-890-7 0-43821-890-7 ต่อ 106  

8 บุรรี มั ย์   

18/20 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
0-44616-972-5 0-44616-972-5 ต่อ 107
จ.บุรรี มั ย์ 31000
0-44602-703-5
					
นางรอง
601,603 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง
0-44624-205-8 0-44624-205-8 ต่อ 104
อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์ 31110
9 สุรนิ ทร์
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233/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรนิ ทร์ 32000

0-44538-125
0-44538-154
0-44538-164
0-44538-288

0-44538-154 ต่อ 108

ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
10 ร้อยเอ็ด   
  

  ยโสธร

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

389, 391 ถ.แจ้งสนิท (เทวาภิบาล)
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0-43523-310-7 0-43523-310-7 ต่อ 105  

55/3 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
(เปิดท�ำการทุกวันจันทร์-ศุกร์)

0-45711-740
0-45713-094

0-45713-091

11 มหาสารคาม

51, 51/1, 53/1 ถ.ริมคลองสมถวิล
0-43741-204-10 0-43741-204-10 ต่อ 105  
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

12 ถ.จอมพล

704/14-17 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง 0-44269-205-7 0-44258-151 ต่อ 4
จ.นครราชสีมา 30000
0-44259-683
0-44245-208

13 ถ.มิตรภาพ

433/20-21 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา 0-43465-020-28 0-43465-029
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
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ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
ภาคตะวันออก

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

1 ฉะเชิงเทรา   

153 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
0-38812-682-6 0-38812-687  
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
0-38514-765  
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
				
2 พัทยา   
8/51 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ
0-38370-501-2   0-38370-521  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 21500
0-38427-671-3  
0-38370-518-20
					
เซ็นทรัลเฟสติวลั ฯ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พัทยาบีช
0-38043-580-82 0-38043-583
พัทยา
ห้องเลขที่ 418 ชัน้ 4 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

		

บุญสัมพันธ์

78/164-165 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุร  ี 20150

0-38377-015-8 0-38377-018

สัตหีบ

507/30 ม.2 ถ.สุขมุ วิท ต.สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

0-38437-586-7 0-38437-590
0-38437-590

3 ระยอง   

141/7-10 ถ.สุขมุ วิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง 0-38612-603 0-38800-464
จ.ระยอง 21000
0-38800-464-8
					
ปลวกแดง
296/22 ถ.ปลวกแดง-โรงน�ำ้ ตาล
0-38025-916-8 0-38025-907
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง  21140
4 ปราจีนบุรี   
		

147/1 ถ.ราษฎร-ด�ำริ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25000

74/144-145 หมู่ 7 ถ.สุวรรณศร
0-37320-915-7 0-37320-918
ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
					
สระแก้ว
97/133-134 ต.สระแก้ว อ.เมือง
0-37220-400-3 0-37220-400-3
จ.สระแก้ว 27000
		
นิคม
525/18-19 หมู่7 ต.ท่าตูม
0-37218-883-5 0-37218-886
อุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
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นครนายก

0-37200-343-7 0-37200-343  
0-37214-841-4

ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
12 ลพบุรี
13 อ่างทอง   

สถานที่ท�ำการ
99/5 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์

โทรสาร

0-36784-455-7 0-36420-600

21/9-10 หมู่ 2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง
0-35613-507-9 0-35611-845 ต่อ 289
ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 0-35613-488
0-35611-845   
					
สิงห์บุรี
612-613 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว
0-36512-740-1 0-36512-741
ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี
0-36512-762-3
จ.สิงห์บุรี 16000

หมายเหตุ :  สาขาย่อย
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ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

5 ชลบุรี   

39/3 ม.4 ถ.สุขมุ วิท ต.เสม็ด อ.เมือง
0-38765-781-9 0-38765-785 ต่อ 611
จ.ชลบุรี 20000
0-38765-775
						
อมตะนคร
700/17 หมูท่ ี่ 1 ต.คลองต�ำหรุ
0-38457-569 0-38457-569
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0-38457-570-2     
6 จันทบุร   
ี
               ตราด
7 ศรีราชา
		

1/71 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง  
จ.จันทบุรี 22000

0-39351-272-8 0-39351-210-11
0-39351-210-11

308/4-5 หมูท่ ี่ 2 ถ.สุขมุ วิท
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

0-3953-2712 0-3953-2715
0-3953-2713-4

126/1-3 ถ.สุขมุ วิท ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

0-38772-032-42 0-38772-038  

สวนอุตสาหกรรม 399/63-64 หมู่ 11 ถ.ทุง่ สุขลา
0-38480-585-7 0-38480-588
สหพัฒน์
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี 20110
					
8 บ่อวิน
128/415-416 หมู่ 3 ถ.ปากร่วม-ห้วยปราบ 0-38137-048-54 0-38370-048-54
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
					
9 บ้านฉาง
67/40-41 หมู่ 3 ถ.สุขมุ วิท ต.พลา
0-38605-550-4 0-38605-565
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
0-38605-565-7
ภาคกลาง
10 พระนคร
ศรีอยุธยา

6/6-9 ถ.นเรศวร ต.ประตูชยั
0-35245-167-70 0-35245-167-70
อ.พระนครศรีอยุธยา
0-35245-480
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
				
ถ.โรจนะ
481 หมู่ 2 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน
0-35227-471-4 0-35227-471-4
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

11 สระบุร   
ี

158/10 ถ.พิชยั รณรงค์สงคราม
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

0-36315-159-60 0-36351-159 ต่อ 110  
0-36315-524-7  
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ฝ่ายภาคใต้และภาคตะวันตก
ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
ภาคใต้

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

1 เพชรบุรี   

2/85-87 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง 0-32417-424-5 0-32410-723
จ.เพชรบุรี 76000
0-32424-225-8  
0-32410-722-3

2 ประจวบคีรขี นั ธ์

49 ถ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง   0-32551-115-20 0-32551-118
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77000

3 หัวหิน

178/12-13 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0-32533-348
0-32532-122

0-32533-348

4 นครศรีธรรมราช

543 ถ.ราชด�ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
0-75342-214 0-75342-214
จ.นครศรีธรรมราช  80000
0-75346-950-1 0-75347-108  
					
ทุง่ สง
6/1 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุง่ สง   0-75411-363 0-75-412-424
จ.นครศรีธรรมราช 80110
0-75411-579
0-75412-334
5 ภูเก็ต   
		
		

6 หาดใหญ่  

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

0-76221-533
0-76221-737

0-76218-191   

พังงา

17/30-31 ถ.ศิรริ าษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง 0-76414-434-7 0-76414-434-7
จ.พังงา 82000

ถลาง

59/11-12 หมู่ 5 ถ.เทพกระษัตรี
ต.ศรีสนุ ทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  83110

0-76617-018-21 0-7661-7021

ฉลอง

18/52-53 หมู่ 8 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก
ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0-7638-4632-5 0-7638-1457

843 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 0-74245-161 0-74345-526-30
จ.สงขลา  90110
0-74245-674 ต่อ 109-110
0-74345-526-30
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ล�					
ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
สถานที่ท�ำการ
โทรศัพท์
สงขลา
72/1 หมู่ 2 ต.เข้ารูปช้าง
0-74333-836-8
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
		
สตูล
24, 26 ถ.บุรวี านิช ต.พิมาน อ.เมือง
0-74723-894-5
จ.สตูล  91000  
0-74723-927-8
				
ถ.ราษฎร์อทุ ศิ
61/5 ถ.ราษฎร์อทุ ศิ ซอย 1/2
0-7425-5937-39
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
		
เซ็นทรัลเฟสติวลั ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่
0-7423-5078-80
หาดใหญ่
เลขที่ 334 ชัน้ 3 ถ.กาญจนวณิชย์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
7 สุราษฎร์ธานี

โทรสาร
0-74333-839

  

-

0-7425-5940
0-74235-0781

31/10 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู   
่
0-77200-350 0-77200-412
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-77200-917-8
เกาะสมุย

11 หมู่ 1 ถ.สายรอบเกาะ ต.แม่นำ�้
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  84330

0-77430-470-1 0-77430-512
0-77430-511

เซ็นทรัลสุราษฎร์ 333 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 0-77602-793-95 0-77602-796
ถ.เลียงเมืองท่ากุบ-สนามบิน ต.วัดประดู่
อ.เมือง จ. สุราษฏร์ธานี  84000
8 ตรัง   

59/16-18 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเทีย่ ง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
				
พัทลุง
40/9 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
9 ชุมพร   
ระนอง
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0-75213-079 0-75222-880
0-75222-868-9
0-75616-952-5 0-74616-952-5

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

0-77576-566-69 0-77576-570  

4/51 ถ.เพชรเกษม ต.บางริน้
อ.เมือง จ.ระนอง 85000

0-77821-756-7 0-77821-719
0-77821-718

  

ล�ำดับ สาขาหลัก     สาขาย่อย
10 ยะลา   

สถานที่ท�ำการ
215/3-4 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา 95000
				
นราธิวาส
57/3-4 ถ.สุรยิ ประดิษฐ์ ต.บางนาค  
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
		
ปัตตานี
60/1-2 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์
โทรสาร
0-73223-551-5 0-73223-551

11 กระบี่

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

0-75630-483-9 0-75630-483 ต่อ 118
0-75630-491-3

364/7 ถ.เทศา ต.พระประโทน
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-34257-292
0-34257-655
0-34257-920

236-237 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุม่ ล้ม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73220

0-2429-6273-3 0-2429-6274

38/10-12 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพีเ่ ลีย้ ง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

0-35522-512-5 0-35501-340
0-35501-339

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

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

37/127-128 ถ.ปากแรด ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

0-3220-0628-29 0-3220-0630

ภาคตะวันตก
1 นครปฐม  
		

ศาลายา
พุทธมณฑล
สาย 4
			
2 สุพรรณบุร   
ี
			
3 ราชบุร   
ี
		

บ้านโป่ง

			
4 สมุทรสาคร   

0-73516-101-3 0-73516-104
0-73334-095-6 0-73334-532
0-73334-531

0-34257-971

48 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย
0-34815-773-82 0-34815-775 ต่อ 107
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
				
สมุทรสงคราม 13/94 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง
0-34711-308-10 0-34711-313
จ.สมุทรสงคราม 75000

5 กาญจนบุรี   

20/26-29 ซ.โรงพยาบาลธนกาญจน์
ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี  71000

0-34622-815-7 0-34516-758 ต่อ 104
0-34516-758-64
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ศูนย์บริการธนาคาร
ล�ำดับ ศูนย์บริการธนาคาร
1

สมุทรปราการ

สถานที่ท�ำการ
ทีว่ า่ การ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์
0-2702-8113
0-2702-8603

				
2
นครปฐม
ทีว่ า่ การ อ.เมืองนครปฐม
0-34275-729
จ.นครปฐม 73000
0-34211-571
					
3
สามพราน
ทีว่ า่ การ อ.สามพราน อ.สามพราน
0-34222-973-4
จ.นครปฐม
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โทรสาร
0-2702-8113
0-34275-729
0-34211-571
       -

4

สมุทรสงคราม

ทีว่ า่ การ อ.เมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000

0-34713-110

0-34713-101

5

บ้านโป่ง

ทีว่ า่ การ อ.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

0-32343-821
0-32343-894

0-32343-821
0-32343-894

6

บางละมุง

ทีว่ า่ การ อ.บางละมุง ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

0-38223-556-7

0-38223-557

7

สัตหีบ

ทีว่ า่ การ อ.สัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180

0-38437-216-7

-

8

ปลวกแดง

ทีว่ า่ การ อ.ปลวกแดง ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

0-38659-870-1

0-38659-871

9

กบินทร์บรุ ี

ทีว่ า่ การ อ.กบินทร์บรุ ี อ.กบินทร์บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี 25240

0-37202-691-2    

      -

10

ตราด

ทีว่ า่ การ อ.เมืองตราด อ.เมือง
จ.ตราด 23000

0-39520-597-8

0-39520-598

11

ทุง่ สง

ทีว่ า่ การ อ.ทุง่ สง อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมราช 80110

0-75332-692

0-75332-691

12

เวียงสระ

ทีว่ า่ การ อ.เวียงสระ อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี 84190

0-77257-220-1

-

13

สิงห์บรุ ี

ส�ำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บรุ ี อ.เมือง
จ.สิงห์บรุ ี 16000

0-36521-492

-
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ล�ำดับ ศูนย์บริการธนาคาร

สถานที่ท�ำการ

โทรศัพท์

โทรสาร

14

สุโขทัย

ทีว่ า่ การ อ.เมืองสุโขทัย ถ.สิงหวัฒน์
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

0-55614-670

0-55614-671

15

อุตรดิตถ์

ทีว่ า่ การ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมติ ร
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

0-55414-823

0-55413-082

16

พิจติ ร

ทีว่ า่ การ อ.เมืองพิจติ ร ถ.ศรีมาลา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจติ ร 66000

0-56612-188

0-56612-190

17

แม่สอด

ทีว่ า่ การ อ.เมืองแม่สอด ถ.อินทรคีรี
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

0-55542-995

0-55542-770

18

หางดง

ทีว่ า่ การ อ.หางดง ถ.เชียงใหม่-ฮอด
ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

0-53427-502

0-53427-502  

19

ฝาง

ทีว่ า่ การ อ.ฝาง หมู่ 5 ถ.โชตนา ต.เวียง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

0-53382-832-3

-

20

แม่สาย

ทีว่ า่ การ อ.แม่สาย ถ.พหลโยธิน
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

0-53734-393-4

0-53734-394

21

อ.พล

ทีว่ า่ การ อ.พล ถ.พลรัตน์ ต.เมืองพล
อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

0-43418-864

0-43418-865

22

เลย

ทีว่ า่ การ อ.เมืองเลย ถ.จรัสศรี ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย 42000

0-42833-603
0-42833-605

0-42813-219

23

อ�ำนาจเจริญ

ทีว่ า่ การ อ.เมืองอ�ำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริญ 37000

0-45452-440

0-45451-441

24

มุกดาหาร

ทีว่ า่ การ อ.มุกดาหาร ถ.พิทกั ษณ์พนมเขต
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-42630-324

0-42630-325

25

วารินช�ำราบ

ทีว่ า่ การ อ.วารินช�ำราบ ถ.ทหาร
อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

0-45266-700

0-45266-511

26

ปากช่อง

ทีว่ า่ การ อ.ปากช่อง ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

0-44248-201-8

-

หมายเหตุ : เปิดท�ำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์
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เคาน์เตอร์การเงิน

168
168

ล�ำดับ เคาน์เตอร์การเงิน
1 เดอะมอลล์ บางกะปิ

สถานที่ท�ำการ
ชัน้ 1 ฝัง่ พลาซ่า  
ตรงข้ามร้าน Sony

โทรศัพท์
0-2375-8365

โทรสาร
0-2375-8365

2 เดอะมอลล์ บางแค

ชัน้ 3 ฝัง่ พลาซ่า
ตรงข้ามโรงเรียนสยามกลการ

0-2454-9430

0-2454-9430 กด 3

3 เดอะมอลล์
งามวงศ์วาน

ชัน้ 1 ฝัง่ พลาซ่า ติดกับ KFC
ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย  

0-2550-0683

0-2951-9183

4 เดอะมอลล์ ท่าพระ

ชัน้ 2 ฝัง่ พลาซ่า ตรงข้ามร้าน First Choice

0-2477-7238

0-2477-7238

5 บิก๊ ซี บางนา

ชัน้ B ตรงข้ามร้านเทเลวิช

0-2744-3493

0-2744-3493

6 บิก๊ ซี  แจ้งวัฒนะ

ชัน้ 1 ฝัง่ พลาซ่า ตรงข้ามร้านเทเลวิช

0-2575-2259

0-2982-5894

7 บิก๊ ซี  อ่อนนุช

ชัน้ 2 ติดกับร้านกรุงไทยการแว่น

0-2311-3960

0-2311-3961

8 บิก๊ ซี บางปะกอก

ชัน้ 3 ใกล้ธนาคารกรุงเทพ   

0-2428-1424-5

0-2428-1425

9 อิมพีเรียล ส�ำโรง

ชัน้ G ตรงข้าม Super Market

0-2394-0374-5

0-2394-0374

10 ไอทีสแควร์

ชัน้ 1 ศูนย์การค้าไอที สแควร์
แยกหลักสี-่ แจ้งวัฒนะ

0-2576-0590-1

0-2576-0592

11 ไอเพลส ลาดกระบัง

ชัน้ 2 ห้อง B5 ศูนย์บริการผูป้ ระกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ไอเพลส
ไลฟสเคป เซ็นเตอร์

0-2360-5255-6

0-2360-5257

12 เซ็นทรัล พลาซ่า
เชียงใหม่แอร์พอร์ต
			
13 เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต

ชัน้ G ฝัง่ ลิฟต์แก้ว

0-5390-3767-8

0-53903-768

ชัน้ 2

0-76221-533
0-76221-737

0-76221-533
0-76221-737

รายงานประจำ�ปี 2556

60 ป เพื่อ 64 ลานความสุข

สำนักงานใหญ
63 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนยลูกคาสัมพันธ โทรศัพท : 0-2645-9000
www.ghbank.co.th

