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วิสัยทัศน์ (Vision)

“ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้น�ำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร”
(To be a modern and sustainable housing bank
and market leader in providing comprehensive
housing finance services)
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พันธกิจ (PRIME Mission)
P
R
I
M
E

ตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
(Providing supports to government’s housing policies and driving country’s housing industry)
ด�ำรงความเป็นผู้น�ำด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง (Remaining a leader in housing
finance services provider for low and middle income people)
มุง่ พัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง (Innovating excellent products and services)
มุ่งพัฒนาศักยภาพ และพลังสร้างสรรค์ของพนักงาน (Manpower development, optimizing capacity and
creativity development)
มุ่งสร้างองค์กรให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และร่วมสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี (Excellent
corporate governance, social & environmental responsibilities and enriching people’s quality of life)

ค่านิยม (GIVE Governance)
G
I
V
E

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

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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สร้าง
โอกาสให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
โดยช่วยให้ลูกค้าผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง สามารถ
เข้ า ถึ ง บริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของธนาคาร
ผ่านการบริการทีเ่ ป็นเลิศและมุง่ เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนไทย
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ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
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เสริม

ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เป็นกลไกสำ�คัญ
ของพลั ง ขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ให้มั่นคงและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพที่ยั่งยืนต่อไป
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ความสุข ที่ยั่งยืน

มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกิดเป็นสังคม
ที่เปี่ยมสุขยืนยาว พร้อมทั้งมีความห่วงใยรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการตระหนักและ
ให้ความสำ�คัญต่อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
สังคมไทยมีสุขที่ยั่งยืน เป็น “ครอบครัวเดียวกัน”
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สารจากประธานกรรมการ
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ตลอดระยะเวลากว่า 62 ปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้สร้างโอกาสให้ประชาชนไทยกว่า
3 ล้านครอบครัวได้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองผ่านระบบสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และในปี พ.ศ. 2558 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ยังคงท�ำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจส�ำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามวิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารมั่นคงทันสมัยและ
เป็นผู้น�ำสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร”
ในปี พ.ศ. 2558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประสบความส�ำเร็จในการปล่อยสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ประชาชน โดยสามารถปล่อย
สินเชื่อใหม่ได้ถึง 157,447 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และเป็นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีวงเงินกู้ไม่เกิน
1.5 ล้านบาท ทีม่ สี ดั ส่วนถึงประมาณร้อยละ 70 ของจ�ำนวนรายผูก้ ู้ จึงเป็นสิง่ ทีย่ นื ยันถึงศักยภาพของธนาคาร ในการท�ำหน้าทีเ่ คียงข้าง
ประชาชนด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสะท้อนการเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงอีกด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารยังคงด�ำรงบทบาทในการเป็นกลไกส�ำคัญของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านตลาด
ที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวและมีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย โดยในปี พ.ศ. 2558 ธนาคารได้ด�ำเนินโครงการ
“มาตรการเพือ่ ส่งเสริมการให้สนิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยและปานกลาง” ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ มีวงเงินเป้าหมายของสินเชือ่
ที่ 10,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี แต่ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 ธนาคารสามารถอนุมัติสินเชื่อส�ำหรับโครงการนี้ได้ถึง 11,984 ล้านบาท
ส�ำหรับลูกค้า 8,439 ราย นอกจากนี้ธนาคารยังได้มีการด�ำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ธอส. เพื่อส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน
ในการผ่อนช�ำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ส�ำหรับลูกค้าธนาคารผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2559 ธนาคารต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นสถาบันการเงินหลักในการสนับสนุน
“โครงการบ้านประชารัฐ” ซึ่งเป็นโครงการที่ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการซื้อที่อยู่อาศัย
ให้สามารถมีทอี่ ยูอ่ าศัยทีม่ คี วามมัน่ คงได้ และยังเป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศให้มกี ารขยายตัว ซึง่ ธนาคารจะเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญ
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดการเติบโตและขยายตัวอย่างมั่นคงตลอดไป
คณะกรรมการธนาคารจะร่วมขับเคลือ่ นให้ธนาคารสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชน
ในอีกหลายประการ เช่น โครงการ e-Payment โครงการเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินที่สามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุ และโครงการ
เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างความพร้อมในการมีที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน (Financial Literacy) เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างมาตรฐานในระบบการบริหารองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาลทีด่ ี มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงการเป็นองค์กรที่มีส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งเน้น
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความพึงพอใจให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ภายใต้ความร่วมมือ ร่วมใจ ของคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ผมเชื่อมั่นว่า ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์จะเป็นองค์กรที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือ และสนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางให้สามารถ
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ในท้ายนี้ ผมขอขอบคุณลูกค้าธนาคารทีใ่ ห้ความไว้ใจ และให้การสนับสนุนธนาคารอาคารสงเคราะห์เสมอมา ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญ
อย่างยิ่งที่ช่วยให้ชาวธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกคน ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้ประเทศและประชาชนชาวไทยต่อไป

		

(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)

		

ประธานกรรมการธนาคาร

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ปี 2558 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในภาวะการชะลอตัว โดยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 2.80 โดยเป็นผลจากการหดตัวลงในภาคการลงทุนและการส่งออก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือนและก�ำลังซื้อของประชาชนด้วย ประกอบกับภาวะหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนต่อ GDP ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 81.11 ซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ภาวะเช่นนี้ท�ำให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอ�ำนวยสินเชื่อทุกประเภท โดยสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสินเชื่อที่มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวดขึ้น เพราะเป็นสินเชื่อที่มีมูลค่าสูงและมีระยะเวลายาว แม้จะเป็น
สินเชื่อที่มีความเสี่ยงต�่ำกว่าสินเชื่อประเภทอื่น เนื่องจากมีหลักประกันความปลอดภัย
ดังนั้น ในปี 2558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีบทบาทอย่างสูงในการช่วยเหลือสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนไทย
สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และยังเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกส�ำคัญของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยธนาคารได้ด�ำเนิน
โครงการด้านสินเชื่อที่ส�ำคัญ เช่น มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง โครงการบ้าน ธอส.
เพื่อสานรัก และโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. ชีวิตมีสุข เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารยังด�ำเนินแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกทางการตลาดครบวงจร ทั้งด้านสินเชื่อและด้านเงินฝากควบคู่กัน รวมถึง
กลยุทธ์มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมการน�ำเสนอ “การบริการด้วยหัวใจ”
ผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
ภายใต้กลยุทธ์การบริหารงานของธนาคารดังกล่าวมานี้ ส่งผลให้ในปี 2558 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น
157,447 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ 14,749 ล้านบาท และเกินเป้าหมายปี 2558 ที่ตั้งไว้ 149,800 ล้านบาท จ�ำนวน 7,647 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงยึดมั่นในบทบาทเป็นสถาบันการเงินหลักในการสร้างโอกาสให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยและ
ปานกลางมีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง ผ่านการปล่อยสินเชือ่ ใหม่ให้ผขู้ อสินเชือ่ ส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ
สินเชื่อส�ำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง ในวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ได้ถึง 115,068 ราย เป็นจ�ำนวนเงินรวม 119,506 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 75.90 ของสินเชื่อปล่อยใหม่ทั้งหมด
ในปี 2558 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวม 862,832 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 ส่งผลให้ธนาคารมีสินทรัพย์รวมถึง
900,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75,225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.12 โดยมีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เป็นร้อยละ 5.45 ของ
สินเชื่อคงค้างรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 เล็กน้อย ที่ร้อยละ 5.36 ของสินเชื่อรวม เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการช�ำระหนี้ของประชาชน อย่างไรก็ดี ธนาคารยังคงมีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน 8,700 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่านมา
การด�ำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น พื้นฐาน
ในการบริหารจัดการที่ส�ำคัญ คือ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) โดยธนาคารได้น�ำหลักการการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีทั้ง 7 ประการ ได้แก่ ความตระหนักในหน้าที่ (Accountability) ความรับผิดชอบ (Responsibility) การปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเสมอภาค (Equitable Treatment) ความโปร่งใส (Transparency) การสร้างคุณค่า (Value Creation) จริยธรรม (Ethics)
และการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน เพื่อให้เป็นองค์กรของรัฐที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ภายใต้
กรอบการก�ำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการด�ำเนินนโยบายการสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ควบคู่กับภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยมาโดยตลอด
ส�ำหรับในปี 2559 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังคงยึดมั่นในยุทธศาสตร์และแนวทางที่จะให้ความส�ำคัญกับการตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรและคูค่ า้ ของธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยความเป็นเลิศผ่านระบบการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้าของธนาคารต่อไป

		
		
		

(นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม)

รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการในตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
คณะกรรมการดําเนินการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

คณะกรรมการธนาคาร

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายสมภพ เตชเสนสกุล)

กลุมงานตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร

รองกรรมการผูจัดการ
(นายกมลภพ วีระพละ)

กรรมการผูจัดการ
(นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม) รษก.*

ฝายตรวจสอบสาขา
(นายวรณัฐ สุโฆษสมิต)

ฝายตรวจสอบสํานักงานใหญ
(นายบุญชัย แสงอรุณวิวัฒน)

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายลือชัย จิรวินิจนันท)

ฝายทรัพยากรบุคคล
(นายทรงเดช ดารามาศ) รษก.

ฝายพัฒนาและบริหารการเรียนรู
(นางนิพพิทา วีรุตมเสน)

กลุมงานกลยุทธองคกร

กลุมงานสาขานครหลวง

กลุมงานสาขาภูมิภาค

รองกรรมการผูจัดการ
(นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม)

รองกรรมการผูจัดการ
(นางเพ็ญศรี โปรงเมฆ)

รองกรรมการผูจัดการ
(นายวิทยา แสนภักดี) รษก.

สายงานบริหารโครงการ
สารสนเทศและสนับสนุน
ระบบงานหลัก

สายงานสาขานครหลวง

สายงานสาขาภูมิภาค 1

สายงานสาขาภูมิภาค 2

สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 1

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(วาง)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นางสาวอรฑา เจริญศิลป) (นางสาวอภิรตั น ตันติเวชกุล) (นายธนกิจ ธีระกาญจน)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายสมบัติ ทวีผลจรูญ)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(วาง)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายวิทยา แสนภักดี)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายทวนทอง ตรีนุภาพ)

ฝายวิเคราะหและ
วางแผนกลยุทธ
(นายวิชัย วิรัตกพันธ)

ฝายประเมินผลองคกร
ฝายปฏิบัติการสารสนเทศ ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ
(นางสาวอรนุช พงษประยูร) (นายอภิรตั น อรุณวิไลรัตน) (นางบุษกร ปภัสสรศิริ)

ฝายสาขา กทม.
และปริมณฑล 1
(นายชนะ จิระรัตนรังษี)

ฝายสาขาภาคเหนือ
(นางปนัดดา ธรรมสุนทรา)

ฝายสาขาภาค
ฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ตะวันออกและภาคกลาง (นางสาวเยาวนี
ศรีสาคร) รษก.
(นายศิรพงศ สุวรรณศรี)

ฝายพัฒนากระบวนงาน
(วาง)

ฝายวิชาการและเผยแพร
(นายศิวะ จงเจริญ)

ฝายสาขา กทม.
ฝายสาขาภาคตะวันออก
และปริมณฑล 2
เฉียงเหนือ
(นางฉัตรรวี จิระกุลเมธาพัฒน) (นายดนัย แสงศรีจันทร)

ฝายสาขาภาคใตและ
ฝายลูกคาสัมพันธ
ภาคตะวันตก
(นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท) (นางจันทิมา เบ็ญจศิรวิ รรณ)

สายงานกลยุทธ 1

สายงานกลยุทธ 2

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศูนยความมัน่ คงปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายสราวุธ อุยานนท)

ฝายบริหารโครงการ
สารสนเทศ
(นางสมจิตต รถทอง)

สำนักพระราม 9
(นางสาวปญจาภรณ พรหมายน)
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ฝายธนาคารอิเล็กทรอนิกส
(นายทวนทอง ตรีนภุ าพ) รษก.

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการกําหนดกลยุทธและนโยบายทางดาน IT
คณะกรรมการการกลั่นกรองกฎหมาย
ที่ปรึกษาดานกิจการพิเศษ
(นายทรงเดช ดารามาศ)
(นายเลอพงษ ชูประยูร)
(นางศรินทิพย ชนะภัย)

สายงานธรรมาภิบาล

สํานักกรรมการผูจัดการ
(นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง)
ฝายสื่อสารองคกร
(วาง)
ฝายกิจกรรมเพื่อสังคม
(นางสาวกรองทิพย มารัตนะ) รษก.

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(วาง)
ฝายกำกับการปฏิบัติงาน
(นางกรุณา เหมือนเตย)

ฝายสอบทานสินเชื่อ
(นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ)

ฝายบริหารความเสี่ยง
(นายณรงคพล ประภานิรินธน)

กลุมงานการตลาด

กลุมงานสินเชื่อ

กลุมงานบริหารหนี้และปฏิบัติการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผูจัดการ
(วาง)

รองกรรมการผูจัดการ
(นายฉัตรชัย ศิริไล)

รองกรรมการผูจัดการ
(วาง)

รองกรรมการผูจัดการ
(นายวิกิต ขจรณรงควณิช)

สายงานการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 2

สายงานวิเคราะหสินเชื่อ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายภพกร เจริญลาภ)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายฉัตรชัย ศิริไล) รษก.

สายงานกิจการนโยบาย
สินเชื่อและภาครัฐ

สายงานปฏิบัติการ
และกฎหมาย

สายงานสนับสนุน
สำนักงานและสาขา

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นางศรินทิพย ชนะภัย) รษก. (นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ) (นายคนึง ครุธาโรจน) รษก. (นายลือชัย จิรวินจิ นันท) รษก.

ฝายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก ฝายวิเคราะหสนิ เชือ่ รายยอย
(นางสาวกัญจนิกา ศรีรตั นตรัย) (นายพงษศกั ดิ์ คำนวนศิร)ิ

ฝายนโยบายสินเชื่อธุรกิจ
และภาครัฐ
(นางภานิณี มโนสันติ์)

ฝายการตลาดและพันธมิตร ฝายวิเคราะหสนิ เชือ่ โครงการ
(นางจินตนา สงศิริ) รษก.
(วาง)

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
(นางพอตา ยิ้มไตรพร)

ฝายธนบดีธนกิจ
(นายภพกร เจริญลาภ) รษก.

สายงานบริหารหนี้
และบังคับคดี

ฝายบริหารหนี้ กทม.
ฝายกฎหมาย
และปริมณฑล
(นางสาวรุงระวี ปทมาคม) (นายคนึง ครุธาโรจน) รษก.
ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค
(นายพนัส สุขะปณฑะ)

ฝายบริหาร NPA
(นายพิศัลย กองทรัพย)

ฝายบังคับคดีและหนีส้ ว นขาด ฝายจัดหาและการพัสดุ
(นายพนัส สุขะปณฑะ) รษก. (นายพิศลั ย กองทรัพย) รษก.

ฝายบริหารสำนักงาน
และกิจการสาขา
(วาง)

สายงานการเงินและบัญชี

สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(วาง)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายคนึง ครุธาโรจน)

ฝายการบัญชี
(นางราณี เพชรสงค)

ฝายประเมินราคาหลักทรัพย
(นายอำนาจ ผลศิริ)

ฝายธุรกรรมการเงิน
(นางเพลินจิตต แกวแดง)

ฝายพิธีการสินเชื่อ
(นายชัยพร จุฬามณี)

ฝายบริหารการเงิน
(นายทองปลิว กิจแจมเลิศ)
หมายเหตุ * ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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คณะกรรมการธนาคาร

1 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

2 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

3 นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล
กรรมการ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

6 นายกำ�พล ศรธนะรัตน์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

7 นายเจษฎา ศิวรักษ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
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4 นายสันติ ถิรพัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

5 นายธานินทร์ ผะเอม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

8 นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

9 นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม*
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการในต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ * ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ประวัติคณะกรรมการธนาคาร

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ		 62  ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3/2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ำกัด
• กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ประสบการณ์ท�ำงาน
• กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
• กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา
• ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ วุฒิสภา
• ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
• สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด
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นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
อายุ
56 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท Management and Human Relations, Abilene Christian University, TEXAS, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี Political Science, Delhi University, สาธารณรัฐอินเดีย
การอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 167/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการพัฒนาผู้นำ�องค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังร่วมกับ The Kellogg School of
Management, The Schulich School of Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs
• หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ [Mini Master of Management Program (MMM)] รุ่นที่ 34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำ�รงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำ�งาน
• รองอธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
• กรรมการ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
• กรรมการ คณะกรรมการสงเคราะห์การทำ�สวนยาง
• กรรมการ คณะกรรมการสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล

กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

• ADB – ADBI Inception Workshop on Housing

อายุ
58 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม

•

•

•

การอบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• Training on “Housing Strategies for the Urban Low
Income Group”, Indonesia
• Training on “Ecological and Aspect of Low Cost
Housing”, Technische Universitat Berlin, Germany
Training
and Study Visit on “Slum Upgrading”,
•
		 Philippines
• Training on Urban and Housing Development,
Kyoto University, Japan
Training
on Sustainable Planning for Local
•
Administration – SPS 2014 Extra ; Transit Oriented
Development : The Rail, Kasetsart University and
Study Visit to USA
Conference
on “ The 5th Asia Pacific Ministerial
•
Conference on Housing and Urban Development”,
Seoul, Republic of Korea
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•
•
•
•
•

Policies for Emerging Asia, Tokyo, Japan
หลักสูตร “การพัฒนาการจัดท�ำงบการเงิน”
ตามมาตรฐานการบัญชีไทย
การน�ำระบบ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาประสิทธิภาพทีมงานด้วยการเสริมสร้าง
บทบาทใหม่ของงานทรัพยากรบุคคล
การบริหารระบบการเงินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
อย่างยั่งยืน
การจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การพัฒนาศักยภาพการจัดท�ำที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
ผู้มีรายได้น้อย (Capability Enhancement for
Affordable Housing Development)
Leadership Succession Program (LSP)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• เลขานุการคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
• เลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง การเคหะแห่งชาติ

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
• ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ
• ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารสินเชือ่ และหนี้ การเคหะแห่งชาติ

นายสันติ ถิรพัฒน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
อายุ
56 ปี
การศึกษา

• ปริญญาเอก การเงิน University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท การเงิน University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin-Madison
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินยิ มอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 39/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 17/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร CFO : Becoming a Strategic Partner The Wharton
School of University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Performance Evaluation and Attribution
•
•
•
•

International Center for Financial Asset Management and
Engineering, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
หลักสูตร Behavioral Finance, Amsterdam Institute of
Finance, ประเทศเนเธอร์แลนด์
หลักสูตร Integrated Risk Management International Center
for Financial Asset Management and Engineering,
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
หลักสูตร Credit Risk : Pricing and Risk Management Stanford
Graduate School of Business, สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Structured Products Swiss Finance Institute,
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•
•
•
•

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผูอ้ ำ�นวยการศูนย์นวัตกรรมสังคม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้เพิ่มเติม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการปริญญาเอกร่วมระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (JDBA Program)
กรรมการบริหาร บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำ�กัด
กรรมการการลงทุน บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำ�กัด

•
•
ประสบการณ์ทำ�งาน
• หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
• อนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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นายธานินทร์ ผะเอม

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
59  ปี
การศึกษา

•

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, Lancaster University สหราชอาณาจักร
• Diploma in Development Studies, Lancaster University
สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ 13/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ รุ่นที่ 25
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร Macroeconomic Policy and Management System,
Economic Planning Agency (EPA), ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 41
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร Strategic Leadership for GMS Cooperation,
•

under Phnom Penh Plan, Asia Pacific Development and
Finance Center, Shanghai, People’s Republic of China (ADB)
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

•

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Regional Forum on the Journey to and from the Middle Income
Status-The Challenges for Public Sector Managers organized by
Asian Development Bank (ADB), Asia-Pacific Finance and
Development Center (AFDC) and Asia Pacific Community of
Practice on Managing for Development Results (CoP-MfDR),
Shanghai, People’s Republic of China

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
• กรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจยั ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
• กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
• ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• กรรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ประสบการณ์ท�ำงาน
• ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ)
• ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (สพศ.)
• ผู้อ�ำนวยการกองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน (กรอ.)
• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกองวางแผนส่วนรวม

นายกำ�พล ศรธนะรัตน์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ
55  ปี
การศึกษา

•
•
•
•
•

การอบรม

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สถิติประยุกต์-คอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 16 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•

และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ท�ำงาน

•
•
•
•
•
•
•

หัวหน้าผู้วิเคราะห์ / ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ / ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
ผู้จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ จำ�กัด
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนและกำ�หนดงาน โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้วิเคราะห์ ฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
วิศวกรประจำ�กองโครงการและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หัวหน้าแผนกฝึกอบรม บริษัท ยูนิคคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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นายเจษฎา ศิวรักษ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
และที่ปรึกษาคณะกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์
และนโยบายทางด้าน IT
อายุ

46 ปี

•
•
•
การอบรม
•
•
•
•
•

ปริญญาเอก Electrical Engineering Florida Atlantic University, Florida สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Electrical Engineering  Oklahoma State University, Oklahoma สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การศึกษา

หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 200/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 27/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• เลขานุการรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ที่ปรึกษา ประจำ�คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2552
• ผู้ชำ�นาญการประจำ�คณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551
• วิศวกร สายงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• คณะทำ�งานในการดำ�เนินกลยุทธ์ เรื่อง เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• วิศวกร สายงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• วิศวกร กลุ่มธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
• วิศวกร กลุ่มธุรกิจสื่อสารระหว่างประเทศ บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
• Principal RF Engineering, Protura Wireless, Half Moon Bay, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
• นายทหารประจำ�กองวิทยาการคอมพิวเตอร์ กองวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล (ปัจจุบันเป็นกรมสนเทศทหาร)
กองบัญชาการทหารสูงสุด
• นายทหารวิเคราะห์ระบบ กองพัฒนาระบบ ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล (ปัจจุบันเป็นกรมสนเทศทหาร) กองบัญชาการทหารสูงสุด
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
อายุ
58 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท กฎหมาย, Temple University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

•
•
•
•

Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักเรียนปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 48 วิทยาลัยการปกครอง (นปอ.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•
•
•
•

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำ�กัด

•
•
•
•
•

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (บสก.)
กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (บสก.)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�ำงาน

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม*

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
รักษาการในตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ
57 ปี
การศึกษา

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

การอบรม

•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
หลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร Advance Senior Executive Program (ASEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
หลักสูตร International Housing Finance Program, Wharton University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร International Union for Housing Finance สถาบัน International Union for Housing Finance (IUHF)
หลักสูตร Pacific Rim Bankers Program, University of Washington, Foster School of Business, สหรัฐอเมริกา

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

-

ประสบการณ์ท�ำงาน

•
•
•
•

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

หมายเหตุ * ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการกรรมการผ้จู ดั การ ตัง้ แต่วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้บริหารระดับสูง

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม

นายฉัตรชัย ศิริไล*

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ

อายุ 57 ปี

อายุ 44 ปี

การศึกษา

การศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงาน

•
•
•
•
•
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนองค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

•
•
•
•
•
•

ปริญญาโท Master of Science (Computer Science),
Syracuse University, New York สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ * ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการกรรมการผ้จู ดั การ
ตัง้ แต่วนั ที่ 2 เมษายน 2559

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช

นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขานครหลวง

อายุ 56 ปี

อายุ 58 ปี

การศึกษา

การศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงาน

•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จ�ำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทในเครือตะล่อมสิน
กรรมการบริหาร  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
บริษัทหลักทรัพย์ เอกเอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พรีเมียร์ จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย  
บริษัทหลักทรัพย์ เอกธ�ำรง จ�ำกัด (มหาชน)
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

•
•
•
•
•
•

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2551
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขานครหลวง
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขานครหลวง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพระราม 9
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายกมลภพ วีระพละ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานตรวจสอบ
อายุ 49 ปี
การศึกษา

•
•

ปริญญาโท Master of Business Administration,
Indiana University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ท�ำงาน

•
•

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบและก�ำกับ  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายวิทยา แสนภักดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด การ สายงานสาขาภูมิภาค 2
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสาขาภูมิภาค
อายุ 50 ปี
การศึกษา

•
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประสบการณ์ท�ำงาน

•
•

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2                          
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภูมิภาค 2                                     
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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คณะผู้บริหาร

1

นางสาวอภิรัตน์ ตันติเวชกุล

2

นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

3

นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ

4

นายคนึง ครุธาโรจน์

5

นายลือชัย จิรวินิจนันท์

6

นายธนกิจ ธีระกาญจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารหนี้และบังคับคดี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์ 2

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก

7

นายสมบัติ ทวีผลจรูญ

8

นายทวนทอง ตรีนุภาพ

9

นายภพกร เจริญลาภ

10

นายทรงเดช ดารามาศ

11

นายเลอพงษ์ ชูประยูร

12

นางศรินทิพย์ ชนะภัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขานครหลวง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
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คณะผู้บริหาร

1

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

2

นางสาวกรองทิพย์ มารัตนะ

3

นางกรุณา เหมือนเตย

4

นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์

5

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์

6

นางนิพพิทา วีรุตมเสน

7

นายสมภพ เตชเสนสกุล

8

นายวรณัฐ สุโฆษสมิต

9

นายบุญชัย แสงอรุณวิวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เลขานุการช่วยบริหาร
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบสาขา

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบส�ำนักงานใหญ่

10

นายวิชัย วิรัตกพันธ์

11

นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร

12

นายศิวะ จงเจริญ

13

นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์

14

นางบุษกร ปภัสสรศิริ

15

นางสมจิตต์ รถทอง

16

นางสาวปัญจาภรณ์ พรหมายน 17 นายชนะ จิระรัตนรังษี

18

นางฉัตร์รวี จิระกุลเมธาพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักพระราม 9

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายประเมินผลองค์กร

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
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19

นางปนัดดา ธรรมสุนทรา

20

นายดนัย แสงศรีจันทร์

21

นายศิรพงศ์ สุวรรณศรี

22

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์

23

นางสาวเยาวนี ศรีสาคร

24

นางจันทิมา เบ็ญจศิริวรรณ

25

นางสาวกัญจนิกา ศรีรตั นตรัย 26 นางจินตนา ส่งศิริ

27

นายพงษ์ศักดิ์ คำ�นวนศิริ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสาขาภาคเหนือ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
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ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย

28

นางภานิณี มโนสันติ์

29

นางพอตา ยิ้มไตรพร

30

นางสาวรุ่งระวี ปัทมาคม

31

นายพนัส สุขะปิณฑะ

32

นายพิศัลย์ กองทรัพย์

33

นางราณี เพชรสงค์

34

นางเพลินจิตต์ แก้วแดง 35 นายทองปลิว กิจแจ่มเลิศ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธุรกรรมการเงิน
ฝ่ายบริหารการเงิน

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหาร NPA

36

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการบัญชี

นายอำ�นาจ ผลศิริ 37 นายชัยพร จุฬามณี
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ฝ่ายพิธกี ารสินเชื่อ
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
1. ภาพรวมสภาวะแวดล้อมของตลาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยังคงเป็นกลไกของรัฐที่ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพือ่ สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคูก่ บั การยกระดับคุณภาพชีวติ โดยมุง่ เน้นการให้สนิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย
และปานกลางได้อย่างทั่วถึง สนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดได้ก�ำหนดไว้ในแนวนโยบาย
ตามพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในช่วงปี 2558 กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนของภาวะเศรษฐกิจไทย ยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้
โดยแม้เศรษฐกิจมีแรงหนุนจากการขยายตัวของการใช้จา่ ยและการลงทุนภาครัฐ ตลอดจนการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากภาคการท่องเทีย่ ว
แต่มีแรงฉุดกลับจากภาคการส่งออกที่หดตัวลึกที่สุดในรอบ 6 ปี ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่แม้ฟื้นตัวได้แต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆ อีกทั้ง
มีความผันผวนและความเปราะบางค่อนข้างสูง รวมถึงแรงฉุดจากรายได้เกษตรกรที่ลดลงมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศ
ท�ำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวได้ไม่มากนัก โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.9 โดยเฉพาะการขยายตัวและความเข้มแข็งของภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการเงินของประเทศไทย
ที่ได้รับผลกระทบจากบริบทที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

2. ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2558

ภาวะตลาดที่อยูอาศัยในช่วงครึ่งแรกของป 2558 ค่อนข้างซบเซา เนื่องดวยสภาวะแวดลอมของธุรกิจยังไมเอื้อตอการเติบโต
โดยเฉพาะการฟนตัวของเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับค่อยเป็นค่อยไป
ด้านอุปสงค์ ผูบริโภคยังชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย เนื่องจากความไม่เชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ และภาระหนี้ครัวเรือน
ที่ยังอยูในระดับสูง ระดับราคาที่อยูอาศัยปรับตัวขึ้นตามกลไกตลาด ขณะที่รายไดของผูบริโภคไมไดปรับขึ้นตาม ซึ่งสงผลกระทบตอ
ยอดขายโครงการใหมที่ยังไมเปนไปตามเปาหมาย
ด้านอุปทาน ตลาดที่อยู่อาศัยยังมีหน่วยที่อยู่อาศัยคงคางเหลือขายสะสมในตลาด โดยในบางพื้นที่กําลังเผชิญกับปญหาอุปทาน
สวนเกิน อย่างไรก็ตามยังมีปจจัยหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลง 2 ครั้ง
รวม 50 basis point จากร้อยละ 2.0 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ทําใหสถาบันการเงินหลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกูลงตามเล็กน้อย ซึ่งผลของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้มีสวนกระตุนตลาดในกรอบที่จํากัด เนื่องจากตลาดยังมีปจจัยอื่น
ที่เปนตัวกําหนดด้วย
ส�ำหรับครึ่งปีหลัง ตลาดที่อยู่อาศัยเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ 2 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการการลดค่าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธิ์และคาจดจํานอง และ (2) มาตรการลดหยอนภาษีเงินไดฯ จากการซื้อที่อยูอาศัยที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งถือเป็น
แรงกระตุนสําคัญที่ช่วยสงผลใหตลาดที่อยูอาศัยฟื้นตัวดีขึ้นจากที่ซบเซาในชวงกอนหน้า
ทัง้ นี้ ในการติดตามสถานการณ์ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย ธนาคารได้ศกึ ษาถึงข้อมูลเครือ่ งชีว้ ดั ทัง้ ด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
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2.1 ด้านอุปทาน

2.1.1 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทีอ่ ยูอ่ าศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค. - พ.ย. 2558) มีจำ� นวน
หน่วยทั้งสิ้น 111,889 หน่วย หดตัวร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดยังคงเข้าสู่ตลาด
สูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 52.9 แต่มีทิศทางลดลง ขณะที่บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์-อาคารพาณิชย์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 47.1 ส่งผลให้ตลาดมีการปรับสมดุลมากขึ้นระหว่างที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง (แผนภูมิที่ 1 และ 2)
แผนภูมิที่ 1 : ที่อยูอาศัยสรางเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล
หนวย
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จัดทำโดย : ฝายวิเคราะหและวางแผนกลยุทธ

แผนภูมิที่ 2 : สัดสวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จ แยกตามประเภทที่อยูอาศัย
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จัดทำโดย : ฝายวิเคราะหและวางแผนกลยุทธ
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2.1.2 จ�ำนวนที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

จ�ำนวนทีอ่ ยูอ่ าศัยเปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค. - พ.ย. 2558)
มีจำ� นวน 92,815 หน่วย ขยายตัวได้เล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น หากจ�ำแนกตามประเภททีอ่ ยูอ่ าศัย พบว่า อาคารชุด
ยังคงมีจำ� นวนหน่วยใหม่เปิดขายมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 63.5 ขณะทีท่ อี่ ยูอ่ าศัยแนวราบเปิดขายในสัดส่วนร้อยละ 36.5 ซึง่ กลับมามีทศิ ทาง
ที่ลดลงอีกครั้ง (แผนภูมิที่ 3 และ 4)
แผนภูมิที่ 3 : จำนวนที่อยูอาศัยเปดขายใหมในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล
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แผนภูมิที่ 4 : จำนวนที่อยูอาศัยเปดขายใหม แยกตามประเภทที่อยูอาศัย
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2.2 ด้านอุปสงค์

2.2.1 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค. - พ.ย. 2558) มีจ�ำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ทั้งสิ้น 166,157 หน่วย ขยายตัวได้ร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคาดว่าทั้งปี 2558 จะมีจ�ำนวน
หน่วยใกล้เคียงกับปี 2557 ที่จ�ำนวน 173,812 หน่วย โดยที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ 62.9 ขณะที่
อาคารชุดมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 37.1 (แผนภูมิที่ 5 และ 6)
แผนภูมิที่ 5 : การโอนกรรมสิทธ�์ที่อยูอาศัย ในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล
หนวย
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แผนภูมิที่ 6 : การโอนกรรมสิทธ�์ที่อยูอาศัย แยกตามประเภทที่อยูอาศัย
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ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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2.3 แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2559
มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ 2 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และ
คาจดจํานอง และ (2) มาตรการลดหยอนภาษีเงินไดฯ จากการซื้อที่อยูอาศัยที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท นาจะส่งผลกระตุนสําคัญ
ใหตลาดทีอ่ ยูอ าศัยในช่วงต้นปี 2559 มีบรรยากาศดีขนึ้ จากทีเ่ คยซบเซามาในชว งกอ นหน้า และช่วยให้ต ลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยมีการปรับเข้าสู่
ภาวะสมดุลจากปัจจุบันที่มีจ�ำนวนที่อยู่อาศัยคงค้างเหลือขายสะสมค่อนข้างมาก
		ด้านอุปสงค์ : ชว ยแบ่งเบาภาระรายจา ยในการทาํ ธุรกรรมการซือ้ ทีอ่ ยูอ าศัยของผูซ อื้ ไดร ะดับหนึง่ โดยค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลงนัน้
ผูซื้อสามารถนําไปซื้อสินคาตกแตงที่อยูอาศัย ซึ่งจะชวยใหเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสูระบบเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง เช่นเดียวกับที่
ประชาชนผูเสียภาษีก็จะไดรับสิทธิประโยชนจากมาตรการภาษีเช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเร่งให้ผูบริโภคที่กําลังสนใจซื้อที่อยูอาศัย
จะเรงโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยเร็วขึ้น
		ด้านอุปทาน : ผูป ระกอบการทีม่ ที อี่ ยูอ่ าศัยพร้อมโอนได้ภายในชว งเวลา 6 เดือน โดยเฉพาะระดับราคาไมเ กิน 3 ลา นบาท
จะไดรับประโยชนค่อนข้างมาก โดยคาดว่าผูประกอบการจะเรงทําการตลาดอย่างเข้มข้น เพื่อระบายสินคาคงคาง
แผนภูมิที่ 7 : สินเช�่อที่อยูอาศัยปลอยใหมบุคคลทั่วไปทั้งระบบ
ลานบาท
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ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธอส.
จัดทำโดย : ฝายวิเคราะหและวางแผนกลยุทธ

แผนภูมิที่ 8 : สินเช�่อที่อยูอาศัยคงคางบุคคลทั่วไปทั้งระบบ
ลานบาท
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ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธอส.
จัดทำโดย : ฝายวิเคราะหและวางแผนกลยุทธ
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3. ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2558

ภาพรวมสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2558 น่าจะสามารถประคับประคองการเติบโตได้อย่างเหนือความคาดหมาย แม้ว่าตลาดสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยต้องเผชิญกับปัจจัยที่ท้าทายหลายปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและการก่อหนี้
ระยะยาวของผู้บริโภค ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมในระดับสูง เป็นข้อจ�ำกัดในการก่อภาระหนี้ใหม่ ทั้งนี้การที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยสามารถ
ขยายตัวได้ในระดับหนึ่ง มีปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญจาก 1) ราคาที่อยู่อาศัยขยับขึ้นตามราคาที่ดินและวัสดุก่อสร้าง ท�ำให้มูลค่าของ
สินเชื่อเพิ่มขึ้น 2) ทิศทางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินยังทรงตัวในระดับต�่ำตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ช่วยกระตุ้นแรงซื้อ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการทีอ่ ยูอ่ าศัยแท้จริง และ 3) ผลจากมาตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพย ทมี่ าช่วยสนับสนุนสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย
ในชวงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อภาพรวมตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2558
ส�ำหรับด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการน�ำเสนอแคมเปญการตลาดของสถาบันการเงินในปี 2558 พบว่าชะลอความร้อนแรงลง
หากเทียบกับช่วงหลายปีก่อนหน้า ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเป็นกังวลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จนท�ำให้สถาบันการเงินต่างระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อ
3.1 สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่บุคคลทั่วไปทั้งระบบ
		สินเชือ่ ปล่อยใหม่ทงั้ ระบบในปี 2558 ปล่อยได้รวมทัง้ สิน้ 577,846 ล้านบาท หรือขยายตัวได้รอ้ ยละ 0.4 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น
โดยเป็นสินเชื่อของ ธอส. 157,446 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 10.3 (สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 149,800 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่ง
ได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล) สินเชื่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 338,883 ล้านบาท หรือขยายตัวได้ร้อยละ 0.06 และสินเชื่อของธนาคารออมสิน
64,772 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.8 อย่างไรก็ตาม สินเชื่อใหม่ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ยังขยายตัวได้สูงที่สุดในตลาด แม้ว่า
ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในปี 2558 จะลดลงเหลืออยู่ท่ีร้อยละ 58.6 จากร้อยละ 58.8 ณ สิ้นปี 2557 เช่นเดียวกับ
ธนาคารออมสินมีส่วนแบ่งตลาดที่ลดลงเหลืออยู่ที่ร้อยละ 11.2 จากร้อยละ 13.7 เนื่องจากปล่อยสินเชื่อได้ลดลง ในขณะที่ ธอส.
มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 27.2 จากร้อยละ 24.8  
3.2 สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างบุคคลทั่วไปทั้งระบบ
		สินเชื่อคงค้างทั้งระบบ ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่าทั้งสิ้น 3,095,760 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยเป็นสินเชื่อคงค้างของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 1,846,016 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 9.3 สินเชื่อคงค้างของ ธอส.
858,631 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 8.9 และสินเชื่อของธนาคารออมสิน 308,298 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 6.8 ส่งผลให้
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 59.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 59.3 ณ สิ้นปี 2557
เนื่องจากสินเชื่อขยายตัวได้มากกว่าตลาดฯ  ขณะที่ ธอส. คงเดิมที่ร้อยละ 27.7 และธนาคารออมสินลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.0 จาก
ร้อยละ 10.1
3.3 แนวโน้มตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2559
ผลจากมาตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปี 2558 คาดว่าน่าจะมีสว่ นช่วยหนุนตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยปี 2559
ให้กลับมาคึกคักได้ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 1/2559 ก่อนที่มาตรการด้านการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจ�ำนองจะสิ้นสุดลง
ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ขณะที่มาตรการด้านการลดหย่อนภาษีเงินได้ส�ำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 3 ล้านบาท ยังคงมีอยู่ตลอดปี 2559
(สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559)
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว คงส่งผลดีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยในทุกระดับราคา แม้ว่ามาตรการในครั้งนี้
จะเน้นไปยังกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทก็ตาม ทั้งนี้มองว่ามาตรการจะมีผลช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย (ผ่านการลด
ค่าธรรมเนียมการโอนฯ และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) และจะช่วยกระตุ้นผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยตัดสินใจได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อผนวกกับการที่ธนาคารพาณิชย์จะทยอยน�ำเสนอโครงการสินเชื่อบ้านแคมเปญพิเศษออกมาเพิ่มเติมด้วยในช่วงส่งท้ายปีนี้
ถึงต้นปีหน้า ซึ่งสภาพตลาดที่มีความคึกคักขึ้นดังกล่าว น่าจะน�ำมาสู่การแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินที่เข้มข้นขึ้นตามไปด้วย

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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รายงานผลการด�ำเนินงาน ปี 2558
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
R
I
M
E

ตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
(Providing supports to government’s housing policies and driving country’s housing industry)
ด�ำรงความเป็นผู้น�ำด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง (Remaining a leader in housing
finance services provider for low and middle income people)
มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง (Innovating excellent products and services)
มุ่งพัฒนาศักยภาพ และพลังสร้างสรรค์ของพนักงาน (Manpower development, optimizing capacity and
creativity development)
มุ่งสร้างองค์กรให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และร่วมสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี (Excellent
corporate governance, social & environmental responsibilities and enriching people’s quality of life)

เจตนารมณ์ ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์
เจตนารมณ์ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ถูกตราไว้ในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
ดังข้อความที่ว่า “โดยที่เป็นการสมควรให้มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย
ตามสมควรแก่อตั ภาพ” ต่อมาได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ในด้านขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ของ ธอส.หลายครั้ง โดยมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ซึ่งก�ำหนดภารกิจหลักของธนาคารให้มีความชัดเจน
ในการส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่
ผู้ลงทุนประกอบการอสังหาริมทรัพย์จ�ำหน่ายให้แก่ประชาชน ให้บริการรับฝากเงิน เพื่อระดมทุนมาใช้ในการให้บริการสินเชื่อ รวมทั้ง
ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่า สร้างอาคาร บนที่ดินที่มีสิทธิการเช่า จัดตั้งหรือตั้ง หรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง และนายหน้าในกิจการ
ตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร ร่วมกิจการกับนิติบุคคลอื่นเพื่อจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ตลอดจนบริการอื่นๆ ตามขอบเขตอ�ำนาจ
แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สรุปผลการด�ำเนินงาน และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ปี 2558
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ประเภทอื่น
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินอื่น
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

900,223
4,360
39,381
28,348
862,832
3,716
48,373
4,665
2,679
2,615
900,223
838,226
726,481
17,323
84,100
10,322
61,997
20,320
41,677

824,998
3,996
32,826
23,121
794,305
3,522
41,965
3,922
2,738
2,533
824,998
766,947
652,362
20,995
83,300
10,290
58,051
20,309
37,742

9.12%
9.10%
19.97%
22.61%
8.63%
5.52%
15.27%
18.94%
(2.17%)
3.24%
9.12%
9.29%
11.36%
(17.49%)
0.96%
0.31%
6.80%
0.06%
10.43%

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการที่สำ�คัญ สำ�หรับรายละเอียดสามารถดูได้จากงบการเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารมีผลการด�ำเนินงานปี 2558 ดังนี้
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 900,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75,225 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
9.12 จากจ�ำนวน 824,998 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 โดยมีรายการสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ คือ
• เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจากสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของธนาคารมาจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ประมาณร้อยละ 95.85
ของสินทรัพย์รวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อรายย่อยระยะยาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนาคาร
มีจ�ำนวน 862,832 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68,527 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 จากจ�ำนวน 794,305 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557
โดยปี 2558 การเพิม่ ขึน้ ของยอดเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีเ้ ป็นผลมาจากการทีธ่ นาคารสามารถปล่อยสินเชือ่ ใหม่ได้ 157,447 ล้านบาท และ
มีการตัดหนี้ส่วนขาด (Write-off) ประมาณ 1,483 ล้านบาท ทั้งนี้สามารถจ�ำแนกสินเชื่อตามเกณฑ์คุณภาพออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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- สินเชื่อที่ก่อให้เกิดรายได้ (PL) : ธนาคารมีสินเชื่อที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งสิ้น 815,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ณ สิ้นปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน 64,091 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.53
		
- สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) : ธนาคารมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จ�ำนวน 47,049 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อคงค้างเท่ากับร้อยละ 5.45 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 ร้อยละ 0.09
• ดอกเบี้ยค้างรับ ธนาคารมีดอกเบี้ยค้างรับรวม 3,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 194 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.52
• ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ธนาคารมีการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญรวมจ�ำนวน 48,373 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จ�ำนวน 6,408
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.27 ซึ่งส่งผลให้ธนาคารมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงถึง
ร้อยละ 102.81
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 838,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71,279 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.29
จากจ�ำนวน 766,947 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 โดยมีรายการหนี้สินที่ส�ำคัญ คือ
• เงินรับฝาก เนื่องจากหนี้สินส่วนใหญ่ของธนาคารมาจากเงินรับฝากภายในประเทศหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 86.67
ของหนี้สินรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 726,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74,119 ล้านบาท จากจ�ำนวน 652,362 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.36 เป็นผลจากนโยบายการขยายฐานเงินฝากออมทรัพย์ โดยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ส่งผลให้สัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์ในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 21.41 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42 จากปี 2557
• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ธนาคารมีหนี้สินจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจ�ำนวน 17,323 ล้านบาท
ซึ่งเป็นวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดสรรวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต�่ำ (Soft Loan) ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำหรับน�ำมา
ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ตามนโยบายของรัฐบาล
• เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นหนี้สินจากการออกพันธบัตร ธอส. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน
84,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 800 ล้านบาท จากปี 2557
ส่วนของเจ้าของ

ธนาคารมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีส่วนของเจ้าของจ�ำนวน 61,997 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 3,946 ล้านบาท โดยเพิ่มจาก 58,051 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.80 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น
จากก�ำไรสะสมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2558 โดยมีรายการที่ส�ำคัญ ดังนี้
• ส่วนของทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 20,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 11 ล้านบาท
• ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีก�ำไรสะสมเพิ่มเป็น 41,677 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,935
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.43 จาก 37,742 ล้านบาท ในปี 2557
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับปี 2558

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำ�ไรประมาณการหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยง
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

43,183
21,718
21,465
1,833
5,685
8,913
8,700

41,051
22,658
18,393
1,909
5,344
6,392
8,566

5.19%
(4.15%)
16.70%
(3.96%)
6.38%
39.45%
1.56%

0
0
8,700

0
21.38
8,587

(100.00%)
1.31%

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ในปี 2558 ธนาคารมีก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมที่ 8,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 112 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.31 จากจ�ำนวน 8,587
ล้านบาท ในปี 2557 สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้จ�ำนวน 8,803 ล้านบาท เป็นผลมาจากธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ ปี 2558
ได้ 157,447 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่
เกินเกณฑ์ โดยตั้งค่าเผื่อหนี้สูญจ�ำนวน 8,913 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.45 จากปี 2557

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

ROA
ROE
NIM
Cost to Income Ratio
Liquidity Ratio
BIS Ratio

2558

2557

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

1.01%
14.49%
2.49%
24.09%
7.63%
14.90%

1.08%
15.45%
2.31%
26.16%
7.45%
15.60%

(0.07%)
(0.96%)
0.18%
(2.07%)
0.18%
(0.70%)

• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE) ปี 2558 ธนาคารมี

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.31 จากสินเชือ่ ปล่อยใหม่ แต่เนือ่ งจากมีการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส่วนเกินเกณฑ์ ส่งผลให้อตั รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE) ลดลงร้อยละ 0.07 และร้อยละ 0.96
ตามล�ำดับ
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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• อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin : NIM) เนื่องจากปี 2558 ธนาคารสามารถปล่อย
สินเชื่อใหม่ได้ 157,447 ล้านบาท ท�ำให้รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 16.70 และส่งผลให้อัตราส่วน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.18
• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) ในปี 2558 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยขยายตัว
ไม่มาก ประกอบกับรายได้ดอกเบี้ยรับของธนาคารที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio)
ลดลง ร้อยละ 2.07
• อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับร้อยละ 7.63
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.45 ณ สิ้นปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.18 ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมีอัตราส่วนสภาพคล่องสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ระดับร้อยละ 6.00
• เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เท่ากับ
ร้อยละ 14.90 ลดลงจากร้อยละ 15.60 ณ สิ้นปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 0.70 ทั้งนี้ ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50

หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรเงินกู้
เงินกู้ Soft Loan
รวม

2558

2557

2556

2555

84,100
17,323
101,423

83,300
18,622
101,922

81,900
19,867
101,767

87,900
18,300
106,230

เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินน�ำส่งรัฐวิสาหกิจหรือเงินปันผล
2558

เงินงบประมาณที่ได้รับ
การจ่ายเงินนำ�ส่งรัฐหรือเงินปันผล

      4,765

2557

0.17
3,652

2556

0.27
3,083

2555

206.15
2,705

แนวนโยบายของรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร ได้กำ� หนดแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement
of Directions) ขึ้นและใช้เป็นแนวทางและกรอบในการก�ำกับดูแลและชี้ประเด็นที่ ธอส. ควรให้ความส�ำคัญและเร่งด�ำเนินการ รวมถึง
การใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำหรับการประเมินผลของ ธอส. ดังนี้
1. แนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. แนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงิน

เป็นกลไกของภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหาร
จัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจส�ำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์

มุ่งเน้นการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้อย่างทั่วถึงโดยมีระบบข้อมูลและการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
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แนวนโยบายของธนาคารอาคารสงเคราะห์

1. การก�ำหนดบทบาทในการสนับสนุนการเข้าถึงบริการสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยตามระดับรายได้ของประชาชนทีต่ อ้ งการมีทอี่ ยูอ่ าศัย
เป็นของตนเอง เพื่อให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยหลักแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์
โดยมุ่งเน้นผู้มีรายได้น้อยที่มีศักยภาพในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
2. การขยายบทบาทการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองของผู้มีรายได้น้อย และการให้ค�ำปรึกษาในการวางแผนการมี
ที่อยู่อาศัยผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และคุณภาพชีวิต
รวมถึงเสริมสร้างวินยั ทางการเงิน ขณะเดียวกันธนาคารต้องเพิม่ ช่องทางการให้บริการให้มคี วามหลากหลาย สามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้า
รายย่อยได้อย่างทั่วถึง
ทิศทางและเป้าหมายการด�ำเนินงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก�ำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี [ปี พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับทบทวนปี 2559)]
เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ธนาคาร “ธนาคารมั่นคง ทันสมัย และเป็นผู้น�ำสินเชื่อ ด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร” โดยมีเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ 4 ด้าน คือ
1. สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 1 ล้านล้านบาท
2. สัดส่วน Gross NPL ในปี 2562 เท่ากับ 4.00%
3. อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) ในปี 2562 ไม่ต�่ำกว่า 2.00%
4. ผู้น�ำสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
ส�ำหรับเป้าหมายการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2559 มีดังนี้
• ด้านสินเชื่อปล่อยใหม่
157,290
• ด้านสินเชื่อคงค้าง
917,446
• ด้านสินทรัพย์รวม
945,451
• ด้านหนี้สินรวม
877,570
• ด้านก�ำไรสุทธิ
9,469
• ด้าน NPLs ณ สิ้นปี 2559
5.25 %
• เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
15.84 %

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

แผนงานและโครงการที่ส�ำคัญ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีแผนงานและโครงการที่ส�ำคัญที่จะมีการลงทุนภายใน 5 ปี ระหว่างปี 2558-2562 (ฉบับทบทวน
ปี 2559) ตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนของธนาคารเอง ดังนี้
ล�ำดับ

1
2
3
4

รายชื่อโครงการ

มูลค่าโครงการ

โครงการปรับปรุงระบบงานหลัก (Finacle Upgrade) (ต่อเนื่อง)
โครงการจัดหาระบบ ERP และ ระบบ HR (ต่อเนื่อง)
โครงการ Data Center (ต่อเนื่อง)
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ใหม่ เพื่อการประเมินราคา

900.00 ล้านบาท
607.00 ล้านบาท
310.50 ล้านบาท
31.80 ล้านบาท

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
ปี 2558 นับเป็นปีแห่งความส�ำเร็จอีกปีหนึ่งของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ โดยธนาคารสามารถปล่ อ ยสิ น เชื่ อ เพื่ อ
ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตลอดจน
มีผลการด�ำเนินงานส่วนใหญ่เกินกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวย ทัง้ นีผ้ ลการด�ำเนินงาน
ที่แข็งแกร่งของธนาคารสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการ
ภายในองค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนความเหมาะสมของยุทธศาสตร์
การด�ำเนินธุรกิจตลอดปี 2558 โดยมีรายละเอียดของปัจจัย
ที่ มี ผ ลกระทบหลั ก ต่ อ กิ จ การ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ภายนอกและ
ปัจจัยภายใน ดังนี้

1. ปัจจัยภายนอกธนาคาร

1.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยในปี 2558

ฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่หลายฝ่ายได้คาดการณ์ไว้ โดยได้รับผลกระทบ
ทั้งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจคู่ค้าที่ส�ำคัญ
และการชะลอตัวขององค์ประกอบทางเศรษฐกิจไทยเอง ตลอดจน
ความผั น ผวนในตลาดเงิ น ที่ ย ากต่ อ การคาดการณ์ ทิ ศ ทาง
การด�ำเนินการในอนาคต ตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ในภาวะซบเซา
ปั ญ หาภาระหนี้ ภ าคครั ว เรื อ นที่ ยั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ สู ง และ
สถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลต่อรายได้เกษตรกร เป็นต้น
1.2 ปจจัยทางสังคม

1) การขยายของชุมชนเมือง (Urbanization)
เป็นการขยายตัวทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดหัวเมือง
ส่งผลให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยและความต้องการสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้น
อย่างมาก รวมถึงราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย ท�ำให้
อุปทานที่อยู่อาศัยราคาต�่ำกว่า 1.5 ล้านบาท มีการผลิตและ
จ�ำหน่ายในตลาดน้อยมาก ทั้งนี้การขยายตัวของชุมชนเมือง
ท� ำ ให้ มี ก ารขยายตั ว ของที่ อ ยู ่ อ าศั ย มากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะ
ประเภทคอนโดมิเนียมที่มีแนวโน้มสัดส่วนเพิ่มขึ้น
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2) ลักษณะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ท�ำให้ความ
ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีขนาดเล็กเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
นอกจากนีค้ รัวเรือนไทยยังมีแนวโน้มทีจ่ ะมีความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัย
มากกว่า 1 หลัง เพิ่มขึ้น
3) แนวโน้มการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุของไทย
ส่งผลต่อความต้องการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตลอดจนความต้องการสินเชื่อส�ำหรับผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น เช่น สินเชื่อบ้านส�ำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)
และผลิตภัณฑ์เงินฝากรูปแบบใหม่ส�ำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
4) อุปสงค์ความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ยังมีอยู่ในปริมาณที่สูง แต่มีปริมาณอุปทานที่อยู่อาศัยในระดับ
ราคาที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อได้ ไม่เพียงพอในการรองรับ
ความต้องการ ประกอบกับผู้มีรายได้น้อยบางส่วนยังไม่สามารถ
เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ
ธนาคารที่ต้องการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
และปานกลาง
5) พฤติ ก รรมในการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละระบบ
อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ มาก นับเป็นปัจจัยผลักดันทีส่ ำ� คัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารต้องปรับตัว
และพัฒนาช่องทางการสือ่ สาร การน�ำเสนอข้อมูล การให้บริการ
ธุรกรรมทางการเงิน ผ่านอุปกรณ์อัตโนมัติและระบบออนไลน์
มากยิ่งขึ้น
1.3 ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบธุรกรรม
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การท�ำธุรกรรมโดยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสาร Website หรือ
Social Network ต่างๆ ซึง่ มีบทบาทในการให้บริการลูกค้ามากขึน้
นอกจากนี้ ธ นาคารยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งมากขึ้ น จาก
อาชญากรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
และซับซ้อนมากขึ้น

1.4 ปัจจัยทางกฎหมาย เกณฑ์การก�ำกับ และ
กฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติตามเกณฑ

กํากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแหงประเทศไทย
เกณฑ์ FATCA4 การจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจตามพระราชบัญญัตกิ องทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ.2558 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
และพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ.2558 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เป็นต้น ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้ล้วนเป็น
ข้อจ�ำกัดและอุปสรรคต่อการด�ำเนินการของธนาคาร

2. ปัจจัยภายในธนาคาร

2.1 ด้านยุทธศาสตร์ ธนาคารมุ่งเน้นการปรับตัว

ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและสภาวะการแข่งขันในตลาด
สินเชื่อที่อยู่อาศัย มุ่งเน้นการตอบสนองพันธกิจของธนาคาร
โดยเฉพาะการรักษาฐานตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและปานกลาง เพื่อในบรรลุวิสัยทัศน์ของธนาคาร
2.2 ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร ลั ก ษณะการจั ด
โครงสร้างองค์กรเป็นแบบ Flat Organization ที่แบ่งแยก
อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นกลุ่มงานตามภารกิจ และ
บริ ห ารงานตามสายบั ง คั บ บั ญ ชาในกลุ ่ ม งานเป็ น สายงาน
ฝ่ายงาน และส่วนงาน เพื่อให้การบริหารงานในแต่ละด้าน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.3 ด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เพิ่ ม

ขี ด ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณธุ ร กรรมที่ เ หมาะสม
ตามพั น ธกิ จ ของธนาคารได้ โดยมี ร ะบบ Core Banking
ที่สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
2.4 ด้ า นแนวการบริ ห าร ธนาคารมี รู ป แบบ
การบริหารที่มุ่งเน้นความส�ำเร็จตามเป้าหมาย ผ่านกระบวน
การท� ำ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของธนาคาร
2.5 ด้านทักษะ ธนาคารมีความสามารถหลักของ
องค์กรในด้านความเชี่ยวชาญในการเป็นธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ท�ำให้ธนาคารสามารถ
เข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า กลุ ่ ม นี้ ไ ด้ ม ากและมี ส ่ ว นแบ่ ง ในตลาดสิ น เชื่ อ
ที่อยู่อาศัยสูงที่สุด
2.6 ด้านอุดมการณ์ร่วมกัน ธนาคารยึดมั่นใน
ด้านอุดมการณ์ตามค่านิยม 4 ด้านของธนาคาร คือ GIVE
(G : Good Governance ยึดมั่นธรรมาภิบาล I : Innovative
Thoughts สร้างสรรค์สิ่งใหม่ V : Value Teamwork ร่วมใจ
ท�ำงาน E : Excellent Services บริการเป็นเลิศ)

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
ธนาคาร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
และหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการธนาคาร
ได้จดั ให้ธนาคารมีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีด่ ี รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว เพือ่ ให้แน่ใจว่าธนาคารได้เปิดเผย
ในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้
ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระท�ำมิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการ
สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันและกระบวนการต่างๆ
อย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในโดยรวมของธนาคารมี ค วามเพี ย งพอเหมาะสมกั บ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

(นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ
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รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

(นางไลวรรณ  ปองเสงี่ยม)
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ท�ำหน้าที่ในปี 2558 ประกอบด้วย
1. ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 14/2558 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 12
พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจุบัน ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ
ถิรพัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายก�ำพล
ศรธนะรัตน์
กรรมการตรวจสอบ
ร้อยโท ดร.เจษฎา
ศิวรักษ์
กรรมการตรวจสอบ
นางสุมาลี  
โชคดีอนันต์  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 30/2557 สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 27
พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ
ถิรพัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ร้อยโท ดร.เจษฎา
ศิวรักษ์
กรรมการตรวจสอบ
นายชาญชัย
บุญฤทธิ์ไชยศรี
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีผบู้ ริหารสูงสุดของ กลุม่ งานตรวจสอบ ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมีทปี่ รึกษากลุม่ งานตรวจสอบ
จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
ศ.เกียรติคุณเกษรี  
ณรงค์เดช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี
ผศ.ดร.ประวิตร
นิลสุวรรณากุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบภายใน
นายยรรยง
ลิขิตเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกณฑ์ก�ำกับดูแลของ ธปท.
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง
และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกไตรมาส สรุปสาระส�ำคัญ
ได้ดังนี้
รายงานทางการเงิน
สอบทานผลประกอบการของธนาคารเป็นรายเดือน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชีและประจ�ำปี ร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีธนาคารและผู้บริหารฝ่ายการบัญชี มีการหารือกับผู้สอบบัญชีธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ ในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน
การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�ำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน จัดท�ำขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
การควบคุมภายใน
สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสอบทานจากรายงาน
ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีธนาคาร
รวมทั้งติดตามการจัดท�ำระบบการควบคุมภายในและการจัดท�ำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมเพียงพอ
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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การตรวจสอบภายใน
อนุมัติการสอบทานกฎบัตรของกลุ่มงานตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขต
การปฏิบัติงาน สิทธิ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�ำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการบริหารบุคลากร การฝึกอบรม
บุคลากร ความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากร การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีการติดตามความ
คืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อก�ำหนดขององค์กรก�ำกับดูแล และตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่างๆ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและความเสี่ยงอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานที่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้พิจารณาพร้อมลงนามรับรองเป็นประจ�ำทุกปี
ว่าการปฏิบตั งิ านของตนไม่อยูใ่ นข่ายทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบแต่ละหน่วยงานย่อย
ว่ามีกระบวนการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนจัดท�ำสัญญาตามที่ระเบียบก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อการก�ำกับดูแลที่ดี
มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานและได้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ มีการประเมินตนเอง ทัง้ เป็นรายบุคคล
และเป็นรายคณะตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจซึง่ มีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้ อบบัญชี โดยในปี 2558 ผูส้ อบบัญชีธนาคาร
ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,800,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของธนาคารมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมี
ความเพียงพอเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการปฏิบัติงานเป็น
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทัง้ การตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระครอบคลุม
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ตามผลการประเมินความเสี่ยงองค์กร และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
งานตรวจสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ถิรพัฒน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ  คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้สำ� นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของธนาคาร เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะทางการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

(นางสาวเขมณัฏฐ์  จิตราวิริยะกุล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 3

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

   หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ลูกหนี้ด�ำเนินคดีแพ่ง
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

054

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3.4
3.5

6.1
6.2
6.3
6.4

3.6

6.5

3.7
3.8
3.9

6.6
6.7
6.8
6.9

2558

2557

4,359,621
39,381,059
28,348,177

3,996,175
32,826,249
23,120,826

862,832,300
3,716,470
866,548,770
48,373,017
818,175,753
4,664,757
2,678,700
178,622
1,939,001
497,011
900,222,701

794,304,936
3,521,958
797,826,894
41,965,462
755,861,432
3,921,743
2,738,091
175,175
1,730,782
627,188
824,997,661

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

   หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
อื่น ๆ
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

6.10
6.11

2558

2557

726,480,662
17,323,020
1,117,499
84,100,000
1,168,784
4,628,430
1,001,563
2,405,599
838,225,557

652,361,639
20,994,621
655,924
83,300,000
1,101,165
4,978,990
902,166
2,652,038
766,946,543

6.16

20,320,329
-

20,320,329
(11,247)

6.17

17,539,185
1,200,000
22,937,630
61,997,144
900,222,701

15,826,001
1,200,000
20,716,035
58,051,118
824,997,661

6.12
6.13
6.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ

(นางไลวรรณ  ปองเสงี่ยม)
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

   หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

รายได้ดอกเบี้ย
3.1
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
3.2
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
3.7
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามตราสารอนุพันธ์
ส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
รวมก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

6.24
6.25

6.26

2558

2557

43,183,044
21,718,500
21,464,544
1,075,150
18,357
1,056,793
536,624
240,056
23,298,017

41,051,200
22,658,278
18,392,922
1,001,021
18,311
982,710
774,467
222,689
20,372,788

3,539,190
7,150
1,178,320
73,164
887,034
5,684,858
8,913,380
8,699,779

3,216,402
5,992
1,210,219
26,567
884,662
5,343,842
6,463,026
8,565,920

8,699,779

21,385
21,385
8,587,305

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ
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(นางไลวรรณ  ปองเสงี่ยม)
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

ทุน

กำ�ไรสะสม
องค์
ประกอบอื่น
จัดสรรแล้ว
ของ
ส่วนของ ทุนสำ�รอง
อื่นๆ
เจ้าของ ตามกฎหมาย

รวม
ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
20,320,329 (32,632) 14,200,163
สำ�รองตามกฎหมาย
6.17 6.27
1,625,838
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
6.27
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
21,385
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
20,320,329 (11,247) 15,826,001

1,200,000
1,200,000

17,427,953
(1,625,838)
(3,652,000)
8,565,920
20,716,035

53,115,813
(3,652,000)
8,587,305
58,051,118

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
20,320,329 (11,247) 15,826,001
สำ�รองตามกฎหมาย
6.17 6.27
1,713,184
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
6.27
กำ�ไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตาม
ตราสารอนุพันธ์สำ�หรับการป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด
11,247
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
20,320,329
- 17,539,185

1,200,000
-

20,716,035 58,051,118
(1,713,184)
(4,765,000) (4,765,000)

1,200,000

11,247
8,699,779 8,699,779
22,937,630 61,997,144

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ

(นางไลวรรณ  ปองเสงี่ยม)
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

   หน่วย : พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

กำ�ไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) - จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายเงินกู้ตัดจ่าย
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้จากสินทรัพย์บริจาค
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
กลับรายการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
ส่วนต่ำ�กว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำ�หน่าย
สินทรัพย์ตัดจำ�หน่าย  
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น  
ประมาณการหนี้สินจากการชดใช้ค่าเสียหายลดลง
โบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นลดลง
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปันผล
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้ดำ�เนินคดีแพ่ง
สินทรัพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2558

2557

8,699,779

8,565,920

347,433
5,347
3,536
8,913,380
(474)
73,164
(89,692)
(487,782)
(287,147)
9,888
165,789
79,541
(674)
99,397
(32,445)
(21,464,544)
(21,375)
42,988,532
(22,069,060)
21,375
16,953,968

315,748
5,460
4,183
6,463,026
26,567
(122,338)
(697,213)
(161,858)
16,718
(94,529)
76,223
(938)
45,578
(140,961)
(18,392,922)
(18,375)
40,881,720
(22,365,635)
18,375
14,424,749

1,226,717
(4,940,204)
(70,161,209)
(2,506,116)
(208,219)
138,559

1,226,724
(5,618,332)
(59,964,129)
(1,775,555)
295,170
132,713

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

   หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2558

2557

74,119,023
(3,671,601)
461,575
911,833
12,324,326

52,463,734
783,009
(831,451)
1,163,862
2,300,494

(31,720)
163
(170,268)
(9,566)
(211,391)

(44,283)
160
(130,441)
(2,955)
2,116,060
1,938,541

10,800,000
(10,000,000)
(2,960)
(4,765,000)
(3,967,960)
8,144,975
35,578,958
43,723,933

11,000,000
(9,600,000)
(2,200)
(3,652,000)
(2,254,200)
1,984,835
33,594,123
35,578,958

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)

หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกพันธบัตรเงินกู้
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนพันธบัตรเงินกู้
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ

(นางไลวรรณ  ปองเสงี่ยม)
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีอาคารและหรือที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ธนาคารมี
ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินจัดท�ำและแสดงรายการตามข้อก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2558 เรื่อง การจัดท�ำและ
การประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
รวมทั้งจัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินที่เสนอได้รวมรายการบัญชี
ของสาขาทุกแห่ง โดยได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน
ธนาคารได้น�ำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารของธนาคารพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�ำคัญต่อนโยบายการบัญชี และงบการเงินของธนาคาร

			
กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การน�ำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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วันที่มีผลบังคับใช้
6 พฤศจิกายน 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

			
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
ก�ำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน			
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
การรวมธุรกิจ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
ส่วนงานด�ำเนินงาน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 10
งบการเงินรวม
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 11
การร่วมการงาน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 12
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 13
การวัดมูลค่ายุติธรรม
1 มกราคม 2558
การตีความมาตรฐานการบัญชี			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
1 มกราคม 2558
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
1 มกราคม 2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน			
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
1 มกราคม 2558
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
1 มกราคม 2558
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด
เงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

2.3 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินปรับปรุงใหม่ทเี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคารและก�ำหนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้
				
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
การน�ำเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
สินค้าคงเหลือ
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
1 มกราคม 2559
และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาก่อสร้าง
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาเช่า
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
รายได้
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
1 มกราคม 2559
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
1 มกราคม 2559
เงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
ต้นทุนการกู้ยืม
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
ก�ำไรต่อหุ้น
1 มกราคม 2559
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ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน			
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
การรวมธุรกิจ
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
ส่วนงานด�ำเนินงาน
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
งบการเงินรวม
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
การร่วมการงาน
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
1 มกราคม 2559
การตีความมาตรฐานการบัญชี			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
1 มกราคม 2559
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
1 มกราคม 2559
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน			
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
1 มกราคม 2559
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
1 มกราคม 2559
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
1 มกราคม 2559
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด
1 มกราคม 2559
เงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559

			
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 21
เงินที่น�ำส่งรัฐ

ผูบ้ ริหารของธนาคารได้ประเมินว่าเมือ่ มีการน�ำมาตรฐานใหม่มาถือปฏิบตั จิ ะไม่มผี ลกระทบทีม่ สี าระส�ำคัญต่องบการเงินของธนาคาร
2.4 การจัดประเภทรายการใหม่
งบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทีน่ ำ� มาแสดงเปรียบเทียบได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
แสดงรายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2557
ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

151.95
6,392.29

70.74
70.74

222.69
6,463.03

งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31 ธันวาคม 2556
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 มกราคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31 ธันวาคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 มกราคม 2558

36,048.40
36,048.40
36,806.09
36,806.09

(2,454.28)
(2,454.28)
(1,227.13)
(1,227.13)

33,594.12
33,594.12
35,578.96
35,578.96

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้
3.1.1 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระเกิน 3 เดือน รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะกลับมาใช้เกณฑ์คงค้างส�ำหรับเงินให้สินเชื่อจ�ำนวนนั้น เมื่อลูกหนี้
ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ค้างเสร็จสิ้นแล้ว
ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระเกินกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ค้างช�ำระเพื่อให้
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.1.2 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
3.1.3 เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
3.1.4 รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยหยุดรับรู้รายได้เมื่อค้างช�ำระค่าเช่าเกิน 2 เดือน ตามเงื่อนไข
ในสัญญาเช่า
3.1.5 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
3.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารตั้งใจและสามารถที่จะถือจนครบก�ำหนด จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
แสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดง
ในราคาทุน
3.5 เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินต้น ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยจ�ำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ
3.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.6.1 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันส�ำรองตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. 31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันส�ำรองของสถาบันการเงิน และถือปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์
รอการขายที่ได้มาจากการช�ำระหนี้ของสถาบันการเงินลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1) ธนาคารกันเงินส�ำรองส�ำหรับลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพในอัตราร้อยละ 100 ส�ำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนีต้ ามบัญชีกบั มูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
2) หลักประกันที่น�ำมาค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันได้แก่
อสังหาริมทรัพย์ (เช่น มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจ�ำหน่ายหลักประกันทีเ่ ป็นอสังหาริมทรัพย์
ของลูกหนีท้ อี่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินคดี เท่ากับร้อยละ 62 ของราคาประเมิน มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั
จากการจ�ำหน่ายหลักประกันทีเ่ ป็นอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนีท้ อี่ ยูร่ ะหว่างการขายทอดตลาด เท่ากับร้อยละ 66.38 ของ
ราคาประเมิน)
3) การประเมินมูลค่าหลักประกัน ธนาคารใช้ขอ้ มูลหลักประกันทีม่ อี ายุประเมินไม่เกิน 1 ปี จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ของธนาคารแทนมูลค่าหลักประกันที่มีการประเมินเกินกว่า 3 ปี
อนึ่ง ธนาคารได้กันเงินส�ำรองตามเกณฑ์คุณภาพของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการช�ำระหนี้ โดยธนาคาร
ได้ทยอยกันเงินส�ำรองหนีส้ ญู เป็นรายเดือน และฝ่ายบริหารจะพิจารณากันเงินส�ำรองหนีส้ ญู เพิม่ จากทีท่ ยอยตัง้ เป็นรายเดือน
ดังกล่าว ตามความเหมาะสม
ส�ำหรับสินเชื่อที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลักษณะของสินเชื่อ
และจากปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของสินเชือ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ประกอบด้วย ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ขัน้ ต�ำ่ ทีค่ ำ� นวณตามอัตราร้อยละที่ ธปท.ก�ำหนด และค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส่วนทีเ่ กินกว่าอัตราขัน้ ต�ำ่ ดังกล่าวเพือ่ ครอบคลุม
ความเสียหายในอนาคต

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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หนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี ธนาคารน�ำไปลดยอดจ�ำนวนที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืนธนาคารรับรู้เป็นรายได้อื่น
ธนาคารก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ โดยธนาคารได้ตัดหนี้สูญส�ำหรับลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ เท่ากับ
จ�ำนวนที่กันส�ำรองส�ำหรับลูกหนี้ที่สงสัยว่าจะเรียกคืนไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตัดส่วนสูญเสียของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
3.6.2 ค่าธรรมเนียมเงินให้กรู้ ายย่อยระยะยาวทีธ่ นาคารทดรองจ่าย จะตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญและรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเช่นเดียวกับ
เงินให้สินเชื่อ ยกเว้นไม่น�ำหลักประกันมาหัก แสดงรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์อื่น
3.6.3 ลูกหนี้อื่นที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน และแสดงรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์อื่น เว้นแต่
ลูกหนี้ด�ำเนินคดีรอรับคืนและลูกหนี้ด�ำเนินคดีเงินเบิกเกินบัญชีรอรับคืนที่เกิดจากผลต่างของการได้รับช�ำระหนี้จากเงิน
ที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จ�ำนอง แสดงรวมอยู่ในเงินให้สินเชื่อ
3.7 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายบันทึกด้วยราคาทุนที่ได้มา หรือมูลหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับตามสิทธิทางกฎหมาย
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายรับรู้เป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่าย
อื่นเมื่อมีการจ�ำหน่าย
ธนาคารตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายจากผลต่างของราคาทุนกับราคาขายหรือราคาประเมินหรือผลการค�ำนวณ
โดยใช้ราคาประเมินสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปีปัจจุบัน เป็นฐานในการค�ำนวณค่าเผื่อการด้อยค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินรอการขาย
ในแต่ละกลุ่มย่อย ซึ่งแยกตามอายุกลุ่มย่อยแบ่งเป็นอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี อายุ 3 - 5 ปี อายุ 5 - 10 ปี และอายุมากกว่า
10 ปี โดยธนาคารใช้ค่าเผื่อการด้อยค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินรอการขายในการค�ำนวณค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ที่ไม่ได้มีการประเมินราคา
3.8 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ ในอัตราร้อยละ ดังนี้
อาคาร
อัตราร้อยละ
5
ต่อปี
อุปกรณ์
อัตราร้อยละ
10 - 33
ต่อปี
อุปกรณ์ที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท และอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 30,000 บาท
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อมา
รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งท�ำให้อายุของสินทรัพย์ยาวนานขึ้น อันมีผลท�ำให้มูลค่าเปลี่ยนแทนของ
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
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ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
หรือจ�ำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า
ก�ำไรและขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ พิจารณาจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์และรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 - 5 ปี
3.10 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าธรรมเนียมในการจ�ำหน่ายพันธบัตร ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของพันธบัตร แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น
3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
3.11.1 ผลประโยชน์ของพนักงานภายหลังการเลิกจ้าง
3.11.1.1 โครงการสมทบเงิน
ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2537 โดยพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกจะเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 - 11
ของเงินเดือน และธนาคารจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9 - 11 ของเงินเดือนสมาชิก
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จ�ำนวนเงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อพนักงานได้ให้บริการ
3.11.1.2 โครงการผลประโยชน์
โครงการผลประโยชน์ของธนาคารประกอบด้วยเงินตอบแทนความชอบในการท�ำงานภายใต้พระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ของที่ระลึกส�ำหรับพนักงานเกษียณอายุ และเงินบ�ำเหน็จภายใต้
กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของการจ้างงาน
จ�ำนวนเงินส�ำหรับหนี้สินดังกล่าวในอนาคตขึ้นกับฐานเงินเดือน และจ�ำนวนปีที่พนักงานท�ำงานให้ธนาคาร
จนถึ ง วั น ที่ สิ้ น สุ ด การท� ำ งานในอนาคต หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากกฎหมายดั ง กล่ า วรั บ รู ้ ด ้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ส�ำหรับช่วงเวลาอายุตาม
เงื่อนไขที่มีลักษณะและระยะเวลาใกล้เคียงกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ส�ำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
ประเภทเงินบ�ำเหน็จภายใต้กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารรับรู้ประมาณการ
หนี้สินส�ำหรับกองทุนบ�ำเหน็จ เท่ากับยอดคงเหลือของกองทุนบ�ำเหน็จและรับรู้เงินสมทบเข้ากองทุนบ�ำเหน็จ
ในแต่ละเดือนตามข้อก�ำหนดของกองทุนบ�ำเหน็จเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
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3.11.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานของธนาคาร ได้แก่ ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานานตามข้อตกลง
ของการจ้างงาน
ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยัง
ไม่รับรู้ และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ในงวดนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ค�ำนวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยค�ำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ
อายุงาน และปัจจัยอื่น ๆ
3.12 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าระยะยาว เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า
จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
3.13 ตราสารอนุพันธ์
ธนาคารได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เครื่องมือทางการเงินที่ใช้คือ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) โดยมีข้อก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงและเงื่อนไขยกเลิกสัญญา
ธนาคารแสดงรายการสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ตามมูลค่าที่ตราไว้
ผลต่างที่ได้รับหรือต้องจ่ายช�ำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของ
สัญญา
3.14 รายการสุทธิระหว่างกัน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน�ำมาหักกลบและแสดงจ�ำนวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อธนาคาร
มีสิทธิทางกฎหมายในการน�ำจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนี้กันและธนาคารมีความตั้งใจที่จะรับหรือ
จ่ายช�ำระจ�ำนวนทีร่ บั รูไ้ ว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจทีจ่ ะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับทีจ่ า่ ยช�ำระ
หนี้สิน
3.15 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมธนาคารรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่ธนาคารมีอ�ำนาจ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การด�ำเนินงาน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงการอยู่ภายใต้การควบคุมหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลร่วมกัน
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รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ธนาคารมีรายการทางธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ซึ่งอาจจะอยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยรัฐบาลไทย ทั้งทางตรงผ่านทางหน่วยงานรัฐบาล หรือทางอ้อมโดยผ่านบริษัทร่วมหรือองค์กรอื่น ๆ
ราคาและเงื่อนไขในการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ทางการค้าปกติ ดังนั้น ธนาคารจึงไม่จ�ำเป็นต้องรวบรวม
และเปิดเผยรายการค้ากับรัฐวิสาหกิจอื่นและหน่วยงานภาครัฐไว้ในรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ผู้บริหารและกรรมการของธนาคาร ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการวางแผน สั่งการ และควบคุมการด�ำเนินงานของธนาคาร ธนาคารก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการค้ากับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันตามที่ธนาคารประกาศแก่สาธารณชนเป็นปกติธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป

4. การบริหารความเสี่ยง

4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
4.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่คู่สัญญาของธนาคาร (Counterparty) ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ภาระที่ตกลงไว้กับธนาคาร รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
และเงินกองทุนของธนาคาร
ในส่วนการพิจารณาให้สินเชื่อนั้น ธนาคารมีนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) ซึ่งเป็นกรอบการด�ำเนินงานที่ก�ำหนด
ขอบเขตวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และตัดสินใจในการให้สินเชื่อเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจ ภาวการณ์แข่งขัน ความรับผิดชอบต่อสังคม และระดับความเสี่ยงที่ธนาคาร
ยอมรับได้ ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดแนวทางการรับความเสี่ยงสินเชื่อ (Credit Risk Guideline) 2 ประเภท คือ แนวทาง
การรับความเสี่ยงทั่วไป (Credit Risk - General Guideline) เช่น การออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ การตรวจสอบเครดิตบูโร
การก�ำหนดวงเงินให้สินเชื่อต่อหลักประกัน (LTV) ระยะเวลาการให้กู้ ก�ำหนดการจ่ายดอกเบี้ยและช�ำระคืนเงินต้น
การตั้งวงเงินสินเชื่อหลังจากได้รับอนุมัติสินเชื่อ การเรียกเก็บหนี้และการติดตามทวงหนี้ รวมถึงมีกระบวนการในการ
สอบทานสินเชื่อของลูกค้า และติดตามดูแลสินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติแล้วอย่างสม�่ำเสมอ และแนวทางการรับความเสี่ยง
เฉพาะด้าน (Credit Risk - Specific Guidelines) เช่น ก�ำหนด LTV สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ธนาคารมีแนวทางการรับความเสี่ยง
โดยให้มีการค�้ำประกันโดยผู้ประกอบการ หรือการพิจารณาประวัติการผ่อนช�ำระหนี้สม�่ำเสมอเป็นต้น
โดยในกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อจะแบ่งออกเป็น
1) การตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละการวิเคราะห์เบือ้ งต้นของผูก้ ใู้ นภาพรวม การตรวจสอบคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด การตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องข้อมูลรายได้ การตรวจสอบเกณฑ์หลักประกันในเบื้องต้น การพิจารณาเบื้องต้น
จากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช�ำระหนี้
2) กระบวนงานวิเคราะห์และพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Analysis) โดยพิจารณาข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
จาก SPOKES และข้อมูลหลักประกันตามรายงานประเมิน และมีการอนุมัติโดยน�ำเครื่องมือ Credit Scoring มาใช้
ประกอบการพิจารณาสินเชื่อรายย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ลดโอกาสความผิดพลาดจากการใช้ดุลยพินิจ
ในการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการก�ำหนดระดับการกระจุกตัวของสินเชื่อสูงสุด (Concentration Limits)
ของแต่ละลักษณะการกระจุกตัว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ในกรณีของเงินให้สินเชื่อที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลเสียหายสูงสุดของความเสี่ยงด้านเครดิต ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ของธนาคารคือมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้สินเชื่อในงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักค่าเผื่อผลขาดทุน
ต่าง ๆ แล้ว โดยยังไม่ได้ค�ำนึงถึงมูลค่าของหลักประกันใด ๆ นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านเครดิตยังอาจเกิดจากภาระผูกพัน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ส�ำหรับการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ทสี่ �ำคัญของความเสีย่ งจากการให้สินเชือ่ ของธนาคารนั้น เนือ่ งจากธุรกรรมทั้งหมดของ
ธนาคารนั้นเป็นธุรกรรมภายในประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจุกตัว
ของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
4.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย
(Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) และรายได้ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ โดยเฉพาะเงินให้สินเชื่อจะมีการก�ำหนดจากอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
ชนิด MOR, MRR และ MLR เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นการลงทุนในพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ส่วนด้านหนี้สิน โดยเฉพาะเงินรับฝากตามระบบตลาดการเงินของประเทศไทยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และเงินฝากประจ�ำที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้น
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยการวัดและประเมินมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำธุรกรรม
(Net Interest Income Sensitivity) และการทดสอบวิเคราะห์ความแตกต่างผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้
(Repricing Gap Scenarios Analysis) อย่างสม�่ำเสมอรวมถึงทดสอบสถานการณ์จ�ำลอง (Stress Testing) เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยหน่วยงานที่ท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ผ่านเครื่องมือและระบบการชี้วัดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
ตามขนาด และความซับซ้อนของธุรกรรมของธนาคาร นอกจากนี้เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารจึงมีการทบทวนเครื่องมือ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
หนี้สิน และการเงินของธนาคาร
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ข้อมูลเบือ้ งต้นของอัตราดอกเบีย้ คงทีแ่ ละอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวของเงินให้สนิ เชือ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้
   หน่วย : ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินให้สินเชื่อ

2558

2557

294,483.21
568,349.09
862,832.30

238,457.79
555,847.14
794,304.93

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญ มีอัตราประมาณ ดังต่อไปนี้
2558

2557

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ร้อยละ  1.64
  ร้อยละ 2.13
เงินลงทุน
ร้อยละ 11.14
  ร้อยละ 9.24
เงินให้สินเชื่อ
ร้อยละ  5.11
  ร้อยละ 5.22
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท
ร้อยละ  2.55
  ร้อยละ 3.01
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ร้อยละ  0.03
  ร้อยละ 0.03
เงินกู้ยืม
ร้อยละ  4.00
  ร้อยละ 4.20
					
4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�ำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้เงิน
ของธนาคารได้ทันเวลา หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้และเงินกองทุนทัง้ จากการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างสินทรัพย์
และหนี้สินของธนาคาร
ธนาคารบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดยปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดหรือระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีฝ่ายบริหารการเงินเป็นผู้รับผิดชอบบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการบริหารการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ทั้งนี้เพื่อให้
ธนาคารมัน่ ใจว่าฐานะสภาพคล่องเหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับภาวะตลาดในปัจจุบันและในอนาคต โดยการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงินของธนาคาร
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ตารางต่อไปนีแ้ สดงสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามระยะเวลาทีค่ รบก�ำหนด
ของสัญญา
หน่วย : ล้านบาท
2558
ครบก�ำหนด
ภายใน
1 เดือน

1 ถึง 3
เดือน

3 ถึง 12
เดือน

มากกว่า
1 ปี

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

รวม

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวม

-   
-   
-   
-    4,359.62 4,359.62
39,381.06
-   
-   
-   
-    39,381.06
5,997.14 9,194.15 13,119.39
-   
37.50 28,348.18
3,410.98 12,333.94 31,000.88 771,429.95
-    818,175.75
48,789.18 21,528.09 44,120.27 771,429.95 4,397.12 890,264.61

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
รวม

241,044.59 118,450.07 294,688.06
-   
-   
-   
1,117.50
-   
-   
-   
1,000.00 6,000.00
242,162.09 119,450.07 300,688.06

72,297.94
17,323.02
-   
77,100.00
166,720.96

-    726,480.66
-    17,323.02
-    1,117.50
-    84,100.00
-    829,021.18
หน่วย : ล้านบาท

2557
ครบก�ำหนด
ภายใน
1 เดือน

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวม

1 ถึง 3
เดือน

3 ถึง 12
เดือน

มากกว่า
1 ปี

-   
-   
-   
-    3,996.17
31,599.11
-   
1,227.14
-   
-   
12,870.17 6,007.11
-   
4,206.05 37.50
3,102.10 11,513.95 28,074.16 713,171.22
-   
47,571.38 17,521.06 29,301.30 717,377.27 4,033.67

เงินรับฝาก
199,406.04 116,691.15 251,622.91 84,641.54
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
-   
-   
172.30 20,822.32
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
655.92
-   
-   
-   
เงินกู้ยืม
-   
1,000.00 9,000.00 73,300.00
รวม
200,061.96 117,691.15 260,795.21 178,763.86
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ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

-   
-   
-   
-   
-   

รวม

3,996.17
32,826.25
23,120.83
755,861.43
815,804.68
652,361.64
20,994.62
655.92
83,300.00
757,312.18

4.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง มูลค่าที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินออกไป หรือมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่าย
เพื่อการไถ่ถอนหนี้สินทางการเงิน โดยใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการค�ำนวณตามหลักการของตลาดเงินที่ใช้กันทั่วไป
ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการสรุปยอดคงเหลือตามที่ปรากฏในงบการเงินและการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หน่วย : ล้านบาท
2558
ประเภทตราสารการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน :
   เงินสด
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
   เงินลงทุนสุทธิ
   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
   รวม
หนี้สินทางการเงิน :
   เงินรับฝาก
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
   รวม

2557

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

4,359.62
39,381.06
28,348.18
818,175.75
890,264.61

4,359.62
39,381.06
28,348.18
818,175.75
890,264.61

3,996.17
32,826.25
23,120.83
755,861.43
815,804.68

3,996.17
32,826.25
23,120.83
755,861.43
815,804.68

726,480.66
17,323.02
1,117.50
84,100.00
829,021.18

726,480.66
17,323.02
1,117.50
84,100.00
829,021.18

652,361.64
20,994.62
655.92
83,300.00
757,312.18

652,361.64
20,994.62
655.92
83,300.00
757,312.18

วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผย มีดังนี้
เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินรับฝาก หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืม ภาระของธนาคารจากการรับรอง
และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน - ภาระผูกพันทั้งสิ้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
เงินลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาตามบัญชีสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับตามจ�ำนวนเงินทีแ่ สดง
ในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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4.3 การด�ำรงเงินกองทุน

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�ำระแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
เงินส�ำรองที่จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
     เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

20,320.33
17,539.19
1,200.00
14,237.85
53,297.37

20,320.33
15,826.00
1,200.00
12,150.12
49,496.45

943.00
943.00
54,240.37

966.70
966.70
50,463.15

ธนาคารได้ค�ำนวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel I ตามแนวทางประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารด�ำรงเงินกองทุน
เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
4.25 ของสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารด�ำรงเงินกองทุน เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้
ตามแนวทางและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ดังนี้
อัตราร้อยละ
เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

5. ประมาณการและข้อสมมติฐาน

2558

2557

14.90
14.64

15.60
15.30

ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้การประมาณการ และตัง้ ข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้
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6. ข้อมูลเพิ่มเติม

6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ข้อมูลเพิ่มเติมงบกระแสเงินสด)

หน่วย : ล้านบาท
2558

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
39,381.06
หัก เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำเกิน 3 เดือน
16.75
ตั๋วแลกเงิน - อายุเกิน 3 เดือน
-   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
								
6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

2557

4,359.62

32,826.25
16.32
1,227.14

39,364.31
43,723.93

มีระยะเวลา

31,582.79
35,578.96
หน่วย : ล้านบาท

2558
เมื่อทวงถาม

3,996.17

2557
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.78
3,880.00
3,881.78
2.48
15.00
ธนาคารพาณิชย์
59.41
35,420.00
35,479.41
46.20
31,500.00
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
0.37
16.75
17.12
0.02
16.32
สถาบันการเงินอื่น
-   
-   
-   
1,227.14
รวม
61.56
39,316.75
39,378.31
48.70
32,758.46
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
-   
2.75
2.75
-   
19.09
รวมในประเทศ
61.56
39,319.50
39,381.06
48.70
32,777.55
												
6.3 เงินลงทุนสุทธิ

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
พันธบัตรรัฐบาล
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
รวมเงินลงทุนสุทธิ

17.48
31,546.20
16.34
1,227.14
32,807.16
19.09
32,826.25
หน่วย : ล้านบาท

2558

2557

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ�ำหน่าย

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ�ำหน่าย

28,310.68

23,083.33

37.50
28,348.18

37.50
23,120.83

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
บริการให้ข้อมูลทางด้านเครดิต
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร

075

6.4 เงินให้สินเชื่อ แก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
6.4.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

เงินเบิกเกินบัญชี
2,540.79
2,688.91
เงินให้กู้ยืมรายย่อย
858,531.66
788,203.58
ลูกหนี้ด�ำเนินคดีรอรับคืน
1,759.85
3,412.44
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
862,832.30
794,304.93
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
3,716.47
3,521.96
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
866,548.77
797,826.89
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- รายสินเชื่อ
14,814.39
14,906.81
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน (หมายเหตุข้อ 6.4.4)
33,558.63
27,058.65
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
818,175.75
755,861.43
				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารจ�ำหน่ายกลุ่มลูกหนี้ส่วนขาดที่พ้นระยะเวลาบังคับคดีออกจากงบการเงิน จ�ำนวน 17,734 ราย
เป็นเงินจ�ำนวน 945.23 ล้านบาท
6.4.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

หน่วย : ล้านบาท

2558
ในประเทศ

ต่างประเทศ

2557
รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

เงินบาท
862,832.30
862,832.30 794,304.93
											
6.4.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

รวม

794,304.93
หน่วย : ล้านบาท

2558

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
รวม
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ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

770,231.97
770,231.97

45,551.05
45,551.05

9,476.45
9,476.45

9,194.54
9,194.54

28,378.29
28,378.29

862,832.30
862,832.30
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6.4.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2557

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
708,620.05 43,071.65
5,693.44
6,809.62
30,110.17
รวม
708,620.05 43,071.65
5,693.44
6,809.62
30,110.17
												
6.4.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น

รวม

794,304.93
794,304.93
หน่วย : ล้านบาท

2558

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

773,590.68
45,908.81
9,476.45
9,194.54
28,378.29

100,105.43
17,430.62
2,624.06
2,329.90
8,510.76

1
2
100
100
100

866,548.77

131,000.77

1,001.06
348.61
2,624.06
2,329.90
8,510.76
14,814.39
33,558.63
48,373.02
หน่วย : ล้านบาท

2557
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
711,796.48
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
43,417.18
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
5,693.44
- จัดชั้นสงสัย
6,809.62
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
30,110.17
รวม
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม
797,826.89
							

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (%)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

103,472.58
18,319.58
1,565.85
1,721.05
10,218.79

1
2
100
100
100

1,034.73
366.39
1,565.85
1,721.05
10,218.79
14,906.81
27,058.65
41,965.46

135,297.85
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 48,373.02 ล้านบาท และ 41,965.46 ล้านบาท
(หมายเหตุ ข้อ 6.5) ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกันเงินส�ำรองส่วนเกิน จ�ำนวน 33,558.63
ล้านบาท และ 27,058.65 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพื่อให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กรณี
ต้องกันส�ำรองเพิ่มตามเกณฑ์คุณภาพ ธนาคารจึงกันเงินส�ำรองเพิ่มตามเกณฑ์คุณภาพส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพรายย่อย
โดยพิจารณาเป็นอัตราส่วนต่อเงินให้สินเชื่อในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อธนาคารมีการทบทวนการสอบทานคุณภาพ
ลูกหนี้ใหม่ อาจต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารระงับการรับรู้รายได้ ซึ่งถือเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
จ�ำนวน 47,049.28 ล้านบาท และ 42,613.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.43 และ 5.34 ตามล�ำดับ
6.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท
2558

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

1,034.73
(33.67)
-   
1,001.06

366.39
(17.78)
-   
348.61

1,565.85
1,058.21
-   
2,624.06

1,721.05
608.85
-   
2,329.90

สงสัย
จะสูญ

ค่าเผื่อฯ
ที่กันเพิ่ม

10,218.79 27,058.65
(225.26) 6,499.98
(1,482.77)
-   
8,510.76 33,558.63

รวม

41,965.46
7,890.33
(1,482.77)
48,373.02

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 7,890.33 ล้านบาท ประกอบด้วยจ�ำนวน
ที่ธนาคารกันเงินส�ำรองตามการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 1,390.35 ล้านบาท และ
ได้กันเงินส�ำรองส่วนเกินจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 6,499.98 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2557

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

951.52
83.21
-   
1,034.73

162.57
203.82
-   
366.39

1,339.10
226.75
-   
1,565.85

1,380.47
340.58
-   
1,721.05

สงสัย
จะสูญ

ค่าเผื่อฯ
ที่กันเพิ่ม

12,048.54 23,241.51
1,825.97 3,817.14
(3,655.72)
-   
10,218.79 27,058.65

รวม

39,123.71
6,497.47
(3,655.72)
41,965.46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 6,497.47 ล้านบาท ประกอบด้วยจ�ำนวน
ที่ธนาคารกันเงินส�ำรองตามการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 2,680.33 ล้านบาท และ
ได้กันเงินส�ำรองส่วนเกินจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 3,817.14 ล้านบาท
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6.6 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2558

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ปลายงวด

7,481.86
13.08
7,494.94
3,573.20
3,921.74

2,567.70
-   
2,567.70
74.42
2,493.28

1,839.96
-   
1,839.96
89.70
1,750.26

8,209.60
13.08
8,222.68
3,557.92
4,664.76
หน่วย : ล้านบาท

2557

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ปลายงวด

8,048.18
13.08
8,061.26
3,668.85
4,392.41

1,881.05
3.00
1,884.05
26.69
1,857.36

2,447.37
3.00
2,450.37
122.34
2,328.03

7,481.86
13.08
7,494.94
3,573.20
3,921.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขาย จ�ำนวน 4,664.76 ล้านบาท และ 3,921.74 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ในจ�ำนวนดังกล่าวได้รวมทรัพย์สนิ รอการขายทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จ�ำนวน 1,130.51 ล้านบาท
และ 1,311.91 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารได้จ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย จ�ำนวน 1,839.96 ล้านบาท ธนาคารมีก�ำไรจากการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย จ�ำนวน 536.62 ล้านบาท

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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6.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2558
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
อื่น ๆ

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

683.21
3,277.30
2,085.66
432.35
6,478.52

-   
29.69
125.96
293.05
448.70

-    683.21
1.08 3,305.91
20.62 2,191.00
235.12 490.28
256.82 6,670.40

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

-   
2,013.00
1,657.78
69.65
3,740.43

-   
136.91
117.45
1.97
256.33

ลดลง

ปลายงวด

ยอด
สุทธิ

-   
-    683.21
-    2,149.91 1,156.00
5.06 1,770.17 420.83
-   
71.62 418.66
5.06 3,991.70 2,678.70
ค่าเสื่อมราคา
256.33
															
หน่วย : ล้านบาท
2557
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
อื่น ๆ
ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

683.21
3,062.02
1,961.51
620.45
6,327.19

-   
231.20
127.52
163.45
522.17

-    683.21
15.92 3,277.30
3.37 2,085.66
351.55 432.35
370.84 6,478.52

-   
1,878.39
1,552.70
67.66
3,498.75

-   
136.11
106.83
1.99
244.93

ลดลง

ปลายงวด

ยอด
สุทธิ

-   
-    683.21
1.50 2,013.00 1,264.30
1.75 1,657.78 427.88
-   
69.65 362.70
3.25 3,740.43 2,738.09
244.93

ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจ�ำนวน 683.21 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้มีที่ดินที่มีภาระจ�ำยอมให้องค์การรถไฟฟ้า
มหานครใช้พื้นที่ใต้ดินบริเวณลานจอดรถที่ส�ำนักงานใหญ่ เนื้อที่ 2 ไร่ 142 ตารางวา ราคาตามบัญชี 7.21 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2543
โดยไม่มีก�ำหนดระยะเวลา ธนาคารได้รับเงินชดเชยจากการใช้พื้นที่ดังกล่าว 75.36 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน
ณ วันที่ได้รับเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ราคาทุนของทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีดังนี้
															
หน่วย : ล้านบาท

อาคาร
อุปกรณ์
รวม
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2558

2557

632.73
1,405.89
2,038.62

397.04
1,365.57
1,762.61

6.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2558
ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

977.14
977.14

102.73
102.73

8.18
8.18

1,071.69
1,071.69

801.97
801.97

91.10
91.10

ลดลง

-   
-   

ยอด
สุทธิ

ปลายงวด

893.07
893.07

178.62
178.62
ค่าตัดจ�ำหน่าย
91.10
															
หน่วย : ล้านบาท
2557
ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจ�ำหน่าย

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

876.93
876.93

100.21
100.21

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ลดลง

-   
-   

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

977.14
977.14

731.16
731.16

70.81
70.81

ลดลง

6.9 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

-   
-   

ยอด
สุทธิ

ปลายงวด

801.97
801.97

175.17
175.17
  70.81

หน่วย : ล้านบาท
2558

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

สินทรัพย์อื่น

หัก ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

สินทรัพย์อื่น
สุทธิ

4,033.36
881.20
347.27
84.52
1.28
11.76
22.05
58.26
365.59
13.05
146.06
5,964.40

4,033.36
881.20
87.76
84.52
1.21
0.70
-   
-   
365.59
13.05
-   
5,467.39

-   
-   
259.51
-   
0.07
11.06
22.05
58.26
-   
-   
146.06
497.01

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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6.9 สินทรัพย์อื่นสุทธิ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2557

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

สินทรัพย์อื่น

หัก ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

สินทรัพย์อื่น
สุทธิ

8,577.78
897.38
283.42
85.41
1.28
177.55
24.43
51.24
540.70
14.31
167.69
10,821.19

8,577.78
897.38
76.51
85.41
1.21
0.70
-   
-   
540.70
14.31
-   
10,194.00

-   
-   
206.91
-   
0.07
176.85
24.43
51.24
-   
-   
167.69
627.19

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีลกู หนีร้ อการชดใช้ จ�ำนวน 365.59 ล้านบาท และ 540.70 ล้านบาท ตามล�ำดับ เป็นลูกหนี้
ที่ธนาคารได้พบการกระท�ำทุจริตของพนักงานพร้อมทั้งตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน
6.10 เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท
6.10.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินฝาก

หน่วย : ล้านบาท

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวม

2558

2557

652.96
154,880.76
570,946.94
726,480.66

617.01
123,267.15
528,477.48
652,361.64

6.10.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

หน่วย : ล้านบาท

2558

เงินบาท
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2557

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

726,480.66

-

726,480.66

652,361.64

-

652,361.64
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6.11 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

หน่วย : ล้านบาท

2558
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

2557
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
17,323.02
17,323.02
18,622.32
18,622.32
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
-   
-   
2,200.00
2,200.00
- สถาบันการเงินอื่น
-   
-   
172.30
172.30
รวม
17,323.02
17,323.02
20,994.62
20,994.62
											
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จ�ำนวน 17,323.02 ล้านบาท เป็นเงินกู้โครงการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัยจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง.12/2555 ลงวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 วงเงินตามโครงการ
ทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท เป็นเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้สถาบันการเงินกู้ยืมไม่เกิน 210,000 ล้านบาท และเป็นเงินของ
สถาบันการเงินไม่ต�่ำกว่า 90,000 ล้านบาท ในส่วนของธนาคารได้รับอนุมัติวงเงิน จ�ำนวน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
0.01 ต่อปี เบิกรับเงินกูภ้ ายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินทีก่ ระทรวงการคลังไม่คำ�้ ประกัน อายุไม่เกิน 5 ปี
6.12 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท
2558
ในประเทศ

พันธบัตร
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม

84,100.00
84,100.00

ต่างประเทศ

-   
-   

2557
รวม

ในประเทศ

84,100.00
84,100.00

83,300.00
83,300.00

ต่างประเทศ

-   
-   

รวม

83,300.00
83,300.00

ในงวดบัญชีปี 2558 ธนาคารออกพันธบัตร จ�ำนวน 10,800 ล้านบาท และจ่ายช�ำระพันธบัตรที่ครบก�ำหนดช�ำระ จ�ำนวน 10,000
ล้านบาท

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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6.12 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ)
รายละเอียดตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประเภทเงินกู้

จ�ำนวนเงินกู้ยืม
(ล้านบาท)

ระยะเวลากู้

ครบก�ำหนด
ช�ำระในปี

ธนาคารพาณิชย์ และ
สถาบันการเงิน

83,100

3 - 15 ปี

2559 - 2569 2.45 - 5.265

พันธบัตรเงินกู้ - ธอส.
ธนาคารพาณิชย์ และ
(บ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก) สถาบันการเงิน

1,000

10 ปี

ในประเทศ
พันธบัตรเงินกู้ - ธอส.

ผู้ ให้กู้

6.13 ประมาณการหนี้สิน ประกอบด้วย

ประมาณการหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยง
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (หมายเหตุข้อ 6.14.1)
ประมาณการจากการชดใช้ค่าเสียหาย (หมายเหตุข้อ 6.20.1)
รวม

2561

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

5.91

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

-   
1,164.86
3.93
1,168.79

11.25
1,085.31
4.60
1,101.16

6.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ธนาคารมีการให้ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานทั้งที่เป็นประเภทโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และ
ข้อก�ำหนดของธนาคาร
6.14.1 ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

เงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
ของที่ระลึกเนื่องจากเกษียณอายุ
เงินบ�ำเหน็จ
รวมหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (หมายเหตุ 6.14.1.1)
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (หมายเหตุ 6.14.1.2)
รวมหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

1,053.29
25.01
9.37
1,087.67
14.90
62.29
1,164.86

978.15
23.78
8.58
1,010.51
14.71
60.09
1,085.31

ยอดคงเหลือของผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
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6.14.1.1 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ได้แก่ เงินตอบแทนความชอบ
ในการท�ำงาน ของที่ระลึกเนื่องจากเกษียณอายุ และเงินบ�ำเหน็จ ซึ่งไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่างหาก
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 สามารถกระทบยอดได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

2558

2557

1,010.51
66.45
41.42
(30.71)
1,087.67

938.36
63.70
38.44
(29.99)
1,010.51

6.14.1.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานมานาน
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

ยอดคงเหลือต้นงวด
60.09
56.85
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
4.47
4.50
ต้นทุนดอกเบี้ย
2.41
2.30
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
(4.68)
(3.56)
ยอดคงเหลือปลายงวด
62.29
60.09
				
สมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำ� คัญ ที่ใช้ในการค�ำนวณหาภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน มีดังนี้
2558

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

4.1 %
7.5 %  
0 - 1.7 %  

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร

2557

4.1 %
7.5 %  
0 - 1.7 %
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6.14.2 โครงการสมทบเงิน (กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการ
สมทบเงิน รวมเป็นเงินจ�ำนวน 171.54 ล้านบาท และ 156.07 ล้านบาท ตามล�ำดับ
6.15 หนี้สินอื่น

เจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ยรับที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ - ดอกเบี้ยพิเศษ
อื่น ๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

637.57
460.94
978.93
106.10
117.53
104.53
2,405.60

829.72
494.48
1,011.38
103.94
117.62
94.90
2,652.04

6.16 ทุน

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

ทุนประเดิม
20.00
20.00
ทุนรับจากงบประมาณ
1,990.00
1,990.00
ทุนเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
18,310.33
18,310.33
รวม
20,320.33
20,320.33
					
6.17 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้ธนาคารส�ำรองตามกฎหมายจากก�ำไรสุทธิในแต่ละปี
เป็นจ�ำนวนไม่ตำ�่ กว่าร้อยละยีส่ บิ ของก�ำไรสุทธิในปีนนั้ ๆ จนกว่าส�ำรองตามกฎหมายจะมีจำ� นวนเท่ากับทุน หลังจากนัน้ คณะกรรมการ
ธนาคารสามารถพิจารณาลดอัตราร้อยละของการตั้งส�ำรองลงได้
6.18 กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารได้น�ำสินทรัพย์ เงินกองทุน และรายได้ค่าใช้จ่าย ของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์รวมกับ
งบการเงินของธนาคาร ในงวดบัญชีปี 2558 และ 2557 กองทุนบ�ำเหน็จมีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ�ำนวน 0.04 ล้านบาท
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เงินกองทุนมียอดคงเหลือ 11.36 ล้านบาท และ 10.98 ล้านบาท ตามล�ำดับ แต่มภี าระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายเงินบ�ำเหน็จ
ให้พนักงานจ�ำนวน 7.06 ล้านบาท และ 6.64 ล้านบาท ตามล�ำดับ

086

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

6.19 กองทุนสวัสดิการ
ธนาคารได้จัดให้มีกองทุนสวัสดิการส�ำหรับสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 44 ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 52 แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 68 แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2548 ก�ำหนดให้
กองทุนสวัสดิการเป็นทรัพย์สินของธนาคาร แต่งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารยังไม่ได้น�ำงบการเงินของกองทุน
สวัสดิการรวมกับงบการเงินของธนาคาร
วันที่ 6 มีนาคม 2558 คณะกรรมการธนาคารฯ โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกข้อบังคับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 78 ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2558 มีผลให้ยกเลิกข้อบังคับฯ ฉบับที่ 44 ฉบับที่ 52 และฉบับที่ 68
ดังกล่าว และก�ำหนดให้กรณียุบเลิกกองทุนสวัสดิการ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของธนาคาร ท�ำให้งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ธนาคารไม่ต้องน�ำงบการเงินของกองทุนสวัสดิการมารวมกับงบการเงินของธนาคาร
6.20 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน
6.20.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ธนาคารมีคดีทถี่ กู ฟ้องเป็นจ�ำเลยและเป็นจ�ำเลยร่วมกับบุคคลอืน่ จ�ำนวน 104 คดี ซึง่ อยูร่ ะหว่างพิจารณาคดี 39 คดี ระหว่าง
อุทธรณ์ 28 คดี และอยู่ระหว่างฎีกา 37 คดี โดยมีทุนทรัพย์ในคดีความรวมจ�ำนวน 1,036.56 ล้านบาท ธนาคารมีภาระ
ชดใช้ค่าเสียหายตามค�ำพิพากษา จ�ำนวน 3.93 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 6.13) ปัจจุบันอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา นอกจาก
ที่กล่าวมาแล้วเป็นคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา
6.20.2 ภาระผูกพัน
ธนาคารมีภาระผูกพันซึ่งเกิดจากการออกหนังสือสัญญาค�้ำประกันสาธารณูปโภคให้กับลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 จ�ำนวน 13.52 ล้านบาท และ 13.52 ล้านบาท ตามล�ำดับ
6.21 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ�ำนวนของยอดคงค้างที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญ (นอกจากที่เปิดเผยไว้แล้ว) มีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่พนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป จ�ำนวน
129.21 ล้านบาท และ 142.14 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ่ แก่สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลตามย่อหน้าแรก โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 จ�ำนวน 20.16 ล้านบาท และ 35.44 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีผลประโยชน์อนื่ ทีจ่ า่ ยแก่ผมู้ อี ำ� นาจในการจัดการโดยเป็นค่าตอบแทน จ�ำนวน 15.86
ล้านบาท และ 21.87 ล้านบาท ตามล�ำดับ

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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6.22 สัญญาเช่าระยะยาว
ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่า ตามสัญญาการเช่าอาคารและอุปกรณ์ จ�ำแนกได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2558

สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม

ภายใน 1 ปี

ระหว่าง 1-5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

55.59
67.07
24.13
15.96
162.75

45.85
74.69
13.89
5.38
139.81

1.71
-   
-   
-   
1.71

103.15
141.76
38.02
21.34
304.27
หน่วย : ล้านบาท

2557

สัญญาเช่าอาคาร/สถานที่
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม

ภายใน 1 ปี

ระหว่าง 1-5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

48.79
48.71
31.63
27.25
156.38

38.54
75.72
27.47
16.01
157.74

3.00
-   
-   
-   
3.00

90.33
124.43
59.10
43.26
317.12

6.23 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
ฝ่ายบริหารเห็นว่าธนาคารด�ำเนินงานในส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมศิ าสตร์เดียว โดยพิจารณาจากความเสีย่ งและผลตอบแทน
ของธุรกิจ โครงสร้างของธนาคาร และระบบข้อมูลทางการเงินภายในที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
6.24 รายได้ดอกเบี้ย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
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หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

730.32
464.18
41,988.55
43,183.05

761.56
522.64
39,767.00
41,051.20

6.25 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

17,659.80
6.32
709.01
3,249.21
92.51
1.65
21,718.50

19,208.63
6.25
-   
3,290.98
130.09
22.33
22,658.28

6.26 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
รายได้เบ็ดเตล็ดค่าธรรมเนียมคุ้มนิรันดร์
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย
เงินให้สินเชื่อ
อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

0.31
557.28
202.60
263.82
51.14
1,075.15
18.36
1,056.79

0.30
536.34
165.71
249.89
48.78
1,001.02
18.31
982.71

6.27 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ในปี 2558 และ 2557 คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ มีมติเห็นชอบผลการประเมินประจ�ำปี 2557 และ 2556 โดยให้
จัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2557 และ 2556 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ส�ำรองตามกฎหมาย
น�ำส่งรายได้แผ่นดิน
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
รวมจัดสรร
คงเหลือเป็นก�ำไรสะสม
รวมก�ำไรสุทธิปี 2557 และ 2556

2558

2557

1,713.18
3,573.00
2.16
879.16
6,167.50
2,419.81
8,587.31

1,625.84
3,270.00
2.22
832.26
5,730.32
2,458.10
8,188.42

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 มีมติให้จดั สรรก�ำไรสุทธิ ปี 2557 น�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิก่อนหักโบนัส จ�ำนวน 3,780.46 ล้านบาท โดยธนาคารได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินงวดที่ 1 ประจ�ำปี 2557
จ�ำนวน 1,865.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 คงเหลือจ�ำนวน 1,915.46 ล้านบาท หักลดเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดินส�ำหรับ
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก (0% 3 ปี) ตามมติคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 345.91 ล้านบาท คงเหลือเงินน�ำส่งรายได้
แผ่นดิน จ�ำนวน 1,569.55 ล้านบาท แต่ธนาคารได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินส่วนที่เหลือ จ�ำนวน 1,708.00 ล้านบาท ตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังก�ำหนดในเดือนมิถุนายน 2558
ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มีบนั ทึกข้อความที่ กค.0805.1/ว.81 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558
ให้ธนาคารน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินเพิ่มเติมจากที่ก�ำหนดในเอกสารงบประมาณการฯ จ�ำนวน 1,000.00 ล้านบาท โดยธนาคารได้
น�ำส่งรายได้แผ่นดินเพิ่ม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
ในปี พ.ศ.2558 ธนาคารได้น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินงวดที่ 1 ในอัตราร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2558 จ�ำนวน 2,057 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
ตามมติคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 2/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 มีมติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิปี 2556 น�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิก่อนหักโบนัส จ�ำนวน 3,579.84 ล้านบาท โดยธนาคารได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินงวดที่ 1 ประจ�ำปี 2556
จ�ำนวน 1,483.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 คงเหลือจ�ำนวน 2,096.84 ล้านบาท หักลดเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดิน
ส�ำหรับโครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก (0% 2 ปี และ 0% 3 ปี) ตามมติคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 535.92 ล้านบาท คงเหลือ
เงินน�ำส่งรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน 1,560.92 ล้านบาท แต่ธนาคารได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินส่วนที่เหลือจ�ำนวน 1,787.00 ล้านบาท
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังก�ำหนดในเดือนพฤษภาคม 2557
ในปี พ.ศ.2557 ธนาคารได้น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินงวดที่ 1 ในอัตราร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 จ�ำนวน 1,865 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.1006/17427 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เรื่อง โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก
ก�ำหนดให้ ธอส. ได้รับชดเชยในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายของต้นทุนเงินในการปล่อยสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20,000.00 ล้านบาท
โดยลดจ�ำนวนเงินน�ำส่งรายได้แผ่นดินให้กระทรวงการคลังในปี 2554 - 2557
6.28 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ธนาคารให้ความส�ำคัญในด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมีคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CG&CSR) เป็นผู้ก�ำหนดทิศทางและให้นโยบายการด�ำเนินงานพร้อมการติดตาม
ประเมินผลอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมุง่ มัน่ สร้างเสริมระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดขี องธนาคาร เพื่อให้เกิดความเชือ่ มัน่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder)
ว่าการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กรของธนาคาร เป็นไปโดยยึดประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก บนพื้นฐานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ด้วยจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อภารกิจและหน้าที่ ทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยความเสมอภาค รวมทัง้ การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการปลูกจิตส�ำนึกของบุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ให้มีความสนใจและ
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จิตอาสา
ในปี 2558 ธนาคารได้นำ� หลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที งั้ 7 ประการ ได้แก่ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment,
Transparency, Value Creation, Ethics, และ Participation มาใช้ในการด�ำเนินงานและเป็นแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance : CG) ตามหลักมาตรฐานและแนวทางก�ำกับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด เพือ่ ให้เป็นองค์กรของรัฐทีม่ กี ารบริหาร
จัดการที่ดีเลิศ ภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และธนาคารมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน
การก�ำกับดูแลทีด่ ี (CG) ของผูบ้ ริหารและพนักงาน โดยด�ำเนินการจัดอบรม CG เครือข่ายขยายสูส่ าขา (ซึง่ เป็นโครงการต่อเนือ่ งจากปี 2557 โครงการ
CG เครือข่ายส�ำนักงานใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหน่วยงานต้นแบบด้าน CG (Best Practice) และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ส�ำนักงาน
เขต/สาขา ที่สามารถด�ำเนินการบรรลุตามเป้าประสงค์พฤติกรรมบ่งชี้ CG 7 ประการได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตส�ำนึกในเรื่อง
พฤติกรรมบ่งชี้ CG 7 ประการ และก�ำหนดให้ผู้บริหารมีการถ่ายทอดพฤติกรรมบ่งชี้ตามหลัก CG 7 ประการ ให้พนักงานในสังกัดรับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย CG และข้อมูลผ่านระบบ Intranet ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ
ของธนาคาร เช่น งาน CG&CSR Spirit Day/G-I-V-E Day/Outsource Day และกิจกรรมการแบ่งปันองค์ความรูด้ า้ น CG ผ่านเวทีเสวนาแลกเปลีย่ น
แบ่งปันความรู้ (Sharing Best Practices) และเชื่อมโยงไปสู่ระบบการจัดการความรู้ (KMS) มีการประเมินการรับรู้ของพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่าน
Online Survey เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและการด�ำเนินงานต่างๆ ด้าน CG ของธนาคาร ตลอดจนสามารถยกระดับแนวทางและ
ระบบการก�ำกับดูแลที่ดี (CG) ของธนาคารสู่มาตรฐานสากล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน CG ให้เกิดขึ้นภายในธนาคาร     
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ธนาคารมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบัน
การเงินที่ดูแลสังคม ชุมชน พนักงานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิด
การยกระดับ CSR เชิงกลยุทธ์ (CSV) มีการจัดกิจกรรมตอบแทนก�ำไรคืนสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “บ-ว-ร” ธอส. มุ่งพัฒนา “บ้าน-วัด-โรงเรียน”
ซึ่งเป็น 3 เสาหลัก ระดับชุมชนที่มีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยการซ่อมและสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
และผู้สูงอายุ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ เช่น โครงการ ธอส. มุ่งพัฒนา บ้าน-วัด-โรงเรียน (บ-ว-ร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น่าน นครราชสีมา
ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา เชียงราย พังงา ชัยนาท พิษณุโลก และนครสวรรค์, โครงการ “ธอส. บ้านสุขยั่งยืน” จังหวัดนครราชสีมา และโครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักของสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน�ำ้ ด�ำ จังหวัดปัตตานี เป็นต้น ส�ำหรับด้านการศึกษา ธนาคารสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียน,
ห้องน�้ำ-ห้องส้วม, อาคารโรงอาหาร และอาคารบ้านพักครู เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้โครงการโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนชุมชน
ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดมุกดาหาร และจัดมอบบ้านหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทั่วทุกภูมิภาค ตลอดจนจัดกิจกรรม
“โครงการธนาคารโรงเรียนแก่ผพู้ กิ าร” ณ โรงเรียนศรีสงั วาลย์ จังหวัดนนทบุร,ี โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี และ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัด
ร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ธนาคารยังด�ำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการ ธอส.สร้างอาชีพ สร้างสุข สู่ชุมชน ปี 2558” โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างอาชีพ และสร้าง
ความสามัคคีให้กับชุมชน เพิ่มรายได้เป็นเศรษฐกิจชุมชน พร้อมทั้งปลูกฝังให้รู้จักการออม สร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม “สร้างวินัย สร้างความสุข กับ ธอส.” ในโครงการส่งเสริมวินัยทางการเงิน กับโครงการบ้านเอื้ออาทร
เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจเรื่องวินัยทางการเงิน ฝึกนิสัยรักการออม และการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน และให้ความรู้ด้านการช�ำระเงินกู้ที่ถูกวิธี
โครงการ CSR ของธนาคารในแต่ละโครงการมุง่ เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยเป็นโครงการทีเ่ ข้าถึงชุมชน และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน โดยกิจกรรมต่างๆ ทีธ่ นาคารจัดขึน้ ถือเป็นการส่งมอบสิ่งดีๆ ตอบแทนสูส่ งั คม ด้วยการร่วมสร้างองค์กร และสังคมไทย
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่อย่างมีความสุขเติบโตอย่างยั่งยืน
(นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล)
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 14/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายธานินทร์ ผะเอม ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ ผูว้ า่ การเคหะแห่งชาติ และนายเจษฎา ศิวรักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และนายอนุสรณ์ ทองส�ำราญ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ โดยมีกรรมการผู้จัดการและนายวิสสุต เศรษฐบุตร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ด�ำเนินการด้านต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาหรือกลั่นกรอง
คุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารตัง้ แต่ตำ� แหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย/ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึน้ ไป ถึงรองกรรมการผูจ้ ดั การหรือเทียบเท่า เพือ่ ประกอบ
การบรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนต�ำแหน่ง พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไปถึง
กรรมการผู้จัดการ พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคารโดยรวม พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงาน
และประเมินผลงานของผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การหรือเทียบเท่าขึน้ ไป และด�ำเนินการอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มกี ารประชุม รวมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ โดยได้พจิ ารณากลัน่ กรองก�ำหนด
หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี ได้พิจารณา
กลั่นกรองการก�ำหนดคุณสมบัติการสรรหาผู้อ�ำนวยการฝ่าย พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับปรุงอัตราเงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ พิจารณากลั่นกรองการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้น พิจารณาการขออนุมัติปรับเพิ่ม
ค่าเครื่องแต่งกายพนักงาน รวมถึงพิจารณาการปรับเงินเดือนชดเชยให้พนักงาน พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบ
จากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ เป็นต้น ซึ่งจากผลการด�ำเนินงานในปี 2558 ท�ำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงผลักดันในการช่วยให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ
ทุกครั้งที่มีการประชุม

(นายธานินทร์ ผะเอม)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีภารกิจหลักเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย
ตามควรแก่อัตภาพ คณะกรรมการธนาคารก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารโดยยึด “หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552” ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน
ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
แต่ละคณะ เพื่อให้ระบบการท�ำงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของธนาคาร
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่ก�ำกับดูแลระบบงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ตามหลักการและแนวทางการก�ำกับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 และระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของ สคร. และได้มีการทบทวน ติดตามประเมิน
ผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จริยธรรมได้ครบถ้วน และเพื่อน�ำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์
พันธกิจ และค่านิยมของธนาคารตามกรอบที่ก�ำหนดไว้ จึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ดังนี้
“คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร เพื่อก่อให้เกิด
ความเชือ่ มั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ว่าการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กรของธนาคารเป็นไปโดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลักบนพื้นฐานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อภารกิจและหน้าที่ที่มีต่อลูกค้า
ทั้งปวงโดยความเสมอภาค”
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้ปรับปรุงระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีผ่านการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้าน CG ของคณะกรรมการธนาคาร ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่านิยมของธนาคาร ถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและพนักงาน และก�ำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดรับกับ
หลักการก�ำกับดูแลที่ดีของ สคร. 7 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ความส�ำนึกในหน้าที่
ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณา
ให้เกิดความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่แบ่งแยกลูกค้า (Equitable Treatment) ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Value Creation) การส่งเสริมพัฒนา
การก�ำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics) การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินการใดๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ อง
ชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ ถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร

แผนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ปี 2558 ธนาคารได้น�ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของธนาคาร หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของ สคร. คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ปี 2558 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มาเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท�ำแผนแม่บท (Master Plan) ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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(CG&CSR) ระยะเวลา 5 ปี (2558 - 2562) ซึ่งเป็นการบูรณาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนด�ำเนินงานตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ด้าน CG จ�ำนวน 8 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีและ
แผนวิสาหกิจของธนาคาร การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และการส่งเสริม
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
2. ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย การด�ำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ/แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
และการจัดท�ำตัวชี้วัดและค�ำรับรองการปฏิบัติงาน
3. ด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน ประกอบด้วย การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ และการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
4. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
การเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญของธนาคารในรายงานประจ�ำปี ทัง้ ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน การรับเรือ่ งข้อร้องเรียนจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
5. ด้านการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การประเมินผล
การควบคุมภายใน การตรวจสอบงบการเงินโดยหน่วยงานภายนอก การตรวจประเมินระบบด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
การตรวจประเมินผลองค์กรตามระบบ SEPA
6. ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของพนักงานและบริษัทคู่ค้า และการน�ำเสียงของลูกค้าและข้อร้องเรียน
7. ด้านการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบด้วย การด�ำเนินการออกผลิตภัณฑ์ การบริการ และการปฏิบัติการเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย การด�ำเนินการเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวง/นโยบายของรัฐบาล และ
การจัดท�ำกระบวนการ ตัววัดและเป้าประสงค์ที่ส�ำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อยังคับและกฎหมายที่ก�ำหนด
8. ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ประกอบด้วย การด�ำเนินการส่งเสริมและท�ำให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี และการส่งเสริมและตรวจติดตามการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมในโครงสร้างการก�ำกับดูแล
ทั่วทั้งองค์กร

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและช่องทางการร้องเรียน

ธนาคารสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งปฏิบัติให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยสามารถ
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้ที่ทุกฝ่าย/ส�ำนัก/สาขาของธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารยังมีช่องทางการสื่อสาร การรับเรื่อง
ร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- กรรมการผู้จัดการ : e-mail (www.ghbank.co.th) ตู้ปณ.70 ปณฝ.สุทธิสาร กทม.10310, จดหมายส่งธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม.10310
- ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : e-mail address : (crm@ghbank.co.th) หรือ Call Center 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001-2
หรือ ติดต่อร้องเรียนด้วยตนเองที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 12 อาคาร 2 ส�ำนักงานใหญ่
- กล่องรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ณ จุดต่างๆ ที่ให้บริการลูกค้า ทั้งในส�ำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Center) ธนาคารได้น�ำระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน CMS
ระบบรับเรือ่ งราวร้องทุกข์มาใช้ เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วยิง่ ขึน้
ซึ่งระบบสามารถแสดงสถานะของการด�ำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการด�ำเนินงาน ช่วยให้ติดตามเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และกรรมการผู้จัดการสามารถติดตามงานโดยเรียกดูในระบบได้ทันที
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การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

ช่องทางที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส�ำคัญ ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่าง
สม�่ำเสมอ ได้แก่
- จัดให้มีการแถลงผลการด�ำเนินงานของธนาคารต่อสื่อมวลชน เพื่อแจ้งการด�ำเนินงานและสถานะทางการเงินของธนาคาร
แก่ประชาชนทั่วไป
- จัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี (Annual Report) เพื่อเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทางการบริหาร ข้อมูลงบการเงิน รายงาน
ของผู้สอบบัญชี การบริหาร และการก�ำกับดูแล การวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
- จัดท�ำวารสารรายเดือน และวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ราย 3 เดือน
- การเชื่อมโยงข้อมูลของธนาคารอาคารสงเคราะห์กับระบบข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ Data Set ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อให้หน่วยงานกลางภาครัฐสามารถเข้าใช้ข้อมูลตามที่หน่วยงานต้องการ
- เว็บไซด์ของธนาคาร www.ghbank.co.th มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญของธนาคาร ได้แก่ รายงานประจ�ำปี
วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและโปรโมชั่นต่างๆ การประกวดราคา
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) คลังมัลติมีเดีย รวมทั้งเป็นช่องทาง
ให้ลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะกับธนาคารเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการแจ้งปัญหา
และการรับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ยังมี www.ghbhomecenter.com ซึ่งเผยแพร่ข้อมูล NPA ของธนาคาร รวมทั้งหลักเกณฑ์การ
ซื้อทรัพย์บ้านมือสองของธนาคาร

จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ
จากลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ธนาคารจึงได้มีการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยแต่งตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
เจตนารมณ์จรรยาบรรณ” เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้แพร่หลายให้ผู้บริหาร พนักงานรับทราบ
รวมทั้งมีการติดตามพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรมในโครงสร้างการก�ำกับดูแลที่ดี (CG) ทั่วทั้งองค์กร
ปี 2558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้บูรณาการคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และคู่มือจรรยาบรรณของธนาคาร
โดยได้จัดพิมพ์รวมรูปเล่มใหม่เป็น “คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคารอาคารสงเคราะห์” ซึ่งเป็น
การบูรณาการแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของธนาคารไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นกรอบ
ในการถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�ำระเบียบธนาคารว่าด้วย “ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2553” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นและประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ทั้งนี้ ธนาคารมีการตรวจติดตามและ
ด�ำเนินการต่อพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม โดยเปิดช่องทางให้มีการร้องเรียนผ่านระบบ Intranet
ปี 2558 ธนาคารได้มกี ารส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม โดยจัดอบรมให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
รวมทั้งพนักงานใหม่ ในหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคาร รวมทั้งมีการด�ำเนินการ
จัดอบรม CG เครือข่ายขยายสู่สาขา (ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 โครงการ CG เครือข่ายส�ำนักงานใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการก�ำกับดูแลที่ดี (CG) เพื่อปลูกจิตส�ำนึกในเรื่องพฤติกรรมบ่งชี้ CG 7 ประการสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร สร้างหน่วยงานต้นแบบด้าน CG (Best Practice) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่เขต/สาขาที่สามารถ
ด�ำเนินการบรรลุตามเป้าประสงค์พฤติกรรมบ่งชี้ CG 7 ประการได้อย่างเป็นรูปธรรม แบ่งปันองค์ความรู้ด้าน CG ในระบบ KMS
ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน CG ให้เกิดขึ้นในธนาคาร

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict Of Interest)

ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict Of Interest) ขึ้นภายในธนาคาร โดยมี
ข้อห้ามพนักงานทุกคนทุกระดับชั้นด�ำเนินการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปี 2558 ธนาคารยังคง
ข้อห้ามปฏิบัติที่ส�ำคัญที่อาจท�ำให้พนักงานมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆ ที่อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ของธนาคาร หรือกระทบต่อ
ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ได้แก่
1. การเป็นคู่สัญญาที่ท�ำกับธนาคาร
2. การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีจ�ำนวนหุ้นเกินร้อยละ 5 ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับธนาคาร
3. เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้
การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของธนาคาร
4. อนุมัติสินเชื่อ หรืออนุมัติธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท และผู้เกี่ยวข้อง
5. สอบทาน หรือตรวจสอบงานที่ตนเองเคยด�ำรงต�ำแหน่ง หรือเคยปฏิบัติงาน หรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ภายในเวลาหลังจากที่พ้นต�ำแหน่งมาแล้วไม่ถึง 1 ปี  
6. กระท�ำการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือของขวัญจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้
ตามกฎหมาย
7. ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้จากการท�ำงาน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
8. น�ำทรัพย์สินของธนาคารไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
โดยมีข้อก�ำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารก่อนที่จะมีการท�ำสัญญา ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด�ำเนินการตรวจ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานก่อนทุกครั้ง รวมถึงการส�ำรวจฝ่ายงานภายในโดยให้พนักงานรับรองตนเอง
(Declare) ว่ามีการด�ำเนินการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่

096

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี 2558

การให้ประชาชนมีสทิ ธิรบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ จะท�ำให้ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิตา่ งๆ
ตามที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิแสดงความคิดเห็น การท�ำประชาพิจารณ์และการตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานของรัฐ
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐนั้นจะกระทบต่อความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ซึ่งตาม
บัญญัติรัฐธรรมนูญไม่สามารถเปิดเผยได้ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงเป็นไปในลักษณะ “เปิดเผย
เป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ทั้งนี้ ในปี 2558 ธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ดังนี้
1. จัดให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท�ำหน้าที่รับผิดชอบการก�ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งการพิจารณาวินิจฉัยประเภท
ข้อมูล ให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกับติดตาม และตรวจสอบการด�ำเนินการของธนาคารในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
2. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งการประกวดราคาตามปกติ และประกวดราคาโดยวิธีการประมูล
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงในระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สาธารณะสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างได้
ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการอ�ำนวยความสะดวกของธนาคาร
3. จัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคารให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยใช้ห้องสมุดของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดให้มีศูนย์บริการการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะของประชาชน เช่น
4.1 ผ่านทางเว็บไซต์ ธนาคาร (www.ghbank.co.th) โดยสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนโดยตรงถึง
กรรมการผู้จัดการ หรือ
4.2 ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทรศัพท์ 0-2645-9000
5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าธนาคาร
หรือเรียกเอกสารหลักฐาน หรือขอความร่วมมือให้พนักงานธนาคารไปให้ถอ้ ยค�ำในฐานะพยานบุคคล เช่น ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส�ำนักงาน
ป.ป.ท. ส�ำนักงาน ปปง., DSI, ศาล, อัยการ, สรรพากร เป็นต้น โดยในปี 2558 ธนาคารได้รับหนังสือร้องขอจากหน่วยงานภายนอก
ทั้งที่มีอ�ำนาจและไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย จ�ำนวน 2,704 ฉบับ จ�ำนวนบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 102,064 ราย
6. ธนาคารจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่
พนักงานทุกคน นอกจากนั้น ธนาคารได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จัดโดยส�ำนักปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน กรรมการอื่นมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้ผู้จัดการ
เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง และมาตรา 15 ก�ำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต�ำแหน่ง
คราวละสามปี ประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
คณะกรรมการธนาคารมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการธนาคารมีจ�ำนวน 9 คน โดยมีจ�ำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักการ
และแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งธนาคารมีกรรมการอิสระ
จากภายนอกจ�ำนวน 4 คน เป็นกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น
รายชื่อกรรมการธนาคาร

1.   นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

2.   นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
3.   นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล
4.   นายสันติ ถิรพัฒน์

5.   นายธานินทร์ ผะเอม

6.   นายกำ�พล ศรธนะรัตน์
7.   นายเจษฎา ศิวรักษ์
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ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการธนาคาร
(กรรมการอิสระ)
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังจัดทำ�ขึ้น)
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
(โดยตำ�แหน่ง)
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิสระ)
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังจัดทำ�ขึ้น)
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิสระ)
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังจัดทำ�ขึ้น)
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิสระ)
กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิสระ)

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่มา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังตามความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558
รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
* ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตามความเห็นชอบของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ตามความเห็นชอบของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ตามความเห็นชอบของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ตามความเห็นชอบของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

รายชื่อกรรมการธนาคาร

8.   นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

9. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม

ตำ�แหน่ง

กรรมการธนาคาร
(กรรมการอิสระ)
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังจัดทำ�ขึ้น)
กรรมการธนาคาร
(โดยตำ�แหน่ง)

ที่มา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
* ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ * พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
มาตรา 13 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการธนาคารคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน กรรมการอื่นมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้ผู้จัดการเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� กับ ควบคุม และอ�ำนวยกิจการของธนาคาร ตามมาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 27
และบทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
1. ด�ำเนินกิจการเพือ่ ส่งเสริมและช่วยเหลือสนับสนุนให้ประชาชนมีอาคาร และหรือ ทีด่ นิ เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ตามวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. วางข้อบังคับการประชุม และการด�ำเนินกิจการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร
3. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
4. วางข้อบังคับเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
5. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานธนาคาร และก�ำหนดอัตราเงินเดือนผู้จัดการและพนักงานธนาคาร ตลอดจนเรียกประกัน
จากพนักงานธนาคาร เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
6. ด�ำเนินตามนโยบายทั่วไปซึ่งรัฐมนตรีก�ำหนด

การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดแผนการประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี โดยก�ำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และแจ้ง
ก�ำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการธนาคารทราบตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนหน้า ซึ่งอาจมีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวม 16 ครั้ง โดยประธานกรรมการธนาคารเป็น
ผู้พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมในแต่ละครั้ง คณะกรรมการธนาคารได้รับระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม
ทั้งนี้ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม อยู่ในรูปของ Electronic File และในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคารได้มีข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้มี
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งธนาคารได้มีการบันทึกสรุป
ไว้ในรายงานการประชุม

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารเข้าร่วมประชุมในวาระทีเ่ กีย่ วข้องด้วยทุกครัง้ เพือ่ ชีแ้ จง
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบของคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้บริหาร
ระดับสูงได้รับทราบนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคารโดยตรง สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งนี้
ยกเว้นวาระที่เป็นเรื่องประชุมเฉพาะคณะกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ

ธนาคารได้ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยให้หมายถึง “กรรมการจากภายนอกซึ่งมิใช่
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง และกรรมการผู้จัดการ” โดยกรรมการอิสระ
จะต้องลงนามรับรองความเป็นอิสระในหนังสือรับรองความเป็นอิสระของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อได้รับการแต่งตั้ง
และเป็นประจ�ำทุกปี โดยหนังสือรับรองความเป็นอิสระ มีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นกรรมการจากภายนอก ซึ่งมิใช่ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
และกรรมการผู้จัดการ
2. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร อันมีผลกระทบในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
4. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการในธนาคาร รวมทัง้ ไม่รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำจากธนาคาร ทัง้ นีเ้ ว้นแต่อำ� นาจหน้าที่
ตามทีก่ ฎหมายหรือคณะกรรมการธนาคารก�ำหนดมอบหมายไว้ หรืองานในหน้าทีข่ องกรรมการตามพันธะของการเป็นกรรมการธนาคาร
ตามปกติ
5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในธนาคาร
6. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
รายนามกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วย
1. นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
2. นายสันติ  ถิรพัฒน์  
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
3. นายธานินทร์  ผะเอม
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
4. นายก�ำพล  ศรธนะรัตน์
5. นายเจษฎา  ศิวรักษ์
6. นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น)
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การเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระหว่างปี 2558
พ้นจากต�ำแหน่ง

1. นายกฤษฎา อุทยานิน
2. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด
3.
4.
5.
6.
7.

นางโชติกา สวนานนท์
นายเกริก วณิกกุล
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
นางอังคณา ไชยมนัส
นายกฤษดา รักษากุล

เข้ารับต�ำแหน่ง

1. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
2. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
3. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
4. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม
5. นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล

กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 4 มีนาคม 2558

กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
รองผู้ว่าการ รักษาการแทน
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 23 กันยายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการธนาคาร
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ธนาคารได้จัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับทราบข้อมูลส�ำคัญของธนาคาร
อย่างเพียงพอส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2558 ธนาคารได้จัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ จ�ำนวน
4 ท่าน ได้แก่ นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล (ประธานกรรมการธนาคาร) นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย และนางไลวรรณ ปองเสงี่ยม (รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ) โดยมี
หัวข้อที่น�ำเสนอ ดังนี้
1. การจัดตั้งธนาคาร ธุรกิจของธนาคาร
2. โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร อ�ำนาจหน้าที่ และคณะกรรมการชุดย่อย
3. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ
4. การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร (Directors & Officers Liability
Insurance : D&O)
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
7. คณะผู้บริหารธนาคาร และโครงสร้างธนาคาร
8. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ธนาคาร
9. ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของธนาคาร
10. กระบวนงานภายในของธนาคาร
พร้อมกันนีไ้ ด้มกี ารจัดกิจกรรมส�ำหรับกรรมการใหม่ตาม Best Practice โดยมีการน�ำกรรมการใหม่เยีย่ มชม/ดูงาน การปฏิบตั งิ าน
ของฝ่าย/ส�ำนักต่างๆ ในส�ำนักงานใหญ่  ทั้งหน่วยงานที่เป็น Front Office และ Back Office นอกจากนี้ ยังได้มอบ “คู่มือกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์” ให้กรรมการใหม่ เพื่อได้รับทราบข้อมูลส�ำคัญ อาทิ หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ปี 2552 และแนวทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล (Guildlines for Effective Functioning of
Boards of State Enterprises) ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประวัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงสร้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การให้ความคุม้ ครองคณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหาร รวมทั้งข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการก�ำกับ ควบคุม และอ�ำนวยกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์
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การส่งเสริมความรู้คณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกรรมการธนาคาร โดยได้จดั ส่งข้อมูลการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทีม่ กี ารจัดอบรม
อย่างต่อเนื่องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้แก่คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรรเวลาล่วงหน้า
ในการเข้าอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านหลักการก�ำกับดูแลที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยในปี 2558
กรรมการธนาคารเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จ�ำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ
เข้าใจงบการเงินอย่างเป็นขัน้ ตอน ช่วยให้อา่ นและแปลความหมาย ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์กร และสามารถอนุมตั ิ
งบการเงินด้วยความมั่นใจ มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 2 ท่าน
2. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ระยะเวลาการอบรม 1 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ
เข้าใจถึงบทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดตามกฎหมายและรับทราบถึงวิธีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบทบาทของกรรมการ
ตามหลักของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 1 ท่าน
3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ระยะเวลาการอบรม 6 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และด้านการสร้างผลประกอบการที่ดี
ให้กับองค์กร มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 3 ท่าน
4. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการธนาคาร
ที่ท�ำหน้าที่ประธานในคณะกรรมการชุดย่อยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ มีความสามารถและคุณสมบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมีความเป็นผูน้ ำ� ทัง้ ในและนอกห้องประชุมกรรมการ มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 2 ท่าน
5. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ระยะเวลาการอบรม 4 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กรรมการสามารถติดตามดูแลขั้นตอนการด�ำเนินงานของบริษัท รวมทั้งก�ำหนดระบบสอบทาน และระบบการถ่วงดุลตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 3 ท่าน
6. หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) ระยะเวลาการอบรม 1 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ องค์กร มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม
2 ท่าน
7. หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งผลักดันกลยุทธ์ที่สร้างไว้ไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงและประสบ
ความส�ำเร็จ พร้อมทั้งศึกษาสาเหตุของความล้มเหลวและวิธีป้องกัน มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 1 ท่าน
8. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางแก่ผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อน�ำไปสู่การจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร มีกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม 1 ท่าน
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้มกี จิ กรรมอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการธนาคาร อาทิ การประชุม/
สัมมนา การเยี่ยมชม/ดูงาน โดยกรรมการธนาคารได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การเข้าอบรมหลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
ของสถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 6 มิถุนายน 2558 มีกรรมการธนาคารเข้าศึกษาอบรม 1 ท่าน
2. การศึกษาดูงาน Rethinking Financial Inclusion Smart Design for Policy and Practice ระหว่างวันที่ 7 - 18
พฤษภาคม 2558 ณ สหรัฐอเมริกา มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมศึกษาดูงาน 1 ท่าน
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การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกปีปลี ะ 2 ครัง้ โดยแบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือ การประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) และการประเมินผลตนเองของกรรมการ (Self Assessment)
โดยการประเมินผลในปี 2558 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558) มีผลการประเมินเป็นดังนี้
1. การประเมินผลคณะกรรมการ : มีหวั ข้อในการประเมินจ�ำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 87.08
2. การประเมินผลตนเองของกรรมการ : มีหัวข้อในการประเมินจ�ำนวน 6 หัวข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุม
ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
และการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 89.78
ธนาคารได้สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกรรมการธนาคาร เพื่อน�ำไปสู่การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือหน่วยงานอื่น ในระหว่างปีบัญชี 2558
คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อ

1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ

รัฐวิสาหกิจและบริษัท ที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ำกัด
2. บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ำกัด

2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
3. นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล
4. นายสันติ ถิรพัฒน์

5. นายธานินทร์ ผะเอม

3. บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
4. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
1. กระทรวงการคลัง
(ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง) 2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
1. การเคหะแห่งชาติ
(โดยต�ำแหน่ง)
กรรมการ
1. ศูนย์นวัตกรรมสังคม คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ำกัด
3. บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ำกัด
กรรมการ
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3. สภาวิจยั แห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
4. ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

6. นายก�ำพล ศรธนะรัตน์

กรรมการ

7. นายเจษฎา ศิวรักษ์

กรรมการ

8. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

กรรมการ

1. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  
1. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
1. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
3. บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน)
4. บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
กรรมการ
กรรมการ
รองผู้ว่าการ
รักษาการแทนผู้ว่าการ
ผู้อ�ำนวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการการลงทุน
รองเลขาธิการ
กรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนการวิจัย
กรรมการ
ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาชิก
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เลขานุการรองประธานกรรมการ
กรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
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คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อ

9. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม
10. นายเกริก วณิกกุล
(ส�ำหรับปีบัญชี 2558
ด�ำรงต�ำแหน่ง ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2558 31 ตุลาคม 2558)

ต�ำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการ

รัฐวิสาหกิจและบริษัท ที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง

-

1. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้
4. บริษัท แอ๊กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ำกัด
5. บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
6. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
11. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด กรรมการ
1. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
(ส�ำหรับปีบัญชี 2558
(ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง) 2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ด�ำรงต�ำแหน่ง ระหว่าง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 11 ตุลาคม 2558)
12. นายกฤษดา รักษากุล
กรรมการ
1. การเคหะแห่งชาติ
(ส�ำหรับปีบัญชี 2558
(โดยต�ำแหน่ง)
ด�ำรงต�ำแหน่ง ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2558 30 พฤศจิกายน 2558)
13. นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการ
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ส�ำหรับปีบัญชี 2558
2. คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
ด�ำรงต�ำแหน่ง ระหว่าง
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
วันที่ 1 มกราคม 2558 23 กันยายน 2558)
14. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี กรรมการ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
(ส�ำหรับปีบัญชี 2558
แห่งประเทศไทย
ด�ำรงต�ำแหน่ง ระหว่าง
2. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
วันที่ 1 มกราคม 2558 3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
31 ตุลาคม 2558)
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด
15. นางอังคณา ไชยมนัส
กรรมการผู้จัดการ
1. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
(ส�ำหรับปีบัญชี 2558
2. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ด�ำรงต�ำแหน่ง ระหว่าง
3. มูลนิธิ ปรีดี พนมยงค์
วันที่ 1 มกราคม 2558 4. มูลนิธิ ธอส. 60 ปี
16 พฤศจิกายน 2558)
5. สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอ�ำนวยการ
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
ประธานกรรมการ

ผู้ว่าการ และกรรมการ

กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการไต่สวน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการกลาง
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารสมาคม (สมัยที่ 20)

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ส�ำคัญ ที่กรรรมการถือครอง ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในระหว่างปีบัญชี 2558 : ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2558
ข้อมูลการจัดการหรือด�ำเนินการของกิจการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระหว่าง
ปีบัญชี 2558 : มี 1 รายการในระหว่างปีบัญชี 2558
รายชื่อ
กรรมการธนาคาร

กิจการ / ธุรกิจ / นิติบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร
ชื่อ

ความเกี่ยวข้อง

ลักษณะธุรกิจ

ความสัมพันธ์
กับกิจการของ ธอส.

1. นางอังคณา ไชยมนัส 1. สมาคมอาคารชุดไทย ที่ปรึกษา
ส่งเสริมธุรกิจอาคารชุดไทย ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2. สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ทีป่ รึกษา
ส่งเสริมธุรกิจบ้านจัดสรร ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3. สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ทีป่ รึกษาคณะกรรรมการบริหาร ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย

รายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกรรมการและญาติสนิทกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ไม่มีรายการดังกล่าว
ในระหว่างปีบัญชี 2558
หมายเหตุ : รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การตกลงเข้าท�ำรายการใด ๆ ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรภาครัฐและเอกชน
ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นร้อยละ 10 กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญ
และงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  มีคณะกรรมการชุดย่อย 8 คณะ  ได้แก่
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
• คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee)
• คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล (1)
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (2)
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล (3)
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4. นายสันติ ถิรพัฒน์
5. นายธานินทร์ ผะเอม
6. นายกำ�พล ศรธนะรัตน์
7. นายเจษฎา ศิวรักษ์
8. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (4)
9. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม (5)
(รักษาการกรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

4

4

100.00

25,000

5

5

100.00

30,000

1

1

100.00

10,000

16
16
16
16
4
2

13
13
15
16
3
2

81.25
81.25
93.75
100.00
75.00
100.00

100,000
90,000
100,000
100,000
20,000
20,000

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

12

12

100.00

100,000

2

2

100.00

20,000

9

7

77.78

40,000

15

11

73.33

80,000

10
12
14

7
12
14

70.00
100.00
100.00

60,000
80,000
90,000

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

การประชุมของอดีตกรรมการธนาคาร ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายเกริก วณิกกุล (1)
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายกฤษฎา อุทยานิน (2)
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด (3)
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
4. นายกฤษดา รักษากุล (4)
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
5. นางโชติกา สวนานนท์ (5)
6. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี (6)
7. นางอังคณา ไชยมนัส (7)
(กรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คณะกรรมการบริหาร

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด เพื่อการด�ำเนินกิจการของธนาคาร โดยให้รวมถึง
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เป็นนโยบายก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
2. เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. พิจารณาและด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่การบริหารงานธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (2)
(ประธานกรรมการบริหาร)
2. นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล (3)
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
3. นายธานินทร์ ผะเอม
4. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (4)
5. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม (5)
(รักษาการกรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

3

3

100.00

25,000

1

1

100.00

10,000

9
3
2

7
3
2

77.78
100.00
100.00

70,000
20,000
20,000

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

การประชุมของอดีตกรรมการบริหาร ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1. นายกฤษฎา อุทยานิน (1)
(ประธานกรรมการบริหาร)
2. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด (2)
(ประธานกรรมการบริหาร)
3. นายกฤษดา รักษากุล (3)
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4. นางอังคณา ไชยมนัส (4)
(กรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

2

2

100.00

25,000

4

4

100.00

50,000

8

5

62.50

50,000

7

7

100.00

70,000

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินงานของธนาคาร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลทีด่ ี และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
3. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
5. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร
7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีธนาคาร และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร  
9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้น รายงานผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4
ให้จัดท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชีการเงินของธนาคาร
ทั้งนี้ รายงานผลการด�ำเนินงานฯ  อย่างน้อยต้องระบุถึงข้อมูลดังนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค�ำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง
รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ  
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีธนาคาร
ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคารโดยตรง
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รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสันติ ถิรพัฒน์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นายกำ�พล ศรธนะรัตน์ (2)
3. นายเจษฎา ศิวรักษ์
หมายเหตุ

(1)
(2)

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

12

12

100.00

150,000.00

2
12

2
12

100.00
100.00

16,333.33
120,000.00

คณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทนโดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือน กรณีกรรมการตรวจสอบด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน
จ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

การประชุมของอดีตกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี (1)
หมายเหตุ

(1)

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

10

10

100.00

20,000.00

ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง
ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ งโดยรวม ถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายที่ก�ำหนด
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
5. มีอำ� นาจตัดสินใจในการด�ำเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอำ� นาจในการเข้าถึงข้อมูล
ของธนาคารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2)
(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (3)
3. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม (4)
(รักษาการกรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

1

1

100.00

12,500

1
1

1
1

100.00
100.00

-

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

การประชุมของอดีตกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1. นายธานินทร์ ผะเอม  (1)
(ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง)
2. นางโชติกา สวนานนท์  (2)
3. นางอังคณา ไชยมนัส  (3)
(กรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

10

10

100.00

125,000

8
10

8
10

100.00
100.00

80,000
60,000

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. สรรหาหรือกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้บริหารตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการ
ผู้จัดการ หรือเทียบเท่า เพื่อประกอบการบรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนต�ำแหน่ง
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงกรรมการผู้จัดการ
3. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคารโดยรวม
4. เกณฑ์การประเมินผลงาน และประเมินผลงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
5. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
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รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

1. นายธานินทร์ ผะเอม (2)
(ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน)
2. นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล (3)
3. นายเจษฎา ศิวรักษ์ (4)
4. นายอนุสรณ์ ทองสำ�ราญ (5)

1

1

100.00

12,500

1
1
1

1
1

0
100.00
100.00

0
10,000
3,000

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
กรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร ด�ำรงต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

การประชุมของอดีตกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

1. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี (1)
(ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน)
2. นายกฤษดา รักษากุล (2)
3. นางโชติกา สวนานนท์ (3)

10

10

100.00

87,500

10
10

10
10

100.00
100.00

60,000
80,000

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558

		

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ดังนี้
1. เสนอแนวนโยบายต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
2. พิจารณาทบทวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดท�ำข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร
3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริม
ให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธนาคาร
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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4. ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CG&CSR) เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
5. ให้ขอ้ เสนอแนะในการก�ำกับดูแลการปฏิบตั แิ ละการด�ำเนินการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายตามแผนการด�ำเนินงานด้าน CG&CSR ประจ�ำปี
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และ
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ประจ�ำปี ให้สอดคล้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
7. ปฏิบัติงานด้าน CG&CSR อื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ได้ตามความเหมาะสม
9. รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอและให้ข้อเสนอตามความเหมาะสม
การประชุมของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CG&CSR) ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฯ

1. นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล (2)
(ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฯ)
2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (3)
3. นายเจษฎา ศิวรักษ์
4. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (3)
5. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม (4)
(รักษาการกรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)
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จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท) (1)

1

1

100.00

12,500

1
9
1
1

1
9
1
1

100.00
100.00
100.00
100.00

80,000
-

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การประชุมของอดีตกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฯ

1. นายกฤษดา รักษากุล (1)
(ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฯ)
2. นายกำ�พล ศรธนะรัตน์ (2)
3. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี (3)
4. นางอังคณา ไชยมนัส (4)
(กรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)  

8

8

100.00

87,500

8
8
8

7
8
8

87.50
100.00
100.00

70,000
40,000

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee)
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ 18/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้
1. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร
2. ก�ำหนดแผนกลยุทธ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
3. ก�ำหนดแนวทางและขอบเขตในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลส�ำเร็จ
4. ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ทบทวน และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
6. งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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การประชุมคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
(IT Strategy and Policy Committee) ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการกำ�หนด
กลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT

1. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (2)
(ประธานกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ฯ)
2. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม (3)
(รักษาการกรรมการผู้จัดการ)
3. พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด (4)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)

จำ�นวนร้อยละ       ค่าตอบแทน (1)
ที่เข้าประชุม
(บาท)

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

1

1

100.00

12,500

1

1

100.00

10,000

1

1

100.00

3,000

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
กรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร ด�ำรงต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

การประชุมของอดีตกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
(IT Strategy and Policy Committee) ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการกำ�หนด
กลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT

1. นายกำ�พล ศรธนะรัตน์ (1)
(ประธานกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ฯ)
2. นายกฤษฎา อุทยานิน (2)
3. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด (3)
4. นางโชติกา สวนานนท์ (4)
5. นางอังคณา ไชยมนัส (5)
(กรรมการผู้จัดการ)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ      
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)

9

9

100.00

112,500

2
4
6
9

1
4
4
9

50.00
100.00
66.67
100.00

10,000
40,000
30,000

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 23 และตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ที่ 20/2558 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา
การแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึกษาหารือเพือ่ แก้ปญั หาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ทเี่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

1. นายธานินทร์ ผะเอม (2)
(ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์)
หมายเหตุ

(1)
(2)

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

-

-

-

-

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

การประชุมของอดีตประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

1. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
(ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์)

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท)  

10

10

100

125,000

หมายเหตุ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

มีอ�ำนาจหน้าที่ตามค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 34/2557 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ดังนี้
1. ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ  และพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทั้งพิจารณาและ
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่ส�ำคัญแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบหมาย หรือทีก่ รรมการผูจ้ ดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์
ร้องขอในเรื่องที่เห็นว่ามีความส�ำคัญ
3. ขอข้อมูลและค�ำชี้แจงจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
5. งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

1. นายสันติ ถิรพัฒน์
หมายเหตุ

(1)

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จำ�นวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน (1)
(บาท)

2

2

100

20,000

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

การประชุมของอดีตกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

1. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี (2)
(ประธานกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย)
หมายเหตุ

(1)
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จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

2

2

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จำ�นวนร้อยละ      
ที่เข้าประชุม

100

ค่าตอบแทน
(บาท)  

12,500

สรุปการประชุมของกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558
การประชุม
รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
บริหาร
สรรหาและ
กำ�กับดูแล กำ�หนดกลยุทธ์ กิจการสัมพันธ์ กลั่นกรอง
ความเสี่ยง
กำ�หนด
กิจการที่ดีและ และนโยบาย
กฎหมาย
ค่าตอบแทน ความรับผิดชอบ ทางด้าน IT
ต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม
รวม 16 ครั้ง

ดนัยตั้งตระกูล (1)

1. นายสุรชัย
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (2)
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล (3)
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4. นายสันติ ถิรพัฒน์
5. นายธานินทร์ ผะเอม
6. นายกำ�พล ศรธนะรัตน์
7. นายเจษฎา ศิวรักษ์
8. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (4)
9. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม (5)
(รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

รวม 9 ครั้ง

รวม 12 ครั้ง

รวม 10 ครั้ง

รวม 10 ครั้ง

รวม 9 ครั้ง

รวม 9 ครั้ง

1/1

1/1

รวม 10 ครั้ง

รวม 2 ครั้ง

4/4
5/5

3/3

1/1

1/1

13/16
13/16
15/16
16/16
3/4
2/2

1/1
0/1

1/1

12/12
7/9

2/2
10/10

2/2
12/12

1/1

0/0

3/3

1/1

7/8
9/9
1/1

2/2

1/1

1/1

1/1

9/9

1/1

หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
(1) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558
(3) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
(4) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
(5) ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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สรุปการประชุมของกรรมการธนาคารที่พ้นจากต�ำแหน่งระหว่างปี 2558
การประชุม
รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
บริหาร
สรรหาและ
กำ�กับดูแล กำ�หนดกลยุทธ์ กิจการสัมพันธ์ กลั่นกรอง
ความเสี่ยง
กำ�หนด
กิจการที่ดีและ และนโยบายทาง
กฎหมาย
ค่าตอบแทน ความรับผิดชอบ
ด้าน IT
ต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม
รวม 16 ครั้ง

วณิกกุล (1)

1. นายเกริก
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายกฤษฎา อุทยานิน (2)
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด (3)
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
4. นายกฤษดา รักษากุล  (4)
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
5. นางโชติกา สวนานนท์ (5)
6. นายชาญชัย บุญฤทธิไ์ ชยศรี (6)
7. นางอังคณา ไชยมนัส (7)
(กรรมการผู้จัดการ)

รวม 9 ครั้ง

รวม 12 ครั้ง

รวม 10 ครั้ง

รวม 10 ครั้ง

รวม 9 ครั้ง

รวม 10 ครั้ง

รวม 2 ครั้ง

10/10

2/2

12/12
2/2

2/2

1/2

7/9

4/4

4/4

11/15

5/8

7/10
12/12
14/14

10/10
8/8
10/10

7/7

10/10

10/10
10/10

8/8
4/6
8/8
8/8

หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
(1) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2558
(3) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2558
(4) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
(5) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558
(6) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558
(7) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
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รวม 9 ครั้ง

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

9/9

ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร
1. ค่าตอบแทนรายเดือน  
(การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556) คณะกรรมการธนาคารได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,271,473.12 บาท
2. เบี้ยประชุมประจ�ำปี 2558
(การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการธนาคารระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนและ
เบีย้ ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556) คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
ได้รับเบี้ยประชุม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,801,333.33 บาท * จ�ำแนกเป็น
• คณะกรรมการธนาคาร
รวม 965,000.00 บาท
• คณะกรรมการบริหาร
รวม 340,000.00 บาท
• คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม 306,333.33 บาท
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม 277,500.00 บาท
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รวม 250,000.00 บาท
• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
รวม 290,000.00 บาท
และสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
• คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT
รวม 215,000.00 บาท
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
รวม 125,000.00 บาท
• คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
รวม 32,500.00 บาท
หมายเหตุ : * ไม่รวมเบี้ยประชุมกรรมการอื่น ที่มิใช่กรรมการธนาคาร (6,000 บาท)

3. โบนัสกรรมการ จากผลการด�ำเนินงานปี 2557 (รับปี 2558)
คณะกรรมการธนาคารได้รับเงินโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,161,706.30 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
• กรรมการจะได้รับการจัดสรรโบนัสตามผลการประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในระบบประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคลในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
รายเดือน

1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล
(รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
4. นายสันติ ถิรพัฒน์
5. นายธานินทร์ ผะเอม
6. นายกำ�พล ศรธนะรัตน์
7. นายเจษฎา ศิวรักษ์
8. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
9. นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม
(รักษาการกรรมการผู้จัดการ)
รวม

เบี้ยประชุม

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รวมค่าตอบแทน
โบนัส *

18,666.67

25,000.00

-

43,666.67

16,451.61

67,500.00

-

83,951.61

-

32,500.00

-

32,500.00

120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
9,333.33
4,666.67

270,000.00
297,500.00
298,833.33
310,000.00
52,500.00
50,000.00

93.709.68
93.709.68
93.709.68
93.709.68
-

483,709.68
511,209.68
512,543.01
523,709.68
61,833.33
54,666.67

529,118.28

1,403,833.33

374,838.72

2,307,790.33

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2557 (รับปี 2558)
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หน่วย : บาท

สรุปค่าตอบแทนของอดีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรายบุคคลในปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. นายเกริก  วณิกกุล
(ประธานกรรมการธนาคาร)
2. นายกฤษฎา  อุทยานิน
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
3. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
4. นายกฤษดา รักษากุล
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
5. นางโชติกา  สวนานนท์
6. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
7. นางอังคณา ไชยมนัส
(กรรมการผู้จัดการ)
8 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
(ประธานกรรมการธนาคาร)
9 นายประสิทธิ์ สืบชนะ
(ประธานกรรมการ/กรรมการ)
10. นายธงทอง จันทรางศุ
11. นางศิริพร เหลืองนวล
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
12. พลตำ�รวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
13. นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
14. นายกฤษดา มาลีวงศ์
15. นายสมบัติ อยู่เมือง
16. นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง
17. นายธานินทร์ อังสุวรังษี
รวม

ค่าตอบแทน

หน่วย : บาท

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ยประชุม

โบนัส *

220,000.00

100,000.00

117,137.09

437,137.09

31,290.32

55,000.00

93,709.68

180,000.00

48,064.52

130,000.00

-

178,064.52

120,000.00

277,500.00

210,000.00

607,500.00

97,666.67
110,000.00

220,000.00
325,000.00

93,709.68
28,583.33

411,376.35
463,583.33

115,333.33

290,000.00

210,000.00

615,333.33

-

-

18,346.77

18,346.77

-

-

125,647.18

125,647.18

-

-

113,467.74

113,467.74

-

-

48,717.74

48,717.74

185,594.08
88,083.33
113,467.74
113,467.74
113,467.74
113,467.74
1,786,867.58

185,594.08
88,083.33
113,467.74
113,467.74
113,467.74
113,467.74
3,926,722.42

742,354.84

1,397,500

หมายเหตุ : * โบนัสคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ�ำปี 2557 (รับปี 2558)

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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การด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปี 2558
ธอส. มีการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยน�ำ
ความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย มาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพิจารณาจัดท�ำโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งสร้างองค์กรให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของ ธอส. ในปี 2558 มีการจัดท�ำแผนแม่บทด้าน CG & CSR ระยะ 5 ปี (ปี 2558-2562) และแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี 2558 ซึ่งมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการยกระดับ CSR เชิงกลยุทธ์ (CSV : Creating Shared Value) ผ่านระบบการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อประเทศชาติและสังคม ซึ่งจะส่งเสริมการสนับสนุนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาไปพร้อมกันอย่างสมดุล

วิสัยทัศน์ด้าน CG&CSR :
“เป็นธนาคารชั้นน�ำด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน”
พันธกิจด้าน CG&CSR :

1. ก�ำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
2. สร้างความสอดคล้องระหว่างบุคลากรและระบบงาน กับหลักธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
3. สร้างการรับรูแ้ ละส่งเสริมการมีสว่ นร่วมให้พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีพฤติกรรมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และ
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
4. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. ตอบสนองและสร้างความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม อย่างสมดุลและทัว่ ทัง้ องค์กร
6. จัดเก็บและแบ่งปันความรู้ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ ด้าน CG&CSR :
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 8
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การพัฒนาการด�ำเนินงานด้าน CG/CSR สู่มาตรฐานสากล
การรับฟังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางาน CG/CSR ให้สมบูรณ์
การจัดท�ำข้อมูล CG/CSR ภายในธนาคารและเผยแพร่สู่ภายนอกอย่างมีธรรมาภิบาล  
การพัฒนางานด้าน CG/CSR ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างภาพลักษณ์
การเสริมสร้างระบบงานกระบวนการและการจัดการที่มี CG/CSR  
การพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้าน CG/CSR เพื่อสร้างนวัตกรรม
การเสริมสร้าง CG/CSR สู่วัฒนธรรมองค์กร
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้าน CG
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ระบบการแสดงความรับผิดชอบตอประเทศชาติและสังคม
ปจจัยนำเขา

• พระราชดำรัสของในหลวง/พระราชินี
• ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
• ดานสังคม/สิ่งแวดลอม
• ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายธนาคาร

1

วิเคราะห

8

การจัดเก็บองคความรู/
การจัดทำ CSR Report

2

ศึกษา Best Practice/
ISO 26000

เศรษฐกจิ

สังคมไกล
สังคมใกล

7

3

ทบทวน/ติดตาม/
ประเมินผล

CSR in Mind

สิ่ง

ม

แวด

สัง ค

ลอ ม

สังคมในองคกร

กำหนดยุทธศาสตร
CSR

6

4

กำหนดนโยบายสนับสนุน
ความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ

การดำเนินการตามแผน

5

CSR in Process
CSR after Process

การจัดทำแผนงาน/
งบประมาณ
(Action Plan)

• คณะกรรมการ CSR
• คณะกรรมการ CG&CSR

นอกจากนี้มีการน�ำแนวทางตามมาตรฐาน ISO 26000 มาเป็นหลักในการด�ำเนินงาน CSR ทั้งในส่วนของ CSR in Process
และ CSR after Process ซึ่งมี 7 ด้าน  สามารถขยายผลไปสู่การปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลในแต่ละด้าน
และน�ำไปปรับปรุงอย่างเป็นระบบต่อไป มีการก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ CSR ทั้งในรูปของ Output Outcome และ
Impact เพือ่ สะท้อนความเข้มแข็งของชุมชนและผลประโยชน์ทชี่ มุ ชนได้รบั ในระยะยาว มาต่อยอดพัฒนาการท�ำ CSR ให้มปี ระสิทธิผล
สู่ความยั่งยืน การแสดงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมในการปฏิบัติงานประจ�ำวัน (CSR in Process) อาทิ เช่น
- การออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ�ำ 5 เดือน “ธอส.อิ่มบุญ” โดยธนาคารสมทบ 0.2% ของยอดเงินฝาก เพื่อสมทบทุนสร้าง
“อาคารนวมินทราบพิตร 84 พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช
- การให้ความรู้ด้านการออมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งจัดท�ำคู่มือการออมเพื่อสุขยั่งยืนแจกแก่ประชาชน
- โครงการพัฒนาแบบมาตรฐานสากล ISO 14001 และ OHSAS 18001 มีการก�ำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และน�ำระบบ
มาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวะอนามัย OHSAS 18001 มาใช้ในธนาคาร ซึง่ ธนาคาร
ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001
ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานด้าน CSR เป็นมาตรฐานสากล ธอส. จึงได้จ้างสถาบันไทยพัฒน์มาด�ำเนินการ สะท้อนผลการ
ด�ำเนินงานออกมาเป็น CSR Report ตามแนวทาง GRI โดยจัดท�ำ CSR Report ประจ�ำปี 2557 และจัดท�ำ Gap Analysis เพื่อต่อยอด
การด�ำเนินการด้าน CSR ของธนาคาร และเป็นแนวทางในการจัดท�ำ CSR Report ประจ�ำปี 2558 ได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับการให้การสนับสนุนเพื่อให้สภาพแวดล้อม สังคม และระบบเศรษฐกิจดีขึ้น (CSR after Process) ธนาคารได้มีส่วนร่วม
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นด้านที่อยู่อาศัย ด้านศาสนา ด้านสังคมและ
การศึกษา ภายใต้แนวคิด “บ-ว-ร” มุ่งพัฒนา “บ้าน-วัด-โรงเรียน” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็น 3 เสาหลักระดับชุมชนที่มีส่วนส�ำคัญ
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการร่วมสร้างองค์กรและสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีความสุข เติบโต
อย่างยั่งยืน และยังตอกย�้ำความเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มั่นคงและทันสมัย ควบคู่ไปกับการค�ำนึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดท�ำโครงการมีทั้งโครงการใหม่และการติดตามและต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น
• โครงการ ธอส. มุ่งพัฒนา บ้าน-วัด-โรงเรียน (บ-ว-ร) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย โดยการสร้าง / ซ่อมบ้าน
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในปี 2558 ธนาคารมีกิจกรรมสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 149 หลัง ประกอบด้วย สร้างบ้าน จ�ำนวน 50 หลังและซ่อมแซมบ้าน จ�ำนวน 99 หลัง ด้านการศึกษาธนาคาร
ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนส�ำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและ
จัดท�ำบ้านหนังสือมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ส�ำหรับด้านศาสนาได้ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ในองค์กรและชุมชนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและด�ำรงคงอยู่ไว้คู่กับสังคมไทยต่อไป
• โครงการ ธอส. บ้านสุขยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างบ้านใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ที่ถูกรื้อถอน
ที่อยู่อาศัยที่สร้างบุกรุกอ่างเก็บน�้ำล�ำตะคอง จ�ำนวน 30 หลัง โดยทั้งหมดมีฐานะค่อนข้างยากจน ถือเป็นการคืนสุขให้แก่ประชาชน
และชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายด้านที่อยู่อาศัยและการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร    
• โครงการซ่อมแซมบ้านพักของสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน�้ำด�ำ ต�ำบลปุโละปุโย อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณเพือ่ ซ่อมแซมโครงการบ้านพักของสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน�ำ้ ด�ำ จ�ำนวน 30 หลัง โครงการ
ดังกล่าวถือเป็นพระราชด�ำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์เพื่อให้ราษฎรได้มีอาชีพ
รายได้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
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• โครงการ “ธนาคารโรงเรียนผู้พิการ” ธนาคารสนับสนุนโปรแกรมธนาคารโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�ำเป็น เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ส�ำนักงาน ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วม ให้แก่ โรงเรียน
ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
• โครงการ “ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน 21 เขต ทั่วประเทศ ธนาคารร่วมกับส�ำนักงานเขต 21 เขต ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม อาทิ
เช่น ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ มอบอุปกรณ์กีฬา มอบทุนการศึกษา ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ทาสีห้องสมุด มอบผ้าห่มกันหนาว
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ
• โครงการสร้างอาคารโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนชุมชนใต้ร่มพระบารมี จังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารและพนักงาน
กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบอาคารเรียน จ�ำนวน 1 หลัง ห้องน�้ำ-ห้องส้วม (ชาย-หญิง) จ�ำนวน 2 หลัง อาคาร
โรงอาหาร จ�ำนวน 1 หลัง และอาคารบ้านพักครู จ�ำนวน 1 คูหา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และพัฒนาสังคมชุมชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
• กิจกรรม “สร้างวินัย สร้างความสุข กับ ธอส.” ในโครงการส่งเสริมวินัยทางการเงิน โดยการให้ความรู้ด้านการท�ำบัญชี
ครัวเรือน การสร้างวินัยการออม และการให้ความรู้ด้านการช�ำระเงินกู้ที่ถูกวิธี แก่โครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ
• กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บ�ำรุง จังหวัดเลย ธนาคารร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชด�ำเนินเปิดห้องสมุด ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำ� รุง จังหวัดเลย ทัง้ นี้ ธนาคารได้สนับสนุน
งบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารห้องสมุด และจัดหาชั้นวางหนังสือเพิ่มเติม เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ความจ�ำเป็น และมีความส�ำคัญในการน�ำพาให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งองค์กรโดยรวม (Enterprise
Risk Management: ERM) โดยได้น�ำแนวทางการปฏิบัติที่ดี
มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้การปฏิบัติงานของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ
กระทรวงการคลัง ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทัง้ 5 ด้านของ
ธนาคาร ได้แก่ 1) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ซึง่ ได้
รวมถึงความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) 2) ความเสี่ยง
ด้านเครดิต (Credit Risk) 3) ความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk)
4) ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และ 5) ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการและระบบ (Operational Risk)
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ในปัจจุบัน
ได้กำ� หนดบทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการ
แต่ละชุด หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หน่วยงาน
บริหารความเสีย่ ง และหน่วยงานตรวจสอบและก�ำกับ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารความเสีย่ งของธนาคาร โดยพิจารณาความชัดเจน
ในการแบ่งแยกบทบาทผูด้ ำ� เนินการบริหารความเสีย่ งและผูป้ ฏิบตั ิ
การควบคุมภายในประจ�ำวัน ผูก้ ำ� กับดูแลความเสีย่ ง และผูต้ รวจสอบ
ตามหลักการ “3 Lines of Defense” ดังนี้ 1) บทบาทการบริหาร
ความเสี่ยง (Day-to-Day Risk Management) โดยหน่วยงาน
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) 2) บทบาทการก�ำกับดูแล
ความเสี่ ย ง (Risk Oversight) โดยคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง และฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย ง และ 3) บทบาท
การตรวจสอบและการสอบทาน (Independent Assurance)
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  และสายงานตรวจสอบและก�ำกับ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์และการบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร อาทิ คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์ หนี้สิน และการเงิน (ALCO) คณะกรรมการสินเชื่อ
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รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คณะกรรมการตลาด คณะกรรมการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
ของธนาคาร

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ทุกด้านตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM
โดยในปี 2558 ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน
ดังนี้
1. การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์
(Strategic Risk) : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง
\ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงาน
และการน�ำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัย
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้
เงินกองทุน หรือการด�ำรงอยู่ของกิจการ
ธนาคารได้ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การ
บูรณาการหลักการบริหารความเสีย่ งกับการจัดท�ำแผนธุรกิจของ
ธนาคาร โดยได้ดำ� เนินการปรับปรุงกระบวนการจัดท�ำแผนบริหาร
ความเสีย่ ง ตามแนวทาง SIPOC เพือ่ ให้กระบวนการจัดท�ำแผนฯ
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2) การน�ำหลักการบริหารความเสี่ยง
ที่ดีตามแนวทาง COSO-ERM มาใช้ในกระบวนการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ทั้ ง ภายในและภายนอก การประเมิ น ความเสี่ ย งในแต่ ล ะ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงธนาคารได้น�ำผลลัพธ์ที่ได้
จากแบบจ�ำลอง Portfolio View of Risk มาใช้ในการก�ำหนด
เป้าหมายองค์กร (ก�ำไรสุทธิ) และน�ำไปเป็นระบบเฝ้าระวังและ
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ในปัจจัยเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์เป็นรายเดือน 3) การติดตามความส�ำเร็จของตัวชีว้ ดั เชิง
ยุทธศาสตร์ และโครงการ/แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
ในกรณีทมี่ เี หตุการณ์สำ� คัญทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร โดยการจัดท�ำประมาณการความเพียงพอของเงิน
กองทุนของธนาคาร ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยน�ำ Impaired Loans มาเป็นข้อมูลในการด�ำเนินการทดสอบ
ภาวะวิกฤต 5) การสนับสนุนให้ธนาคารน�ำกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ของธนาคาร โดยได้ทบทวนเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง
(Check list) เพือ่ ให้ฝา่ ยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และ
บริการน�ำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางประกอบการพิจารณา
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม และ 6) การสนับสนุน
ให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ด�ำเนินการตาม
เกณฑ์การก�ำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (SFI)
2. การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต
(Credit Risk) : ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง โอกาส
หรือความน่าจะเป็นที่คู่สัญญา (Counterparty) ของธนาคาร
ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระที่ ต กลงไว้ กั บ ธนาคาร รวมถึ ง
โอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตผ่าน
เครื่องมือที่ส�ำคัญ ดังนี้ 1) การทบทวนนโยบายสินเชื่อ (Credit
Policy) นโยบายการจัดชัน้ การกันส�ำรอง และการปรับโครงสร้างหนี้
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ธนาคารสามารถด�ำเนินการ
ตามข้อก�ำหนดทางการที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
เช่น พระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 เป็นต้น 2) การพัฒนา/ปรับปรุง/ติดตามทดสอบ
ประสิทธิภาพ Credit Scoring Model เพื่อให้มั่นใจว่า แนวทาง
ในกระบวนการพิจารณาสินเชือ่ ของธนาคารมีมาตรฐานการอนุมตั ิ
ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การให้สินเชื่อ 3) การติดตามโครงสร้างและการขยายตัวของ
พอร์ตสินเชือ่ ของธนาคาร รวมถึงการกระจุกตัวของพอร์ตสินเชือ่
และการวิเคราะห์คุณภาพสินเชื่อในระดับพอร์ต (Portfolio
Analysis) 4) การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด NPL การก�ำหนด
แผนบริหารจัดการ การติดตามแผนบริหารจัดการ NPL และ
หนีส้ ว่ นขาด เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการตัดจ�ำหน่าย
หนี้สูญออกจากระบบบัญชี เป็นต้น รวมทั้งการตัดลูกหนี้ด�ำเนิน
คดีรอรับคืนที่หมดระยะเวลาบังคับคดีออกจากงบการเงินของ
ธนาคาร 5) การทดลองค�ำนวณสินทรัพ ย์เสี่ยงด้ านเครดิ ต
และเงินกองทุนเพื่อรองรับสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต โดยวิธี

Standardised  Approach (SA) ตามเกณฑ์ Basel II ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และการทดสอบภาวะวิกฤติเพื่อประมาณการ
ความเพียงพอของเงินกองทุน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมี
เงินกองทุนเพียงพอรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์
เสี่ยงด้านเครดิตในอนาคตได้ 6) การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของข้อมูล (Data Gap Analysis) เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูล
ส�ำหรับการพัฒนา Credit Scoring Model และการจัดท�ำ 
Credit Portfolio Analysis ในอนาคต นอกจากนี้ธนาคารมีการ
น�ำระบบเร่งรัดติดตามหนี้ I-Collection และระบบกฎหมายและ
หนี้ส่วนขาด I-Legal มาใช้ในการท�ำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการหนี้ NPL และหนี้ส่วนขาด
3. การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นตลาด
(Market Risk) : ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึงความเสี่ยง
ทีส่ ถาบันการเงินอาจได้รบั ความเสียหาย เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าของฐานะทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และนอก
งบแสดงฐานะทางการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตรา
ดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และราคา
ตราสารทุนอาจเกิดจากปัจจัยตลาดทัว่ ไป (General Market Risk)
และ/หรือ ปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสารนั้น (Specific Risk)
ธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงด้านตลาด โดยคณะ
กรรมการบริหารทรัพย์สิน หนี้สิน และการเงิน ท�ำหน้าที่ก�ำหนด
กลยุ ท ธ์ ร ะยะสั้ น และระยะยาวด้ า นสิ น ทรั พ ย์ และหนี้ สิ น
ให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดย
กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งก�ำหนด
กลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ งด้านตลาด และก�ำหนดให้หน่วยงาน
ทีท่ ำ� ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งด้านตลาด เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ภาพรวมของความเสีย่ งด้านตลาดอยูใ่ นเพดาน
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ นอกจากนีเ้ พือ่ ให้ระบบการบริหารความเสีย่ ง
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารจึงมี
การทบทวนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่  
นโยบาย เพดานความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด
(Market Risk Limit) อาทิ Duration-Based Gap (EVE Approach),
Static Repricing Gap รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงภายใต้
ภาวะวิกฤต (Stress Testing) และจัดท�ำแผนการจัดหาแหล่งเงินทุน
และการปรับสมดุลโครงสร้างสินทรัพย์ และหนีส้ นิ และแผนบริหาร
จัดการเพือ่ ลดผลกระทบต่อประมาณการรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ (NII)
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ตลอดจนการควบคุม ดูแล และประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหาย
จากแนวโน้มปัจจัยเสี่ยง การก�ำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
การติดตาม และรายงานความเสี่ยงส�ำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
4. การบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
(Liquidity Risk) : ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถช�ำระหนีส้ นิ และภาระผูกพัน
เมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด
ได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการ
ใช้เงินของธนาคารได้ทนั เวลาหรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ดว้ ย
ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ และเงินกองทุน ทัง้ จากการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยภายใน
และภายนอก รวมถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างสินทรัพย์
และหนี้สินของธนาคาร
ธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดย
คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน หนี้สิน และการเงิน ท�ำหน้าที่
ควบคุมดูแลความเพียงพอของสภาพคล่อง และก�ำหนดกลยุทธ์
ด้านการลงทุน โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนบนพื้นฐานความเสี่ยง
รวมถึงก�ำหนดกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวด้านสินทรัพย์ และ
หนี้สินให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โดยกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้ ก�ำหนด
กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และก�ำหนดให้
หน่วยงานทีท่ ำ� ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ภาพรวมของความเสีย่ งด้าน
สภาพคล่องอยู่ในเพดานความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
โดยมีมาตรการและเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการสภาพคล่องให้
เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ได้แก่ การทบทวนนโยบายและก�ำหนดดัชนีวัดความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limit) อาทิ Liquidity Ratio
Cumulative Maturity Gap อีกทั้ง ยังมีการติดตามฐานะสภาพ
คล่องสุทธิ (Liquidity Gap Report) และการประมาณการสภาพ
คล่องล่วงหน้า 30 วัน นอกจากนี้ ธนาคารได้น�ำเอาตัวชี้วัด
อัตราส่วนการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับกระแสเงินสด
ที่ไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio : LCR)
ตามเกณฑ์ Basel III มาใช้ประเมินความเสี่ยงสภาพคล่อง อีกทั้ง
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มีการประเมินและติดตามรายงานความเสีย่ งด้านสภาพคล่องจาก
อัตราส่วนการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง การกระจุกตัวของลูกค้า
เงินฝากรายใหญ่ ตลอดจนการประมาณการแนวโน้มสภาพคล่อง
ล่วงหน้าจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการจัดท�ำแผน/แนวทางการลด
การกระจุกตัวของลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ (แนวทางการเพิม่ ลูกค้า
เงินฝากรายย่อย) แผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการปรับสมดุล
โครงสร้างสินทรัพย์ และหนีส้ นิ การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
ในกรณีตา่ งๆ การทบทวน/ทดสอบแผนฉุกเฉินทางการเงินประจ�ำปี
(Contingency Plan) และการทดลองวงเงินกูย้ มื ระหว่างธนาคาร
(Interbank) เพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมในการรองรับภาวะ
วิกฤตสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น และมีความมั่นใจว่าสภาพคล่อง
ของธนาคารเพียงพอรองรับในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการ
ติดตามและรายงานความเสี่ยงส�ำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานของธนาคาร เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
5. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และระบบ (Operational Risk) : ความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิ
การและระบบ หมายถึง ความเสีย่ งจากการขาดการก�ำกับดูแลทีด่ ี
หรือ ขาดธรรมมาภิบาลในองค์กร โดยมีสาเหตุมาจากกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ เหตุการณ์จากปัจจัย
ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้จากการด�ำเนินงานและ
เงินกองทุนของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย เช่น
ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง หรือด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ และความเสียหายที่ได้รับจากการ
ตกลงนอกชั้นศาล เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
และด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
ธนาคารบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและระบบภายใต้
แนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดผ่านเครื่องมือส�ำคัญ
ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบระดับองค์กร ให้อยู่ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 2) การประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk Control Self
Assessment: RCSA) 3) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk
Indicator: KRI) และ 4) การรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย
(Loss Event) โดยในปี 2558 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นพัฒนาให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นี้ 1) จั ดท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการรายงานและการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์
ความเสียหาย (Loss Event) ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้น
และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเกิดความตระหนักในการรายงาน
ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย โดยด�ำเนินการผ่านเครื่องมือ/
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์
ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการควบคุม
หรือลดความเสี่ยงของธนาคาร โดยการจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรูต้ า่ งๆ เกีย่ วกับข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย
(Knowledge Sharing) ผ่านช่องทางต่างๆ การรวบรวมและน�ำ
ข้อมูลค�ำถามทีพ่ บบ่อยจากการให้คำ� ปรึกษาในการรายงานข้อมูล
เหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Clinic) จากฝ่าย/ส�ำนัก/สาขา
ต่างๆ มาจัดท�ำเป็นฐานข้อมูล (Frequently Asked Questions :
FAQ) เผยแพร่ในวงกว้างผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่ เป็นการลดระยะ
เวลาในการให้คำ� ปรึกษาแก่พนักงานทีส่ อบถามข้อมูลในลักษณะ
เช่นเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยธนาคาร
ได้น�ำผลลัพธ์จากการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2558
มาท�ำการวิเคราะห์ผา่ นเครือ่ งมือ QC STORY โดยใช้หลักการของ
Fact analysis เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเรื่องการสร้าง
ความตระหนัก  และการพัฒนาช่องทางการสือ่ สารในการรายงาน
ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event) 2) ปรับปรุง
กระบวนการก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk
Indicator : KRI) เพือ่ ให้สามารถสะท้อนความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
ได้ดยี งิ่ ขึน้ จึงได้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ าน และกลุม่ งานตรวจสอบเพือ่ ให้ความเห็น
และข้ อ เสนอแนะต่อร่า งดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำ คั ญ (KRI)
ของทุกฝ่ายงาน ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง 3) การปรับปรุงกระบวนการประเมินการควบคุมภายใน
และการประเมินความเสี่ยงของฝ่าย/ส�ำนัก/ศูนย์ (RCSA) โดย
จัดท�ำแนวปฏิบตั กิ ารเลือกกระบวนงานส�ำหรับการประเมิน RCSA

ประจ�ำปี เพื่อให้ฝ่ายงานพิจารณาก�ำหนดแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูง 4) การติดตาม
เหตุการณ์ตา่ งๆ ทีส่ ำ� คัญและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน
และแจ้งเตือนให้ผปู้ ฏิบตั งิ านรับทราบและเฝ้าระวังเหตุทอี่ าจเกิดขึน้
รวมถึงธนาคารได้ทดลองค�ำนวณเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการตามวิธี Standardised  Approach (SA-OR)
ตามเกณฑ์แนวทาง Basel II เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีเงินทุน
เพียงพอรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาระบบการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและมาตรฐานสากล เพื่อให้ธนาคารมีความพร้อม
รองรับต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องกรณีเกิดภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาด�ำเนินการ
ประเมินผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA)
เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบงานที่จ�ำเป็นต้องมีระบบงานส�ำรอง
เพิ่ ม เติ ม จากที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น อย่ า งเหมาะสมและคุ ้ ม ค่ า
2) เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ท�ำงานส�ำรองทั้งในส่วนของ
หน่วยงานส�ำนักงานใหญ่ สาขา และมีการให้บริการผ่านรถ Mobile
เคลื่ อ นที่ ก รณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น นอกจากนี้ มี แ ผนเพิ่ ม ศู น ย์ IT
Command Center ศูนย์บญั ชาการ (Command Center) และ
สถานทีท่ ำ� งานส�ำรองอีก 1 แห่ง 3) มีการทดสอบแผนฉุกเฉินต่างๆ
ครอบคลุมทุกแผนเป็นประจ�ำทุกปีทั้งในรูปแบบ Table Top
Exercise การทดสอบแผนฉุกเฉินแบบ Simulation Exercise
การสื่อสารแบบ Call Tree และการทดสอบแผนฉุกเฉินแบบ
บูรณาการร่วมกันระหว่างแผนฉุกเฉินทางด้านธุรกิจ (ERP) แผน
ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-DRP) แผนรองรับการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) โดยมีฝ่ายงานที่มีธุรกรรมงานส�ำคัญ
และสาขาเข้าร่วมทดสอบ และธนาคารยังได้มีการทดสอบแผน
ฉุกเฉินร่วมกับบริษทั Outsource ทีส่ ำ� คัญ เช่น การทดสอบระบบ
ATM เป็นต้น

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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การควบคุมภายใน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เห็นความส�ำคัญของกระบวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จึงมุ่งเน้นให้มีการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม บรรลุวตั ถุประสงค์ของการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร การด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายในปี 2558 ของธนาคาร โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสม และยังคงมีการพัฒนา
กระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยน�ำข้อเสนอแนะหรือผลการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานสินเชื่อ รายงานเหตุการณ์
ความเสียหาย (Loss events) ที่มีนัยส�ำคัญมาเป็นประเด็นตั้งต้น น�ำส่งให้ทุกฝ่ายงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงานให้มีจุดควบคุมที่รัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายงานรับทราบถึงประเด็นการปฏิบัติงานที่ยังคงมี
ความเสี่ยง อันน�ำไปสู่การปรับปรุงจุดควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ได้มากยิ่งขึ้น
ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับการจัดท�ำระบบการควบคุมภายใน ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับ และ
ควบคุมการด�ำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ของธนาคารตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน และให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ดังนี้

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

ธนาคารมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี มีการด�ำเนินงานหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจายอ�ำนาจเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุนและปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีตามค่านิยมองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเกิดจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ตามความรับผิดชอบ ก�ำหนดนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทาง
เดียวกัน มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีกระบวนการส่งเสริม ตรวจและติดตามพฤติกรรม
จริยธรรมตามโครงสร้างการก�ำกับดูแลทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการประเมินความเสี่ยง
ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ โดยระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการจะอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้น ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน เพื่อน�ำไปสู่
การจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องตรงตามปัญหาของการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาดและป้องกันข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
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3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ธนาคารก�ำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน โดยจัดท�ำข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติงาน ค�ำสั่งธนาคาร คู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและ
พนักงานถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร มีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ ระเบียบปฏิบัติงาน
ทัง้ จากภายในและภายนอกเป็นประจ�ำทุกปี เป็นรายไตรมาส และจัดท�ำรายงานผลการสอบทานน�ำเสนอผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ พิจารณา
และสั่งการปรับปรุงแก้ไขหากพบปัญหา ส�ำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ธนาคารมีการด�ำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ
ซึ่งก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

ธนาคารจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมทันต่อ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้
ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ และพนักงานสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการน�ำไปปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ มีการก�ำหนดช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็นประชาชนและพนักงานได้อย่าง
ทั่วถึงทันเวลา และให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตลอดจนจัดท�ำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุวิบัติภัย
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบและสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการทางธุรกิจของธนาคาร

5) การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ธนาคารมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้
มีกลุ่มงานตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
คู่มือการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานภายในธนาคารมีการก�ำกับดูแลและ
การควบคุมภายในที่ดี ธนาคารก�ำหนดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานร่วมกันพิจารณาและก�ำหนดวิธกี ารปรับปรุงแก้ไข หากพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างทันกาล และก�ำหนดให้มีการติดตามผลการด�ำเนินงานปรับปรุงแก้ไขเป็นประจ�ำทุกปี เป็นรายไตรมาส
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการก�ำกับการจัดท�ำระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารรับทราบ

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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การตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจ โดยการตรวจสอบและให้ค�ำปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด�ำเนินงานของธนาคารให้บรรลุตามเป้าประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้หน่วยตรวจสอบภายในช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อให้สามารถป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงจากการด�ำเนินการที่ผิดปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ
หน่วยตรวจสอบภายใน มีการจัดท�ำกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
จะปฏิบัติงานตามแผนงานการตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การตรวจสอบภายในของธนาคารในปี 2558 มี ก ารตรวจสอบแบบบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า งผู ้ ต รวจสอบทั่ ว ไปและ
ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการตรวจสอบ และเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความครบถ้วนสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปี 2558 หน่วยตรวจสอบภายในได้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรเพื่อให้งาน
ตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายใน ธนาคารได้ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนือ่ งทั้งด้านความรูม้ าตรฐานวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2558 หน่วยตรวจสอบภายในมีผไู้ ด้รบั วุฒิบัตรผูต้ รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand : CPIAT) จ�ำนวน 9 คน ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบระบบ
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 ของสถาบัน International Register of
Certificated Auditors : IRCA จ�ำนวน 4 คน และประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (Certified Information
Systems Auditor : CISA) ของสถาบัน Information Systems Audit and Control Association : ISACA จ�ำนวน 1 คน

การจัดท�ำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารได้ก�ำหนดแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2558 - 2562 (ระยะเวลา 5 ปี) เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านการพัฒนา (Human Resource Development) และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management) ซึ่งธนาคารใช้หลักการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับธุรกิจของธนาคารที่ก�ำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ
ของธนาคารระยะเวลา 5 ปี และแนวทางของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก โดยมุง่ เน้นการใช้ขอ้ มูลจริงและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายธนาคารและคู่เทียบ มีการจัดท�ำ SWOT Analysis และน�ำมาก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนการด�ำเนินงานจะมีผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญ
ในการด�ำเนินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งธนาคารได้มุ่งเน้น
ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถและทักษะเพือ่ พร้อมในการปฏิบตั งิ านด้วยแผนการพัฒนาพนักงานตามหลักความสามารถของบุคคล
(Competency - Based) โดยก�ำหนดกลยุทธ์ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์อัตราก�ำลัง โดยจัดท�ำ
โครงสร้างอัตราก�ำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารผู้มีความสามารถสูง (GHB Talent) การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร โดยผ่านโครงการส่งเสริมค่านิยมองค์กร (G-I-V-E) อันจะเป็นการสนับสนุนและผลักดันค่านิยมองค์กรสูว่ ฒั นธรรมองค์กร และ
การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Engagement) ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย และเป็นองค์กรที่มีความ
มั่นคงและยั่งยืน
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รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงสร้างอัตราก�ำลัง
จำ�นวนบุคลากรธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สายงาน

พิเศษ
ขึ้นตรง
ธรรมาภิบาล
บริหารทรัพยากรบุคคล
นครหลวง
สาขาภูมิภาค 1
สาขาภูมิภาค 2
วิเคราะห์สินเชื่อ
กิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ
การเงินและบัญชี
ปฏิบัติการสินเชื่อ
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
บริหารหนี้และบังคับคดี
ปฏิบัติการและกฎหมาย
สนับสนุน สนง.และสาขา
กลยุทธ์ 1
กลยุทธ์ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก
ตรวจสอบ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ฝ่าย/สำ�นัก

ชื่อย่อ

MD

ธนาคาร
สำ�นักกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
สำ�นักพระราม 9
ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1
ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2
ฝ่ายสาขาภาคเหนือ  
ฝ่ายสาขาภาคตะวันเฉียงเหนือ
ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ
ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ  
ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายธุรกรรมการเงิน
ฝ่ายบริหารการเงิน
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร
ฝ่ายธนบดีธนกิจ
ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายบริหาร NPA
ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ฝ่ายบริหารสำ�นักงานและกิจการสาขา
ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
ฝ่ายพัฒนากระบวนงาน
ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติการ
ฝ่ายตรวจสอบการเงิน
ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธอส.
สก
สอ
กส
กก
สส
หส
บค
พบร
สร
สป.1
สป.2
สภน.
สภอ.
สภก.
สภต.
สย
สค
นธร
สช
บช
ธกง
บง
ปร
พธ
พสช
ลส
ธอ
พงฝ
ตพ
ธธ
บป
บภ
บข
กม
NPA
จพ
บสส
วว
พง
ปอ
วกผ
ปส
ศม
พส
คส
ตสป
ตสง
ตสท
ศขอ.

1

รวมทั้งสิ้น

1

กงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างเหมา
พนักงาน สัพนั
ญญาจ้าง ธนาคาร ธุรการ

44
24
15
9
27
24
27
44
16
56
222
282
210
229
222
270
60
27
13
43
36
41
11
46
107
20
22
22
11
18
0
70
243
55
43
46
35
56
22
0
1
22
55
6
42
24
40
1
22
2
2,983

รวม

0
0
3
0
1
0
1
1
0
12
91

1
0
12
0
0
0
0
1
0
4
48

10
1
4
0
6
0
7
13
0
7
77

56
25
34
9
34
24
35
59
16
79
720

70

28

77

614

79

27

82

680

0
1
0
0
2
1
0
1
12
1
1
1
0
0
0
0
56
0
1
4
1
1
1
0
0
2
4
2
0
1
1
0
1
0
353

0
4
0
9
0
2
0
2
21
4
38
1
0
0
0
44
3
5
9
0
2
104
1
0
0
2
3
0
0
3
1
0
0
34
413

2
2
1
0
7
5
4
15
28
1
18
5
2
2
0
14
38
20
10
10
9
8
2
0
0
2
2
1
1
2
1
0
5
16
517

62
34
14
52
45
49
15
64
168
26
79
29
13
20
0
128
340
80
63
60
47
169
26
0
1
28
64
9
43
30
43
1
28
52
4,267

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร

135

จำ�นวนบุคลากรธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สายงาน

พิเศษ
ขึ้นตรง
ธรรมาภิบาล
บริหารทรัพยากรบุคคล
นครหลวง
สาขาภูมิภาค 1
สาขาภูมิภาค 2
วิเคราะห์สินเชื่อ
กิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ
การเงินและบัญชี
ปฏิบัติการสินเชื่อ
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
บริหารหนี้และบังคับคดี
ปฏิบัติการและกฎหมาย
สนับสนุน สนง.และสาขา
กลยุทธ์ 1
กลยุทธ์ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก
ตรวจสอบ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

136

ฝ่าย/สำ�นัก

ชื่อย่อ

MD

ธนาคาร
สำ�นักกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
สำ�นักพระราม 9
ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1
ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2
ฝ่ายสาขาภาคเหนือ  
ฝ่ายสาขาภาคตะวันเฉียงเหนือ
ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ
ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ  
ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายธุรกรรมการเงิน
ฝ่ายบริหารการเงิน
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร
ฝ่ายธนบดีธนกิจ
ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายบริหาร NPA
ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ฝ่ายบริหารสำ�นักงานและกิจการสาขา
ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
ฝ่ายพัฒนากระบวนงาน
ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติการ
ฝ่ายตรวจสอบการเงิน
ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธอส.
สก
สอ
กส
กก
สส
หส
บค
พบร
สร
สป.1
สป.2
สภน.
สภอ.
สภก.
สภต.
สย
สค
นส
สช
บช
กง
บง
ปร
พธ
พสช
ลส
ธอ
พฝ
ตพ
ธธ
บป
บภ
บข
กม
NPA
จพ
บสส
วว
พง
ปอ
วกผ
ปส
ศม
พส
คส
ตสป
ตสง
ตสท
ศขอ.

1

รวมทั้งสิ้น

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1

กงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างเหมา
พนักงาน สัพนั
ญญาจ้าง ธนาคาร ธุรการ

34
19
14
12
25
24
26
63
19
56
245
285
237
278
235
309
59
27
19
44
36
39
11
45
108
16
21
22
11
17
4
70
139
57
44
46
35
57
18
4
10
17
55
6
42
25
26
14
22
2
3,049

2
1
3
0
0
0
1
12
0
12
38
53
39
47
47
56
0
1
1
0
2
2
0
1
12
0
1
1
0
0
0
0
7
0
1
4
1
1
1
0
2
2
5
1
0
0
1
2
1
0
361

5
0
8
7
1
1
0
7
1
4
22
22
17
16
17
20
0
4
1
8
1
4
1
2
24
3
41
4
2
2
2
50
3
5
5
0
2
104
1
0
0
2
3
0
0
7
2
0
0
32
463

7
0
3
0
5
4
5
12
2
7
39
42
35
47
46
45
2
2
2
0
8
5
4
15
28
0
17
3
0
0
0
15
38
21
11
9
10
8
2
1
1
1
3
1
1
2
3
1
5
16
534

รวม

49
20
28
19
31
29
32
94
22
79
344
402
328
388
345
430
61
34
23
52
47
50
16
63
172
19
80
30
13
19
6
135
187
83
61
59
48
170
22
5
13
22
66
8
43
34
32
17
28
50
4,408

จำ�นวนบุคลากรธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สายงาน

พิเศษ
ขึ้นตรง
ธรรมาภิบาล
บริหารทรัพยากรบุคคล
นครหลวง
สาขาภูมิภาค 1
สาขาภูมิภาค 2
วิเคราะห์สินเชื่อ
กิจการนโยบาย
สินเชื่อและภาครัฐ
การเงินและบัญชี
ปฏิบัติการสินเชื่อ
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
บริหารหนี้และบังคับคดี
ปฏิบัติการและกฎหมาย
สนับสนุน สนง.และสาขา
กลยุทธ์ 1
กลยุทธ์ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก
ตรวจสอบ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ฝ่าย/สำ�นัก

ชื่อย่อ

MD

ธนาคาร
สำ�นักกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
สำ�นักพระราม 9
ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1
ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2
ฝ่ายสาขาภาคเหนือ  
ฝ่ายสาขาภาคตะวันเฉียงเหนือ
ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ
ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ  
ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายธุรกรรมการเงิน
ฝ่ายบริหารการเงิน
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร
ฝ่ายธนบดีธนกิจ
ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายบริหาร NPA
ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ฝ่ายบริหารสำ�นักงานและกิจการสาขา
ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
ฝ่ายพัฒนากระบวนงาน
ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบสาขา
ฝ่ายตรวจสอบสำ�นักงานใหญ่
ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธอส.
สก.
สอ.
กส.
กก.
สส.
หส.
บค.
พบร.
สร.
สป.1
สป.2
สภน.
สภอ.
สภก.
สภต.
สย.
สค.
นส.
สช.
บช.
กง.
บง.
ปร.
พธ.
พสช.
ลส.
ธอ.
พฝ.
ตพ.
ธธ.
บป.
บภ.
บข.
กม.
NPA
จพ.
บสส.
วว.
พก.
ปอ.
วก.
ปส.
ศม.
พส.
คส.
ตส.
ตญ.
ตท.
ศขอ.

0

รวมทั้งสิ้น

0

กงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างเหมา
พนักงาน สัพนั
ญญาจ้าง ธนาคาร ธุรการ

31
19
19
13
26
25
25
46
19
56
250
287
228
273
247
295
61
27
19
44
36
38
11
48
108
15
22
23
13
18
6
69
233
58
43
48
33
58
18
5
10
17
55
6
44
24
28
14
21
2
3,134

2
0
2
0
0
0
1
1
0
14
40
57
35
42
41
51
0
1
1
0
2
2
0
1
12
1
1
2
0
1
1
0
42
0
1
5
1
1
1
0
2
2
5
1
0
0
1
2
1
0
376

3
0
8
5
6
2
0
8
2
4
24
24
16
16
17
19
0
4
3
9
1
6
2
1
26
3
44
5
2
0
0
46
17
5
9
0
10
98
1
0
0
2
3
0
0
6
2
0
0
34
493

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร

6
0
3
0
6
4
5
11
2
7
36
42
38
47
47
45
2
1
4
0
8
5
4
11
29
0
12
2
0
0
0
23
38
19
11
10
8
8
2
2
2
2
3
1
1
2
1
1
4
16
531

รวม

42
19
32
18
38
31
31
66
23
81
350
410
317
378
352
410
63
33
27
53
47
51
17
61
175
19
79
32
15
19
7
138
330
82
64
63
52
165
22
7
14
23
66
8
45
32
32
17
26
52
4,534
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ปี 2558 การด�ำเนินการด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านการบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน ธนาคารได้มี
การจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือนและก�ำหนดอัตราผลตอบแทนที่
เหมาะสม มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของพนักงาน เช่น การก�ำหนดค่ารักษาพยาบาล
ที่เหมาะสมและครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี เป็นต้น
นอกจากนั้น ธนาคารยังมีกองทุนสวัสดิการ เพื่อให้พนักงาน
ได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น จัดสรรด้านการกีฬาและ
สันทนาการ มีการให้พนักงานกู้ยืม เพื่อไปใช้ประโยชน์อื่นตาม
หลักเกณฑ์ของเงินกองทุนฯ มีการเริ่มโครงการจัดตั้งกองทุน
ฌาปณกิจสงเคราะห์ มูลนิธิ ธอส. 60 ปี ให้ความช่วยเหลือ
พนักงานทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนด้านต่างๆ เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีโครงการปรับปรุงสวัสดิการค่าที่พัก
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้แก่พนักงานขับรถ ด้วยสวัสดิการที่ดีและ
การปรับปรุงสวัสดิการอย่างต่อเนือ่ งถือเป็นการสร้างแรงจูงใจและ
ความผูกพันให้พนักงาน ทุม่ เทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบตั งิ าน
ทั้ ง ยั ง เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ จ ะสามารถรั ก ษาพนั ก งานให้
ปฏิบัติงานอยู่กับธนาคารได้ตลอดไป ซึ่งการปรับปรุงสวัสดิการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่องจะสะท้อนผลงานที่ดี สู่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ของธนาคาร
ทัง้ นี้ ธนาคารได้ดำ� เนินการปรับค่าจ้างแรกบรรจุทกุ คุณวุฒิ
พร้อมทั้งจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง
และลูกจ้างธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรก
บรรจุของพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างธนาคาร
โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
เห็นชอบการปรับค่าจ้างชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก
การปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามมติ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ประกอบกับ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบเรื่องการปรับ
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รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมีการก�ำหนดอัตราเงินเดือนขัน้ สูง
ของพนักงานระดับ 16 ในต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส/
รองกรรมการผู้จัดการ เข้าในโครงสร้างเงินอัตราเดือนใหม่
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งการปรับโครงสร้าง
อัตราเงินเดือนใหม่ดังกล่าว เป็นการสร้างแรงจูงใจ และเป็น
ขวัญก�ำลังใจให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพื่อให้ธนาคารได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2558
การบริ ห ารงานในการขั บ เคลื่ อ นธนาคารให้ บ รรลุ
เป้าหมายนั้น ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร
ระดับสูง ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.47
ของค่าใช้จา่ ยเงินเดือนของธนาคาร ทัง้ นี้ อัตราค่าตอบแทนลดลง
จากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้บริหารเกษียณอายุ จ�ำนวน 3 คน
ปี 2557
การบริ ห ารงานในการขั บ เคลื่ อ นธนาคารให้ บ รรลุ
เป้าหมายนั้น ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร
ระดับสูง ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.90
ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนของธนาคาร
ปี 2556
การบริ ห ารงานในการขั บ เคลื่ อ นธนาคารให้ บ รรลุ
เป้าหมายนั้น ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร
ระดับสูง ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.37
ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนของธนาคาร

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลธนาคาร

ชื่อธนาคาร
ประเภทธุรกิจ
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

:
:
:
:
:
:
:

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยด�ำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวง
การคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ประวัติความเป็นมา

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ตรา “พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496” และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2496
ให้จัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เจตนารมณ์
ส�ำคัญในการจัดตั้ง “เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ” ในการบริหารงานธนาคารได้รับทุน
ประเดิมจากกระทรวงการคลังเป็นเงิน 20 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
ได้เป็นประธานประกอบพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ถือฤกษ์วันนี้ เป็นวันเริ่มด�ำเนินการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในยุคเริ่มก่อตั้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์มิได้เพียงท�ำหน้าที่เป็น “สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย” เท่านั้น หากยัง
ท�ำหน้าที่เป็น “ผู้จัดสรรบ้านและที่ดิน” โดยมุ่งจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านในลักษณะโครงการอาคารสงเคราะห์เป็นหลัก ให้ความ
ช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซื้อ โครงการเคหะสถานซึ่งธนาคารได้จัดสร้างขึ้นเป็นบ้าน
แบบรวมกลุ่มมีแบบบ้านลักษณะเดียวกัน มีการสร้างถนนและสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างสมบูรณ์ การออกแบบเป็น “สถาปัตยกรรม
แนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์” เป็นเคหะชุมชนที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และเป็นต้นแบบของ
โครงการบ้านจัดสรรในช่วงเวลาต่อมา การด�ำเนินงานของธนาคาร ในช่วง 20 ปีแรก ด�ำเนินไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากเงินทุนที่จ�ำกัด
บทบาทของธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์เพื่อการเช่าซื้อ รวมทั้งการให้กู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน
แก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองกว่า 7,000 ครอบครัว

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 จัดตั้ง “การเคหะแห่งชาติ” เพื่อจัดระบบงานเกี่ยวกับ
การจัดให้มีอาคารสงเคราะห์ รวมหน่วยงานเกี่ยวกับการเคหะหรืออาคารสงเคราะห์ที่กระจัดกระจายอยู่ในรูปต่าง ๆ ให้เป็นหน่วยงาน
เดียวกัน และได้ก�ำหนดให้โอนกิจการทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ตามมาตรา 27 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้แก่การเคหะแห่งชาติ กับได้มกี ารออกประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ปรับปรุง
กิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สอดคล้องและประสานกับกิจการของการเคหะแห่งชาติ โดยก�ำหนด “ให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเรียกว่า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการน�ำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการจัดให้มีอาคาร และหรือที่ดิน”

สรุปพัฒนาการที่ส�ำคัญ
พ.ศ. 2516
ธนาคารมุ่งท�ำหน้าที่ด้านการเงินการธนาคาร โดยการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั้งสินเชื่อระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการจัดสรร
เพื่อพัฒนาโครงการที่ดินและที่อยู่อาศัย (Housing Project Development Loan หรือ Pre-construction Financing) และสินเชื่อ
ระยะยาวแก่ประชาชนทัว่ ไปเพือ่ การปลูกสร้าง ซือ้ หรือจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัย (Home Mortgage Loan หรือ Post-construction Financing)
มกราคม 2517
ธนาคารเปิดด�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
หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ธนาคารได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ดา้ นการเงินการธนาคาร อาทิ การแยกส่วน
เงินกู้ที่มีการปล่อยสินเชื่อ เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเงินกู้ทั่วไป และส่วนเงินกู้โครงการ มีการปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อให้คล่องตัว
และพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ริเริ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (Super Savings Account) ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นแหล่งทุน
ที่ส�ำคัญของธนาคารต่อเนื่องมาหลายปี และมีการจัดตั้งศูนย์สินเชื่อ (ต่อมายกระดับเป็นส่วนพัฒนาสินเชื่อโครงการ) เพื่อแก้ปัญหา
หนี้ค้างโครงการที่อยู่อาศัย โดยท�ำหน้าที่วิเคราะห์และพิจารณาปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโครงการ
สิงหาคม 2529
ธนาคารย้ายส�ำนักงานใหญ่จากถนนราชด�ำเนินใน มาให้บริการ ณ ส�ำนักงานเลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2529 โดยอาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งเดิมที่ถนนราชด�ำเนินใน ใช้เป็นที่ท�ำการของ
สาขาราชด�ำเนิน ซึ่งสาขาราชด�ำเนินนับเป็นสาขาแห่งแรกของธนาคาร และธนาคารได้เริ่มขยายการให้บริการด้วยการเปิดสาขา
เปิดให้บริการเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ (Banking Counter) ตามห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการศูนย์บริการธนาคาร
(One Stop Service) ณ ที่ว่าการอ�ำเภอทั่วประเทศ และเปิดให้บริการหน่วยบริการสินเชื่ออีกหลายแห่งเพิ่มมากขึ้น
พ.ศ. 2536 - 2539
ในโอกาสครบรอบการด�ำเนินการปีที่ 40 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ธนาคารได้เปลี่ยนสัญลักษณ์ธนาคาร จาก “รูปวิมานเมฆ” เป็น
“รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน” เพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เป็น “รัฐวิสาหกิจที่ดี” ธนาคารได้จัดท�ำและเผยแพร่
วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจัดท�ำ website : www.ghb.co.th เพื่อน�ำเสนอข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สนใจทั่วไป
ส�ำหรับบทบาทด้านที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับการยกย่องจากศูนย์กลางสหประชาชาติว่าด้วยการ
ตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในปี 2539 ให้เป็น “สถาบันการเงินที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม” นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารอีกวาระหนึ่ง
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พ.ศ. 2540 - 2542
ในช่วงปี 2540 - 2542 ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีบทบาทในการช่วยฟื้นฟู
ธุรกิจที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ ในช่วงที่สถานการณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing
Loan : NPL) ขยายตัวลุกลามไปทุกสถาบันการเงิน รวมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วย แต่ธนาคารก็ได้แสดงบทบาทน�ำในเรื่อง
การประนอมหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกค้าผู้กู้เงินซื้อบ้าน โดยมีมาตรการที่ชัดเจน 14 มาตรการ ในการประนอมหนี้
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าได้อย่างมาก หรือการร่วมมือกับธนาคารออมสิน ให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่ำ  คงที่ 30 ปี
การจัดตั้งส�ำนักงานตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสินเชื่อเคหะรวมใจ การจัดท�ำ website : www.ghbhomecenter.com
ที่มีข้อมูลบ้านและที่ดินเพื่อใช้เป็นช่องทางอ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะซื้อบ้านโดยเฉพาะ  
พ.ศ. 2549
มีการตราพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
17 มกราคม 2549 อันมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารครั้งส�ำคัญ เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
ได้เอื้ออ�ำนวยให้ธนาคารสามารถขยายขอบเขตการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร โดยธนาคารได้สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเพื่อคนรักบ้าน” เพื่ออ�ำนวยสินเชื่อแก่ลูกค้าในการน�ำเงินไปซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อที่อยู่อาศัย
อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามหมวดรายการที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด เพื่อให้
ลูกค้าของธนาคารได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
พ.ศ. 2550
ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ
“G H Bank” และได้น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการด�ำเนินงานโดยเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์หลัก Core Banking มาใช้ทดแทน
ระบบคอมพิวเตอร์เดิม พร้อมปรับโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบ Hub & Spokes มีการรวมศูนย์การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ
ไว้ที่ Credit Processing Center (CPC) เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคาร สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ติดต่อกัน 3 ปี (ปี 2548 ปี 2549 และปี 2550) รวมทั้งยังได้รับ
รางวัล Best Practice Certificate, รางวัล The Best Marketing Campaign และรางวัล Boss of The Year 2007 (มอบให้กับ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์)
พ.ศ. 2556
ธนาคารครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยธนาคารก�ำหนดให้ปี 2556 เป็น “ปีแห่งการ
บริการ” เพื่อให้ ธอส. เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า และด�ำรงความเป็นผู้น�ำในด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงการริเริ่มนโยบาย
การบริหารงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจในวัฒนธรรมองค์กร” เพื่อน�ำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ธนาคารมั่นคง ทันสมัย และเป็นผู้น�ำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร” นอกจากนั้นธนาคารได้จัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวหลายด้าน ได้แก่
1. ด้านกิจกรรมตอบแทนลูกค้า มีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เงินฝากและโปรโมชั่นพิเศษ
2. ด้านกิจกรรมโครงการ ธอส. ตอบแทนสู่สังคมด้วยการจัดกิจกรรม CSR ส่งมอบ “ศูนย์การเรียนรู้ ประตูสู่อาเซียน”
3. โครงการ ธอส. พัฒนาความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน
4. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ สร้าง - ซ่อมบ้าน 600 หลัง
5. โครงการ 60 ปี บ้านหนังสือ ธอส. ทั่วไทย
6. โครงการบ้านน่าอยู่ คูคลองใสสะอาดกับ ธอส. เป็นต้น
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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พ.ศ. 2557
จากการด�ำเนินงานกว่า 61 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ด้วยยอดการปล่อยสินเชื่อในปี 2557 กว่า 142,697 ล้านบาท จากผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง นิตยสาร Business และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มอบ
รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 ประเภทรางวัล Top Business Strategy Award ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นอกจากนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังได้รับรางวัล Bank of The Year 2014 จากนิตยสารดอกเบี้ยและหนังสือพิมพ์
ดอกเบี้ยธุรกิจ อีกด้วย
พ.ศ. 2558
ธนาคารยังคงด�ำรงบทบาทในการเป็นกลไกส�ำคัญของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งภารกิจหลัก
ของธนาคารในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางได้มโี อกาสมีทอี่ ยูอ่ าศัย
เป็นของตนเอง โดยในปี 2558 ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ “มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย
และปานกลาง” และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงมาตรการดังกล่าว ธนาคารจึงได้จัดงาน “ธอส.มหกรรม
ที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน” ในพื้นที่ 4 จังหวัดหัวเมืองหลัก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดชลบุรี โดยการจัดงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
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ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ธนาคารให้บริการรับฝากเงินประเภทเงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ  และใบรับเงินฝากประจ�ำ 
จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ผ่านสาขาของธนาคาร
ทัว่ ประเทศ โดยในปี 2558 ธนาคารได้นำ� ผลส�ำรวจความต้องการ
ความพึงพอใจ ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้ามาพิจารณา
จัดท�ำผลิตภัณฑ์เงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษส�ำหรับกลุ่มลูกค้า
ทั่วไปของธนาคาร และกลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมงานมหกรรมต่างๆ
ที่ธนาคารเข้าร่วมออกบูธ อาทิ เงินฝากประจ�ำ 14 เดือนแบบ
ขั้นบันได (Step Up) เงินฝากประจ�ำ 7 เดือน เงินฝากออมทรัพย์
Extra Savings เงินฝากประจ�ำ 11 เดือน ขั้นบันได เงินฝากออม
ทรัพย์ Premier Savings เงินฝากประจ�ำ 290 วัน เงินฝากประจ�ำ 
7 เดือน แบบขั้นบันได เงินฝากประจ�ำ  “ธอส.อิ่มบุญ” เงินฝาก
ออมทรัพย์ 162 วัน ฉลองครบรอบ 62 ปี ธอส. และเงินฝาก
ออมทรัพย์ Double Savings นอกจากนี้ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์
เงินฝากส�ำหรับลูกค้ารายย่อยเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ เงินฝากประจ�ำ
สะสมทรัพย์ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการฝากเงินต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุกเดือนและได้รับสิทธิการยกเว้นภาษี เงินฝากออมทรัพย์
ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติของธนาคาร ได้แก่
เงินฝาก ธอส. - รักการออมฯ ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าเด็กตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงอายุ 24 ปีบริบูรณ์ เงินฝาก Campus Savings ส�ำหรับ
กลุ่มลูกค้านักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เงินฝาก
ออมทรั พ ย์ หั ก ช� ำ ระหนี้ เ งิ น กู ้ ธอส.และเงิ น ฝากออมทรั พ ย์
Happy Home ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร
เงินฝาก GH BANK PAY-ROLL เพื่อใช้เป็นบัญชีโอนเงินเดือนของ
พนักงานบริษทั /หน่วยงานภายนอกผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อยของธนาคารให้
เพิม่ มากขึน้ และยังคงรักษาฐานกลุม่ ลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั และความต้องการของลูกค้า
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันให้สามารถ
ระดมเงินฝากให้ได้ตามเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อัตรา
ดอกเบี้ยต�่ำแก่ประชาชน ซึ่งในปี 2558 ธนาคารได้ด�ำเนินงาน
ตามพันธกิจ โดยออกผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีค่ รอบคลุมทุกกลุม่ รายได้
ส่งผลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2558 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อได้เป็นจ�ำนวนเงิน 157,447
ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ประสบความส�ำเร็จและได้รับ
ความนิยมจากลูกค้า อาทิ
1. โครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ส�ำหรับ
ลูกค้า 3 กลุ่ม

เป็นผลิตภัณฑ์หลักของธนาคาร จัดท�ำขึ้นเพื่อส่งเสริม
ก�ำลังซือ้ ให้ลกู ค้าสามารถจัดซือ้ /จัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง
ได้สะดวกขึน้ โดยการเสนออัตราดอกเบีย้ เงินกูต้ ำ 
�่ โดยครอบคลุม
ลูกค้า 3 กลุม่ คือ 1) กลุม่ บุคลากรภาครัฐ 2) กลุม่ ลูกค้าสวัสดิการ
ไม่มีเงินฝากหักเงินเดือน 3) ลูกค้ากลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 = 3.75% ต่อปี ปีที่ 2 = 4.75% ต่อปี
ปีที่ 3 เป็นต้นไป = MRR-1.00% ต่อปี ยกเว้นกรณีกู้ช�ำระหนี้ฯ/
ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
2. โครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ส�ำหรับ
ลูกค้ารายย่อยทั่วไป

เป็นโครงการอัตราดอกเบีย้ เงินก้พู เิ ศษส�ำหรับลูกค้ารายย่อย
ทัว่ ไปทีข่ อสินเชือ่ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบีย้ คงที่
ปีที่ 1 = 3.75% ต่อปี ปีที่ 2 = 4.975% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป = MRR
-0.50% ต่อปี ยกเว้นกรณีกซู้ อื้ อุปกรณ์ฯ พร้อมกับวัตถุประสงค์หลัก
= MRR

3. โครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษส�ำหรับ
ลูกค้าโครงการจัดสรร (Fast Track)

เป็นโครงการอัตราดอกเบีย้ เงินก้พู เิ ศษทีเ่ สนอให้กบั ลูกค้าที่
ซือ้ บ้านในโครงการจากผูป้ ระกอบการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ ชี อื่ เสียง
และมีความมั่นคง ซึ่งถือเป็นหลักประกันที่มีความเสี่ยงในการ
ด้อยมูลค่าต�่ำ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 = 3.50% ต่อปี ปีที่ 2 =
4.75% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
กรณีรายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ พร้อมกับ
วัตถุประสงค์หลัก = MRR
ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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4. โครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษส�ำหรับ
ลูกค้ากลุ่มอาชีพพิเศษ ปี 2558

เป็นการให้สิทธิพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่มีความมั่นคงทาง
อาชีพและรายได้สูง ได้แก่กลุ่มวิชาชีพแพทย์ กลุ่มวิชาชีพ
ผู้พิพากษาและอัยการ กลุ่มวิชาชีพนักบิน กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม
และกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
โดยให้สว่ นลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูจ้ ากอัตราดอกเบีย้ ทีล่ กู ค้าเลือกใช้
เพิ่มอีก 0.25 % เฉพาะในช่วง 2 ปีแรก
5. โครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 62 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เป็นโครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ำพิเศษ ที่จัดท�ำขึ้น
เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ปีที่ 1 = 0.62% ต่อปี ปีที่ 2 = 4.62%
ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี กรณี
รายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
นอกจากนี้ธนาคารยังมีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของธนาคารและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองหลายโครงการ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากลูกค้า อาทิ
1. โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย
ข้าราชการ ครั้งที่ 11

เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการ
ทีเ่ ป็นสมาชิก กบข. ได้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง และยังเป็นการ
ขยายฐานสินเชื่อกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคงทางรายได้ให้กับ
ธนาคารอีกด้วย อัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-8 = 0% ต่อปี เดือนที่
9-24 = MRR-1.50% ต่อปี เดือนที่ 25 เป็นต้นไป = MRR-1.00%
ต่อปี ยกเว้นกรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
2. โครงการสิน เชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2558

เป็นโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษที่จัดท�ำขึ้นเพื่อ
เป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2558 คืนความสุขให้กับประชาชนตาม
นโยบายรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = 0.87% ต่อปี ปีที่ 2 =
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

4.85% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
กรณีรายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
3. โครงการบ้าน ธอส. ชีวิตมีสุข  

เป็นโครงการทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนผูม้ รี ายได้
น้อยและปานกลางให้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองได้งา่ ยขึน้ วงเงิน
ให้กู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีที่ 1 - 3 =
3.99% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
กรณีรายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
4. โครงการบ้าน ธอส. บ�ำรุงสุข  

เป็นโครงการทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนผูม้ รี ายได้
น้อยและปานกลางให้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองได้งา่ ยขึน้ อัตรา
ดอกเบี้ย เดือนที่ 1 - 6 = 0% ต่อปี เดือนที่ 7- 12 = 2.90% ต่อปี
ปีที่ 2 = 4.90% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ = MRR1.00% ต่อปี กรณีรายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
5. โครงการบ้าน ธอส. เพิ่มสุข

เป็นโครงการทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ ตามนโยบาย
ของรัฐบาลซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปี 2557 ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 - 3 = 3.99% ต่อปี ปีที่ 4 = 4.975% ต่อปี
ปีที่ 5 เป็นต้นไป = MRR
6. โครงการบ้าน ธอส. เพือ่ สานรัก ปี 2558

เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ให้โอกาสส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย
ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง วงเงินให้กู้สูงสุด 1.5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก คือ ปีที่ 1 = 3.50% ต่อปี ปีที่ 2 คงที่
= 4.25% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ = MRR-1.00%
ต่อปี กรณีรายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้าใจในทุกความต้องการของ
ลูกค้า จึงพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
เพือ่ ให้ทกุ คนได้มบี า้ นเป็นของตัวเอง “คิดถึงบ้าน คิดถึงธนาคาร
อาคารสงเคราะห์”

ท�ำเนียบผู้บริหาร
ลำ�ดับ

ชื่อ - สกุล

1

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม

2

นายฉัตรชัย ศิริไล

3

นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช

4

นางเพ็ญศรี  โปร่งเมฆ

5

นายกมลภพ วีระพละ

6

นายวิทยา แสนภักดี

7

นางสาวอภิรัตน์ ตันติเวชกุล

8

นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

9

นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ

10

นายคนึง ครุธาโรจน์

11

นายลือชัย จิรวินิจนันท์

12

นายธนกิจ ธีระกาญจน์

13

นายสมบัติ ทวีผลจรูญ

14

นายทวนทอง ตรีนุภาพ

15

นายภพกร เจริญลาภ

ตำ�แหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสินเชื่อ
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสาขานครหลวง
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานตรวจสอบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 2
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสาขาภูมิภาค
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์ 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารหนี้และบังคับคดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารโครงการสารสนเทศ
และสนับสนุนระบบงานหลัก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขานครหลวง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายธนบดีธนกิจ

0-2202-1912

laiwan@ghb.co.th

0-2202-1779-80
0-2202-1112
0-2202-1567

chatchai.s@ghb.co.th

0-2202-1954
0-2202-1964
0-2202-1965

phensri@ghb.co.th

0-2202-2526

witthaya@ghb.co.th

0-2202-1958

apiratana@ghb.co.th

0-2202-2053

orada@ghb.co.th

0-2202-1212

pissanuporn@ghb.co.th

0-2202-2313
0-2202-2317
0-2202-2097

kanung@ghb.co.th

0-2202-1661

thonakit@ghb.co.th

0-2202-2249

sombat@ghb.co.th

0-2202-1778

tuantong@ghb.co.th

0-2202-1619

popkorn@ghb.co.th

vikit@ghb.co.th

kamonpop@ghb.co.th

luechai@ghb.co.th

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ลำ�ดับ

ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

16

นายทรงเดช ดารามาศ

17
18
19

นายเลอพงษ์ ชูประยูร
นางศรินทิพย์ ชนะภัย
นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

20

นางสาวกรองทิพย์ มารัตนะ

21
22
23

นางกรุณา เหมือนเตย
นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์
นายณรงค์พล ประภานิรินธน์

เลขานุการช่วยบริหาร และรักษาการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

24
25

นางนิพพิทา วีรุตมเสน
นายสมภพ เตชเสนสกุล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

26
27
28

นายวรณัฐ สุโฆษสมิต
นายบุญชัย แสงอรุณวิวัฒน์
นายวิชัย วิรัตกพันธ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบสาขา
ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบสำ�นักงานใหญ่
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

29
30
31
32

นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร
นายศิวะ จงเจริญ
นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์
นางบุษกร ปภัสสรศิริ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

33
34
35
36
37
38
39
40

นางสมจิตต์ รถทอง
นางสาวปัญจาภรณ์ พรหมายน
นายชนะ จิระรัตนรังษี
นางฉัตร์รวี จิระกุลเมธาพัฒน์
นางปนัดดา ธรรมสุนทรา
นายดนัย แสงศรีจันทร์
นายศิรพงศ์ สุวรรณศรี
นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพระราม 9
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสาขาภาคเหนือ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก

146

รายงานประจำ � ปี 2558

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ และรักษาการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ
ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

0-2202-1147

songdet@ghb.co.th

0-2202-2050
0-2202-1480
0-2202-2448
0-2202-2255
0-2202-1759

lerpong@ghb.co.th
srintip@ghb.co.th
thidaporn@ghb.co.th

0-2202-1911
0-2202-2373
0-2202-1967
0-2202-1553
0-2202-1264
0-2202-1798
0-2202-2244
0-2202-2061
0-2202-1277
0-2202-1898
0-2202-2130
0-2202-1558
0-2202-1394
0-2202-1514
0-2202-1650
0-2202-1667
0-2202-1656
0-2202-6273
0-2202-1535
0-2202-1092
0-2202-2779
0-2202-1618
0-2202-1624
0-2202-6381

karuna@ghb.co.th
chokchai@ghb.co.th
narongpol@ghb.co.th

krongthip@ghb.co.th

nippita@ghb.co.th
sompop@ghb.co.th
woranat@ghb.co.th
boonchai@ghb.co.th
vichai.v@ghb.co.th
oranuch.p@ghb.co.th
siva@ghb.co.th
apirat@ghb.co.th
busakorn@ghb.co.th
somjit@ghb.co.th
punjap@ghb.co.th
chana@ghb.co.th
chatravee@ghb.co.th
panadda.t@ghb.co.th
danai@ghb.co.th
sirapong@ghb.co.th
saksit@ghb.co.th

ลำ�ดับ

ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตร และ
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด
และพันธมิตร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย

0-2202-2343

yauvas@ghb.co.th

0-2202-2444
0-2202-1123
0-2202-1756

jantima.b@ghb.co.th
kanjanika@ghb.co.th
jintana.s@ghb.co.th

0-2202-1179
0-2202-1841
0-2202-2343
0-2202-1446
0-2202-1207
0-2202-1940

pongsak.k@ghb.co.th

0-2202-1434

pisan.k@ghb.co.th

0-2202-1713
0-2202-2295
0-2202-2296
0-2202-1423
0-2202-1024
0-2202-2220
0-2202-2024

ranee@ghb.co.th
ploenchit@ghb.co.th

41

นางสาวเยาวนี ศรีสาคร

42
43
44

นางจันทิมา เบ็ญจศิริวรรณ
นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย
นางจินตนา ส่งศิริ

45

นายพงษ์ศักดิ์ คำ�นวนศิริ

46
47
48
49

นางภานิณี มโนสันติ์
นางพอตา ยิ้มไตรพร
นางสาวรุ่งระวี ปัทมาคม
นายพนัส สุขะปิณฑะ

50

นายพิศัลย์ กองทรัพย์

51
52

นางราณี เพชรสงค์
นางเพลินจิตต์ แก้วแดง

ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบังคับคดี
และหนี้ส่วนขาด
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร NPA และรักษาการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการบัญชี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกรรมการเงิน

53

นายทองปลิว กิจแจ่มเลิศ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารการเงิน

54
55

นายอำ�นาจ ผลศิริ
นายชัยพร จุฬามณี

ผู้อำ�นวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

e-mail

paninee@ghb.co.th
porta@ghb.co.th
roongrawee@ghb.co.th
panus@ghb.co.th

thongpliw@ghb.co.th
amnat@ghb.co.th
chaiyaporn@ghb.co.th

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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เครือข่ายบริการ
ส�ำนักงานใหญ่

63 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001
website : www.ghbank.co.th

ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1
ลำ�ดับ

สาขา

สาขาย่อย

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

1

ดอนเมือง

174/9-11 หมู่ 9 ถ.วิภาวดีรังสิต  
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

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

0-2533-6343

2

พระราม 6

1557 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-9295
0-2587-0474-6
0-2913-2261-3
0-2587-3291

สินเชื่อ 0-2913-2260 กด 106
การเงิน 0-2913-2264

0-2587-6247-8

0-2587-6247-8 กด 111

วงศ์สว่าง
ศูนย์การค้าวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์
ทาวน์ เซ็นเตอร์ (บิก๊ ซีวงศ์สว่าง) ห้อง D204-205
ชั้น 2 อาคาร D (บริเวณแยกวงศ์สว่าง)
888 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม.10800
3

หนองแขม

เดอะมอลล์
บางแค
4

บางใหญ่

บางบัวทอง
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1085, 1087 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม               0-2420-5793
แขวงหนองค้างพลู
0-2420-6583
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
0-2420-7475-7

0-2420-6009
0-2420-7311

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค
ชั้น 3 ฝั่งพลาซ่า 518 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160

0-2454-9430
0-2454-2680
0-2454-2706

0-2454-9430 กด 3

52/63-64 ศูนย์การค้าบางใหญ่ซิตี้
ซอย 7 ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

0-2595-0330-3
0-2903-2022-4

สินเชื่อ 0-2595-0333
การเงิน 0-2595-0330 กด 20

88/11-12 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
(ตรงข้าม สนง.เทศบาลเมืองบางบัวทอง)

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

0-2570-7808

ลำ�ดับ

สาขา

5

ห้าแยกปากเกร็ด

สาขาย่อย

เพียวเพลส
ราชพฤกษ์
6

บางเขน

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

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

0-2584-0322-3
0-2964-2201-3

สินเชื่อ 0-2584-0321
การเงิน 0-2964-2204

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

0-2194-8491-3

0-2194-8490-3 กด 107

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

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

สินเชื่อ 0-2792.8580
การเงิน 0-2972-8580

เพลินนารี่มอลล์ ศูนย์การค้าเพลินนารี่มออล์ ชั้น 2                                       0-2136-8026-9
244 ห้อง บี 211 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม.10230
7

แจ้งวัฒนะ

โทรสาร

431  ถนนเมืองทองธานี (บอนด์สตรีท)    
ตำ�บลบางพูด (บางพัง)
อำ�เภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ)
จังหวัดนนทบุรี 11120

0-2961-0023-4
0-2961-0026
0-2961-0045
0-2961-0059
0-2961-0063
0-2961-0064
0-2961-0075
0-2961-0079

ศูนย์ราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคาร B 0-2143-8971-3
เฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทฯ 10210

สินเชื่อ 0-2961-0023 กด 40
การเงิน 0-2961-0023 กด 41

0-2143-8974

8

พระราม 2

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

9

รังสิต

821 ถ.รังสิต-นครนายก
0-2996-1353-8
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130  

สินเชื่อ 0-2996-1356
การเงิน 0-2996-1353-8 กด
111

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
PLZ.2 SHP026B ฝั่งเซ็นทรัล
94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2567-4104
กด 110

ฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต

0-2867-1350-4

0-2136-8026-9
ต่อ 105

0-2567-4104
0-2958-5062-4
0-2557-8062
0-2533-0846

0-2867-1355

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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10

สาขา

สาขาย่อย

ปทุมธานี
บิ๊กซีรังสิต
คลอง 6

11

พุทธมณฑล

สุพรีม
คอมเพล็กซ์
12

ลำ�ลูกกา

สี่แยกบ้านแขก
ซีคอนบางแค

14

สุขสวัสดิ์

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โทรสาร

34/1,34/3 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี
ต.บางปลอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

0-2593-6044-50 0-2593-6051

ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขารังสิต คลอง 6
158/17 หมู่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

0-2577-0556-8
0-2577-0576

0-2577-0556-8 ต่อ 301
0-2577-0576 ต่อ 301

9 หมู่ 6 ซ.พงษ์ศิริชัย ถ.บรมราชชนนี    
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

0-2889-7070-6
0-2889-6635-6

0-2889-7077
0-2889-7075

ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ ชั้น 2
1024 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0-2241-9261-4

0-2241-9261-4 ต่อ 301

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

ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขานวนคร
ห้อง GCR119 ชั้น 1 98/196 หมู่ 13
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

0-2520-4117-19 0-2520-4120

121 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

0-2861-4911-4

0-2861-4917-8

ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้อง 331A ชั้น 3
607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

0-2458-2960-2

0-2458-2963

360/15-17 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงราษฎร์บูรณะ               
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

0-2818-1301-9

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

เซ็นทรัลพลาซา   ศูนย์การค้าเซ็นทรัพลพลาซา พระราม 3
พระราม 3
ชั้น 4 79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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โทรศัพท์

11/5-6 ถ.ลำ�ลูกกา (คลองสอง) ต.คูคต    0-2531-1289
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130                          0-2531-4843
0-2531-5792
0-2531-6405
บิ๊กซีนวนคร

13

สถานที่ทำ�การ

0-2164-0089-92 0-2164-0089-92 ต่อ 120

ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2
ลำ�ดับ

1

สาขา

สาขาย่อย

ราชดำ�เนิน
แม็คโคร
จรัญสนิทวงศ์

2

สุขาภิบาล 1

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

97 อาคารเทเวศประกันภัย อาคาร 2 ชั้น 1 0-2282-9821-5
ถนนราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
0-2282-9842
เขตพระนคร กทม.10200

สินเชื่อ 0-2282-9840
การเงิน 0-2282-9841

ศูนย์การค้าแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ชั้น 2
521/27 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 37
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย  
กทม. 10700

0-2412-5650-3 กด 106

0-2412-5650-3

30/435 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม    0-2510-3617-8
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
0-2519-5000
0-2947-8005-7
แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ห้อง 2033
ชั้น 2 ฝั่งบิ๊กซี 587, 589, 589/7-9
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230

0-2947-5554

สินเชื่อ 0-2510-3617-8 กด 118
การเงิน 0-2509-3830
0-2947-5554 กด 108

3

สำ�โรง

2222/2-3 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท
ตำ�บลเทพารักษ อำ�เภอเมือง
(สามแยกปู่เจ้าสมิงพราย)
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

0-2384-3483-5 สินเชื่อ 0-2384-2579
0-2384-7636
การเงิน 0-2384-7637
0-2757-7429-31

4

สยามสแควร์

388 อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 6
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2115-1322-27 สินเชือ่ 0-2115-1322-27 กด 302
0-2252-3647-49 การเงิน 0-2115-1322-27 กด 301

5

คอนแวนต์

38 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ชั้น 1
ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

0-2237-8997-9
0-2632-0592-3
0-2632-1138
0-2632-1140

0-2235-0659
0-2632-1137

ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส พระราม 4
02-249-3852-3
ห้อง 2003 ชั้น 2 3300 ถนนพระราม 4   02-249-3940
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110

0-2249-3941

เทสโก้ โลตัส
พระราม 4

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ลำ�ดับ

6

สาขา

สาขาย่อย

สุขุมวิท

สถานที่ทำ�การ

1 อาคารกลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง
ถนนสุขุมวิท ซอย 25 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

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

เซ็นทรัล พลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9   02-160-3426-9
พระราม 9
ห้อง 507/1 ชั้น 5   
9/9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
7

8

เพชรบุรีตัดใหม่

02-160-3426-9 กด 104

0-2718-2249

หัวหมาก ทาวน์ อาคารหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
0-2314-0334-6
เซ็นเตอร์
ห้อง G04 ชั้น G
177 ถนนรามคำ�แหง ซอย 29
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

0-2314-0337

ศรีนครินทร์

87, 89 ถนนศรีนครินทร์            
แขวงหนองบอน (พระโขนงฝั่งใต้)
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

สุขาภิบาล 3

0-2361-6555-6
0-2393-4072
0-2748-1391-2

การเงิน 0-2748-1391-2 กด 18
สินเชื่อ 0-2393-2486

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค
02-108-6108-10 02-108-6108-10 กด 106
ห้องเลขที่ 35-36 อาคาร B ชั้น 2
02-108-6112
735/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กทม. 10250
58/75 หมู่ 4 รามคำ�แหง ซอย 146
0-2372-0551-2
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง                          0-2373-0518-9
กรุงเทพฯ 10240
0-2373-3348
0-2728-0794-5

0-2728-0796

ศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ 10/1
ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

0-2517-9001-3

0-2517-9004

เพียวเพลส
ศูนย์การค้าเพียวเพลส ห้อง C201 ชั้น 2    0-2372-3522
รามคำ�แหง 110 (ปากทางเข้าหมู่บ้านสัมมากร
0-2372-3531-2
ติด รพ.การุณเวช) 86/2 ถนนรามคำ�แหง
ซอย 110 (รามคำ�แหง) แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240

0-2372-3515

มีนบุรี
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0-2260-6348

2445/2 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์      0-2318-1051
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
0-2318-9956
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0-2319-7310-1
0-2718-2247-8

ธัญญะ ช็อปปิ้ง
พาร์ค
9

โทรสาร

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ลำ�ดับ

สาขา

สาขาย่อย

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

10

ลาดกระบัง

125 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ 0-2915-2631-5
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
0-2915-2651-2

11

เทพารักษ์

44/4 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์
0-2706-6112-21 0-2706-6119
(หน้าหมู่บ้านสวนเก้าแสน) ตำ�บลบางปลา
อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
บิ๊กซี
สมุทรปราการ

0-2915-2653

ศูนย์การค้าบิ๊กซี สมุทรปราการ
0-2389-1602-4
ห้อง 3CR306/1 ชั้น 3
498/1 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลปากน้ำ� 
อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

0-2389-1605

12

บุญศิริ

10/1-3 ถนนบุญศิริ
0-2622-1241-6
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ (สำ�ราญราษฎร์)       
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สินเชื่อ 0-2622-1840
การเงิน 0-622-1247

13

เซ็นต์หลุยส์ 3

26 ถนนสาทรใต้ ซอย 11
(ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3) แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120    

สินเชื่อ 0-2212-6126
การเงิน 0-2211-0641

เสนา เฟสท์

14

15

ไมตรีจิต

ลาดพร้าว

0-2212-6127
0-2212-6678-9
0-2211-9646

ศูนย์การค้าเสนา เฟสท์ ห้อง 106 ชั้น 1 0-2108-9120- 2 0-2108-9123
542, 542/1-2 ถนนเจริญนคร ซอย 16   
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
60, 62, 64 ซอยพระแก้ว ถนนมิตรพันธ์       0-2623-3034-8
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย    0-2623-3043-6
กรุงเทพฯ 10100    

0-2623-3039

ถนนทรงวาด

1008-1016 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ์   0-2622-9631-4
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

0-2622-9631-4 กด 106

บิ๊กซีราชดำ�ริ

ศูนย์การค้าบิ๊กซี ราชดำ�ริ
ห้อง 4CR415/2 ชั้น 4
97/11 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

0-2250-4790-3

0-2250-4790-3 กด 108

2326 ถนนลาดพร้าว ซอย 114
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพฯ 10310

0-2934-1070-6

0-2934-3344

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ลำ�ดับ

16

สาขา

สาขาย่อย

กิ่งแก้ว

12/18 ถนนกิ่งแก้ว ซอย 44
ตำ�บลราชาเทวะ อำ�เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540   
เมกาบางนา

17

สถานที่ทำ�การ

พหลโยธิน

0-2175-2029-33 สินเชื่อ 0-2175-2029-33 กด 4
0-2738-8706
การเงิน 0-2175-2029-33 กด 5

1291/1 อาคาร เอไอเอส ทาวเวอร์ ชั้น G 0-2357-1126-8
Shop 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 9
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

รายงานประจำ � ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โทรสาร

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ห้อง 1764 ชั้น 1   0-2105-1167-70 0-2105-1167-70 กด 107
39 ถนนบางนา-ตราด กม.9
ตัด ถนนวงแหวนฝั่งตะวันออก
ตำ�บลบางพลีใหญ่ อำ�เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อาคารชินวัตร 3 อาคารชินวัตร 3 ห้อง L004 ชั้น Lobby
(ติดกับบริษัท อีซูซุ ตรีเพชร ใกล้อาคาร
ฐานเศรษฐกิจและเซ็นทรัลลาดพร้าว)
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจัตร
เขตจตุจักร กทม. 10900
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โทรศัพท์

0-2357-1129

0-2512-2147-50 0-2512-2147-50 กด 106

ฝ่ายสาขาภาคเหนือ
ลำ�ดับ

สาขา

สาขาย่อย

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคเหนือ

1

2

3

4

นครสวรรค์   

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

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

0-56226-182 ต่อ 128

อุทัยธานี

90/19 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

0-5652-4448-8

0-5652-4445-8 ต่อ 102

ชัยนาท

302 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย  
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

0-56411-370-1

0-56413-038

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

0-53245-276-78 0-53304-927
0-53246-469-71

สันกำ�แพง

72/2 ม.7 ต.สันกำ�แพง
อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ 50130

0-53330-102-5

0-53330-102-5 ต่อ 106

แม่ฮ่องสอน

2 ซอย 5 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ� 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

0-53611-843-6

0-5361-1845

เซนทรัลพลาซา
เชียงใหม่
แอร์พอร์ต

380-381 ถ.มหิดล ต.หายยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

0-53903-767-71 0-53903-768

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

0-55440-435-8 ต่อ 107

พิจิตร

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

0-56650-181-4

0-56650-181-4 ต่อ 106

สุโขทัย

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

0-55622-008-11 0-55622-008-11 ต่อ 107

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

0-53740-741-7

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

0-53734-357-60 0-53734-357-60 ต่อ 107

เชียงใหม่   

พิษณุโลก  

เชียงราย   
แม่สาย

0-53740-741-7 ต่อ 109

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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5

สาขา

สาขาย่อย

ถนนนิมมาน
เหมินทร์
สันทราย

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

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

0-53400-661-70 0-53400-661-70 ต่อ 109

192/32-33 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

0-5335-4264-7

0-5335-4264-7 ต่อ 106
0-54410-272

6

พะเยา

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

0-54410-261-9

7

ลำ�ปาง   

435 ถ.ไฮเวย์ ลำ�ปาง-งาว ต.หัวเวียง
อ.เมือง จ.ลำ�ปาง  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

9

น่าน

179-180 หมู่ที่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000

0-5477-1362-3
0-5477-2804-7

0-5477-1362-3 ต่อ 108

10

ลำ�พูน   

23/9 ถ.ลำ�พูน-ป่าซาง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000

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

11

กำ�แพงเพชร   

610, 612 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000

0-55773 -151-8 0-55773-151-8 ต่อ 105

ตาก

4/9 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง
อ.เมือง จ.ตาก 63000

0-55521-029,
0-55521-046

0-55540-058 ต่อ 102

แม่สอด

31/38-39 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

0-55535-612-5

0-55535-612-5 ต่อ 104

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

0-56711-655-60 0-56711-655- 60 ต่อ 117

12

เพชรบูรณ์   
บึงสามพัน
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18 หมู่ 10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บึงสามพัน 0-56731-844-7
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

0-56731-844-7 ต่อ 109

ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำ�ดับ

สาขา

สาขาย่อย

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

2

ขอนแก่น

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

0-43270-400-11 0-43270-401-11 ต่อ 123

ชุมแพ

2/8-9 ถ.ชุมแพ - ภูเขียว ต.ไชยสอ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

0-43386-091-4

0-43386-091-4 ต่อ 202

พล

121/14, 121/15 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล
อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

0-43418-702-5

0-43418-702-5 ต่อ 105

นครราชสีมา

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

0-44248-216

154, 156 ถ.นิเวศ ต.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

0-44913-921-2
0-44913-933-4

0-44913-921-2 ต่อ 107
0-44913-933-4 ต่อ 107

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

0-42122-331-7

0-42122-331-7 ต่อ 208

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

0-42833-573-5

0-42833-576

เซ็นทรัลอุดรธานี 321/3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
อุดรธานี ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-42343-531-4

0-42343-531-4 ต่อ 111

หนองบัวลำ�ภู

264/4-5 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวลำ�ภู 39000

0-42360-561-3

0-42360-561-3 ต่อ 102

644 หมู่ 4 ถ.เสด็จ ต.มีชัย
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0-42464-306-9

0-42464-306-9 ต่อ 105

405/4 หมู่ที่ 1 ถ.บึงกาฬ - พรเจริญ
ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

0-42403-242-4

0-42403-245

บัวใหญ่
3

อุดรธานี
เลย

4

หนองคาย
บึงกาฬ

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ลำ�ดับ

5

สาขา

สาขาย่อย

อุบลราชธานี

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

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

0-45265-801-10 0-45265-801-8 ต่อ 114

อำ�นาจเจริญ

219-219/1 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง
อ.เมือง จ.อำ�นาจเจริญ 37000

0-45270-922-25 0-45270-922-25 ต่อ 104

เซ็นทรัพ
อุบลราชธานี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี 0-45422-381-4
ชั้น 3 เลขที่ 333 ถ.วงแหวนรอบเมือง
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-45422-381-4 ต่อ 104

0-45631-375-6 ต่อ 111
0-45631-621-2 ต่อ 111

6

ศรีสะเกษ

983/48-49 ถนนกวงเฮง ต.บ้านใต้
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

0-45631-375-6
0-45631621-2

7

ชัยภูมิ

171/8 - 12 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

0-44830-959-64 0-44830-959-64 ต่อ 105

ภูเขียว
8

9

83,83/1 ม.2 ถ.สายชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ผักปัง 0-44861-756-7
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

0-44861-756-7 ต่อ 105

389 ถ.สี่แยกคูเมือง - ไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม 0-42733-600-5
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

0-42733-600-5 ต่อ 114

นครพนม

14/9 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000

0-42520-113-5

0-42520-113-5 ต่อ 105

มุกดาหาร

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

0-42-630-191-4 0-42630-191-4 ต่อ 104

สว่างแดนดิน

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

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

0-42721-837-8 ต่อ 105

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

0-43821-890-7

0-43821-890-7 ต่อ 106

สกลนคร

กาฬสินธุ์
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ลำ�ดับ

10

สาขา

สาขาย่อย

บุรีรัมย์
นางรอง

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

18/20 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000

0-44616-972-5,
0-44602-703

0-44616-972-5
ต่อ 107

601,603 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

0-44624-205-8

0-44624-205-8 ต่อ 104

11

สุรินทร์

233/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-44538-154
0-44538-164

0-44538-154 ต่อ 108
0-44538-164 ต่อ 108

12

ร้อยเอ็ด

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

0-43523-310-7

0-43523-310-7 ต่อ 106

13

ยโสธร

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

0-45711-740
0-45713-091
0-45713-094
0-45714-886-8

0-45711-740 ต่อ 212
0-45713-091 ต่อ 212
0-45713-094 ต่อ 212
0-45714-886-8 ต่อ 212

14

มหาสารคาม

51, 51/1, 53/1 ถ.ริมคลองสมถวิล
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

0-43741-204-10 0-43741-204-10 ต่อ 105

15

ถนนจอมพล

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

0-44269-205-7,
0-44259-683,
0-44245-208

0-44258-151 ต่อ 4

199 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

0-4431-6395-8

0-4431-6395-8 ต่อ 105

433/20-21 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ
ต.ศิลา ถ.มิตรภาพ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0-43465-020-28 0-43465-029

ปากช่อง
16

ถนนมิตรภาพ

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
ลำ�ดับ

สาขา

สาขาย่อย

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคตะวันออก

1

ฉะเชิงเทรา   
พนมสารคาม

2

3

พัทยา   

153 ถ.ฉะเชิงเทรา - บางปะกง
0-38812-682-7,
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 0-38514-765

0-38312-687

1319/1-2 หมู่1 ต.พนมสารคาม  
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

0-38552-973-6

0-38552-976

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

0-38370-501-2,   0-38370-521
0-38427-671-3,
0-38370-518-20

เซ็นทรัล
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พัทยาบีช
เฟสติวัลฯ พัทยา เลขที่ 333/99 ชั้น 4 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

0-38043-580-82 0-38043-583

บุญสัมพันธ์

78/164-165 ตำ�บลหนองปรือ
อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0-3837-7015-8

0-3837-7018

สัตหีบ

507/30 ม.2 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลสัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

0-3843-7586-7
0-3843-7590

0-3843-7590

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

0-38612-603 ,
0-38800-464-8

0-38800-464

ปลวกแดง

296/22 ถนนปลวกแดง-โรงน้ำ�ตาล
ตำ�บลปลวกแดง อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140

0-3802-5916-8

0-3802-5907

นิคมพัฒนา

239/23 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา  
จ.ระยอง 21180

0-38637-086-9

0-3863-7089

0-38942-984-7

0-38942-987

ระยอง   

เซ็นทรัล พลาซา ศูนย์การค่าเซ็นทรัล พลาซา ระยอง
ระยอง
99,99/1 ถ.บางนา - ตราด
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
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4

สาขา

สาขาย่อย

ปราจีนบุรี   

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

147/1 ถ.ราษฎร-ดำ�ริ ต.หน้าเมือง  
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25000

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

นครนายก

74/144-145 หมู่ 7 ถนนสุวรรณศร
ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000

0-37320-915-7

0-37320-918

สระแก้ว

97/133 - 134 ต.สระแก้ว
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

0-37220-400-3

0-37220-400-3

นิคมอุตสาหกรรม 525/18-19 หมู่7 ตำ�บลท่าตูม
304
อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
5

6

ชลบุรี   

0-38765-781-9,
0-38765-775

อมตะนคร

700/17 หมู่ที่ 1 ตำ�บลคลองตำ�หรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

0-3845-7569,
0-3845-7569
0-3845-7570-2     

บ้านบึง

88/25-26 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

0-38445-681-2,
0-38445-685

พนัสนิคม

156/1-2 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

0-38462-963,
0-38445-689
0-38463-189-90
0-38445-689

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 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท
ต.วังกระแจะ อ.มือง จ.ตราด 23000

0-3953-2712,
0-3953-2713-4

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

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

จันทบุรี   

ศรีราชา

0-3721-8-883-5 0-3721-8886

39/3 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ตราด
7

โทรสาร

สวนอุตสาหกรรม 399/63-64 หมู่ 11 ถนนทุ่งสุขลา
สหพัฒน์
ตำ�บลหนองขาม อำ�เภอศรีราชา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี 20110

0-3848-0585-7

0-38765-785 ต่อ 611

0-38445-689

0-3953-2715

0-3848-0588

8

บ่อวิน

128/415-416 หมู่ 3 ถ.ปากร่วม-ห้วยปราบ 0-38137-048-54 0-38-370-048-54
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

9

บ้านฉาง

67/40-41 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.พลา
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

0-38605-550-4 , 0-38605-565
0-38605-565-7

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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สาขา

สาขาย่อย

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคกลาง

10

พระนคร
ศรีอยุธยา

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

11

ถนนโรจนะ

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

12

สระบุรี   

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

0-36315-159-60 , 0-36351-159 ต่อ 110
0-36315-524-7

13

ลพบุรี

99/5 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000  

0-36784-455-7 0-36420-600
0-36748-475-80

14

อ่างทอง   

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
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612-613 ถนนนายจันหนวดเขี้ยว
ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16000

0-35245-167-70 , 0-35245 - 167 - 72
0-35245-480

036-512-740-1
036-512-762-3

0-35227-471-4

036-512-741

ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
ลำ�ดับ

สาขา

สาขาย่อย

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคตะวันตก

1

สมุทรสาคร   
สมุทรสงคราม

2

นครปฐม  

ศาลายา
พุทธมณฑล
สาย 4

48 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

0-34815-773-82 0-34815-775 ต่อ 107

13/94 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000

0-34711-308-10     0-34711-313

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

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

0-34257-971

236-237 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ตำ�บลกระทุ่มล้ม อำ�เภอสามพราน
จ.นครปฐม 73220

02-4415201-4

02-4415201-4 ต่อ 107

เซ็นทรัล พลาซ่า 321 ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย
ศาลายา
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

02-429-6874-77 02-429 6874 -77 ต่อ 104

3

สุพรรณบุรี   

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

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

0-35501-340

4

ราชบุรี   

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

0-32315-462-7

0-32315-462 -7 ต่อ 106

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

0-3220-0628-30 0-3220-0628-30 ต่อ 112

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

0-34516 -758-64 0-34516-758-64 ต่อ 104

บ้านโป่ง
5

กาญจนบุรี   

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ลำ�ดับ

สาขา

สาขาย่อย

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคใต้

6

ประจวบคีรีขันธ์

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

0-32551-115-20 0-32551-118
0-32551-115-20 ต่อ 5

7

เพชรบุรี   

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

0-32424-255-8

8

หัวหิน

เลขที่178/12-13 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0-32032-532-122 032-533-348 ต่อ 111
0-32532-075-6
513-343

9

ชุมพร   

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

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

10

หลังสวน

318 /7 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
(เปิดทำ�การทุกวันอังคาร)

ระนอง

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

สุราษฎร์ธานี

-

-

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

31/10 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่    0-77200-350
0-77200-412 ต่อ 207
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-77200-0917-8
0-77200-0412
เกาะสมุย
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0-32424-225-8 ต่อ 130,106

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

0-77430-512

เซ็นทรัลสุราษฎร์ 333 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
0-77602-793-6
ถ.เลียงเมืองท่ากูบ-สนามบิน
ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000

0-77602-793
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11 หมู่ 1 ถ.สายรอบเกาะ ต.แม่น้ำ� 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ลำ�ดับ

11

สาขา

สาขาย่อย

ภูเก็ต   

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

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

0-76221-533
0-76218-191

0-76218-199

พังงา

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

0-76214-532
0-76414-434-6
0-76218-191-3
0-76223-601-2

0-76414-437
0-76218-191-3

ถลาง

59/11-12 หมู่ 5 ถ.เทพกระษัตรี
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83130

0-76617-018-21      0-76617-021

ฉลอง

18/52-53 หมู่ 8 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก
ตำ�บลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0-76384-632-5

0-76381-457

12

กระบี่

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

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

0-75630-483-9 ต่อ 118

13

นครศรีธรรมราช

543 ถ.ราชดำ�เนิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

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

0-75342-214 ,
0-75347-108

6/1 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก  
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

0-75411-363
075-411-579
0-75412-334

0-75412-424

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

0-75222-875-6
0-75222-868-9
0-75213-079

0-75222-880

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

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

ทุ่งสง

14

ตรัง   

สตูล

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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ลำ�ดับ

สาขา

สาขาย่อย

สถานที่ทำ�การ

โทรศัพท์

โทรสาร

15

พัทลุง

4-6 ถ.เพียรยินดี ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

0-74612-803-7
0-7461-5601-5

0-74612-803-7 ต่อ 6

16

หาดใหญ่  

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

0-74245-161
0-74345-526-30 ต่อ
0-74245-674
119 (การเงิน)
0-74345-526-30 126 (สินเชื่อ)

ถนนราษฎร์อุทิศ 61/5 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 1/2
0-7425-5937-39 0-7425-5940
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เซ็นทรัลเฟสติวัล ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่
หาดใหญ่
เลขที่ 334 ชั้น 3 ถ.กาญจนวณิชย์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-74339-690-3

0-74339-690-3

สะเดา-ด่านนอก 999/13, 999/15 ม.7 ถ.กาญจนวนิช
ต.สำ�นักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

0-74557-015-6
0-74557-020

074-557021

17

สงขลา

9/71-72 ม.2 ถ.กาญจนวนิช
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

0-74333-836-8

0-74333-839

18

ยะลา   

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

0-73223-551-5

0-73223-551

นราธิวาส

57/3-4 ถ.สุริยประดิษฐ์ ต.บางนาค  
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

0-73516-101-3

0-73516-104

ปัตตานี

60/1-2 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

0-73334-095-6
0-73334-531

0-73334-532
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ศูนย์บริการธนาคาร
ลำ�ดับ

ศูนย์บริการธนาคาร

สถานที่ตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร

1

นครปฐม

ที่ว่าการอำ�เภอเมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000

0-34275-729
0-34211-571

0-34275-729
0-34211-571

2

บางละมุง

ที่ว่าการอำ�เภอบางละมุง ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

0-38223-556-7

0-38223-557

3

สัตหีบ

ที่ว่าการอำ�เภอสัตหีบ ต.สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

0-38437-216-7

-

4

กบินทร์บุรี

ที่ว่าการอำ�เภอกบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

0-37202-691-2

5

เวียงสระ

ที่ว่าการอำ�เภอเวียงสระ
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

0-77257-220-1

6

หางดง

ที่ว่าการอำ�เภอหางดง ถ.เชียงใหม่ - ฮอด
ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

0-53427-502

7

ฝาง

ที่ว่าการอำ�เภอฝาง หมู่ 5 ถ.โชตนา
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

0-53382-832-3

-

8

อำ�เภอพล

ที่ว่าการอำ�เภอพล ถ.พลรัตน์ ต.เมืองพล
อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

0-43418-864

0-43418-865

9

มุกดาหาร

ที่ว่าการอำ�เภอมุกดาหาร ถ.พิทักษณ์พนมเขต
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-42630-324

0-42630-325

10

วารินชำ�ราบ

ที่ว่าการอำ�เภอวารินชำ�ราบ ถ.ทหาร
อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี 34190

0-45266-700

0-45-266-511

0-53427-502

หมายเหตุ : เปิดทำ�การทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

ธนาคารมั่นคง ทันสมัย
และเป็นผู้นำ�สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
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เคาน์เตอร์การเงิน
ลำ�ดับ

เคาน์เตอร์การเงิน

สถานที่ตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร

1

เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้าน Sony

0-2375-8365

0-2375-8365

2

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ติดกับ KFC
ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย  

0-2550-0683

0-2951-9183

3

เดอะมอลล์ ท่าพระ

ชั้น 2 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้าน First Choice

0-2477-7238

0-2477-7238

4

บิ๊กซี บางนา

ชั้น B ตรงข้ามร้านเทเลวิช

0-2744-3493

0-2744-3493

5

บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้านเทเลวิช

0-2575-2259

0-2982-5894

6

บิ๊กซี อ่อนนุช

ชั้น 2 ติดกับร้านกรุงไทยการแว่น

0-2311-3960

0-2311-3961

7

บิ๊กซี บางปะกอก

ชั้น 3 ใกล้ธนาคารกรุงเทพ   

0-2428-1424-5

0-2428-1425

8

อิมพีเรียล ส�ำโรง

ชั้น G ตรงข้าม Super Market

0-2394-0374-5

0-2394-0374

9

ไอทีสแควร์

ชัน้ 1 ศูนย์การค้าไอที สแควร์
แยกหลักสี่ - แจ้งวัฒนะ

0-2576-0590-1

0-2576-0592

10

ไอเพลส ลาดกระบัง

ชั้น 2 ห้อง B5 ศูนย์บริการผู้ประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

0-2360-5255-6

0-2360-5257

11

เซ็นทรัลพลาซ่า
เชียงใหม่แอร์พอร์ต

ชั้น G ฝั่งลิฟท์แก้ว

0-53903-767-8

0-53903-768

12

อัมพวา

2/1 อาคารเอนกประสงค์
ถนนพวงสมบูรณ์ ตำ�บลอัมพวา
อำ�เภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

0-3475-1734-5

0-3475-1734
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ส�ำนักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0-2645-9000

www.ghbank.co.th

