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สารจากประธานกรรมการ
ในป 2554 เศรษฐกิจไทยเผชิญความทาทายหลายประการ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการสงออกที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุน และสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงจากปญหาทางเศรษฐกิจทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมถึงเหตุการณน้ําทวมครั้งรุนแรงที่สงผลกระทบเปนวงกวาง แตผลจากอุปสงคภายในประเทศและ
การเรงตัวของภาคการสงออกในชวงไตรมาสที่ 3 ทําใหภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงมีอัตราการขยายตัวไดแมจะต่ํากวาที่
คาดการณไวเดิม
อยางไรก็ดี คาดวาภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2555 จะกลับคืนสูภาวะปกติไดอยางเร็วไตรมาสที่ 2 และมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.5 – 5.0 จากมาตรการความชวยเหลือและการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนจากภาครัฐ แมจะเผชิญ
ความเสี่ยงจากสถานการณทางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไมแนนอนสูงก็ตาม
ธนาคารมีความมุงมั่นและตั้งใจในการพัฒนาทั้งดานการขยายธุรกิจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ทันสมัย การขยายสาขาใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและสวนภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาบุคคลากร โดยมี
จุดมุงหมายสําคัญเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น และเปนเรื่องที่นายินดีวาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
กระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอ ย จํากัด
(มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเปนธนาคารพาณิชย โดยใชชื่อวา ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) ทําใหธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไดอยางเต็มรูปแบบ และใหบริการทางการเงินแกลูกคาได
หลากหลายมากขึ้น
ในป 2554 ผลประกอบการของธนาคารเติบโตอยางตอเนื่อง โดยผลการดําเนินงานจากงบการเงินรวมมีกําไร
สุทธิกอนหักภาษี อยูที่ 742 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 เมื่อเทียบกับป 2553 สินทรัพยรวมขยายตัวอยูที่ 81,206 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 จํานวน 18,895 ลานบาท หรือเติบโตประมาณรอยละ 30.3 เงินใหสินเชื่อ (รวมสหกรณออมทรัพย)
เติบโตรอยละ 23.7 คุณภาพสินทรัพยแมวาจะมีจํานวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ 1.63 ของเงินให
สินเชื่อทั้งหมด แตธนาคารยังคงมีอัตราสวนที่ต่ํากวาอุตสาหกรรม
คณะกรรมการธนาคารไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม มี
ความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สังคมโดยรวม รวมทั้งการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตย
สุจริต อันนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และเปนรากฐานของการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
และขอขอบคุณผูถือหุนทุกทาน นักลงทุน ลูกคาทุกกลุม สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหนวยงานราชการตาง ๆ
ที่ไดใหความไววางใจและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของธนาคารดวยดีเสมอมา ธนาคารจะมุงมั่นพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม
พรอมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินใหครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และมีความ
เชื่อมั่นวาธนาคารจะเติบโตอยางมีคุณภาพ

(นายอนันต อัศวโภคิน)
ประธานกรรมการ
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ความเปนมาของธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินที่เปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค ซึ่งเกิดจาก
แนวความคิดของกลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยรายใหญในประเทศไทย คือ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ดําเนินธุรกิจดานการ
พัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย โดยมีสวนแบงการตลาดรวมเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะมีฐานะทางการเงินที่
มั่นคงแลว ยังตระหนักถึงการจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี ประกอบกับในป 2547 ทางการไดประกาศแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน และเห็นวาเปนเวลาเหมาะสมที่กลุมบริษัทจะไดขยายการดําเนินธุรกิจใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงไดใหบริษัท
เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส จํากัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) รอยละ 43 ของทุนชําระ
แลว เสนอแผนจัดตั้งธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตอกระทรวงการคลัง และในวันที่ 19 ธันวาคม 2548 กระทรวงการคลังได
อนุญาตใหเปดดําเนินการธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ไดยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุม
ธุรกิจทางการเงินตอธนาคารแหงประเทศไทย และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหจัดตั้งกลุม
ธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัทแอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และมี
ธนาคารเปนบริษัทลูกในกลุม Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด เปนบริษัท
ลูกนอกกลุม Solo Consolidation
ในป 2553 ธนาคารไดเขาซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูไนเต็ด จํากัด และไดเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด” โดยธนาคารถือหุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด รอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
ตอมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตให
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเปนธนาคารพาณิชย โดยใช
ชื่อวา ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และไดเปดดําเนินการธนาคารพาณิชยอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2554 ทํา ใหธ นาคารสามารถประกอบธุร กิจ ธนาคารพาณิ ชย ไ ดอ ย างเต็ ม รูปแบบ เพื่อ ใหบริ ก ารทางการเงิน แกลู ก คา ได
หลากหลายมากขึ้น
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร
1. ประเภทธุรกิจ จํานวนหุน มูลคาหุน และชนิดหุนทัง้ หมดและที่ออกจําหนายแลว
ชื่อบริษัท

:

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอ

:

LH Bank

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107548000234

ประเภทธุรกิจ

:

ธนาคารพาณิชย

เว็บไซต

:

www.lhbank.co.th

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 ,6 ,24 และ 32
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2359-0000, 0-2677-7111 โทรสาร 0-2677-7223
E-mail : info@lhbank.co.th
จํานวน 12,000,000,000 บาท
จํานวน 12,000,000,000 บาท
หุนสามัญหุนละ 10 บาท
ประกอบดวย หุนสามัญ
1,200,000,000 หุน
หุนบุริมสิทธิ์ -ไมม-ี
1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชําระแลว
มูลคาที่ตราไวหุนละ
ชนิดของหุนทัง้ หมด
และที่ออกจําหนายแลว
รอบระยะเวลาบัญชี

:
:
:
:

ติดตอ

:

สํานักงานใหญ
โทรศัพท 0-2359-0000, 0-2677-7111
โทรสาร 0-2677-7223
e-mail : info@lhbank.co.th

กรรมการตรวจสอบ

:

นายไพโรจน เฮงสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท 081-990-7448
e-mail : phairojh@lhbank.co.th
นายอดุลย วินัยแพทย กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท 081-834-0104
e-mail : adulv@lhbank.co.th

:

:
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:

กรรมการตรวจสอบ (ตอ)

นายสุวิทย อุดมทรัพย กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท 081-844-6372
e-mail : suwitu@lhbank.co.th

……………………………………………………………………………………………………….
บริษัทในเครือของธนาคาร
เลขทะเบียนบริษัท

: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
: 0105551006645

: ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชําระแลว 200,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญ 2,000,000 หุน มูลคาหุน ละ 100 บาท
: ธนาคารถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว ประกอบดวย

หุนสามัญจํานวน 1,999,995 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
หุนบุริมสิทธิ์
- ไมมี ผูสอบบัญชี

:
:
:
:

นางสาวรัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ
นางนงลักษณ พุมนอย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4172
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0-2664-0777, 0-2661-9190
โทรสาร : 0-2664-0789-90, 0-2661-9192
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายการ
งบแสดงฐานะการเงิน : ลานบาท
สินทรัพยรวม
เงินใหสินเชื่อ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินเชื่อดอยคุณภาพ (Gross NPLs)
เงินกูยืม
เงินรับฝาก
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : ลานบาท
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบีย้
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบีย้
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
เทียบเปนรายหุน : บาท
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน
อัตราเงินปนผลตอหุน
มูลคาหุนทางบัญชีตอหุน
อัตราสวนทางการเงิน (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROA)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (ROE)
อัตราเงินปนผลจาย
เงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากและเงินกูยืม
รายไดที่มิใชดอกเบีย้ ตอรายไดรวม
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม
อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ ง
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนของธนาคาร : ลานบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนทั้งสิ้น

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2552

งบการเงินรวม
2554
2553
81,206
54,965
653
976
36,311
22,255
68,380
12,827
12,000
12,000

62,311
42,513
468
689
18,731
27,089
56,428
5,883
12,000
5,500

49,707
35,604
309
435
10,216
31,822
46,698
3,010
3,400
2,655

3,349
(1,651)
1,698
175
(950)
(180)
742
501

2,325
(873)
1,453
82
(740)
(210)
585
410

1,964
(815)
1,149
133
(628)
(260)
394
276

0.46
1.0689

0.87
0.07
1.0696

1.04
0.09
1.1337

0.70
5.35
93.85
9.33
50.76
2.41
24.81
24.41

0.73
9.23
94.06
92.78
5.33
48.20
2.64
17.64
16.85

0.59
9.59
81.67
84.69
10.40
49.04
2.50
11.88
11.30

12,111.53
12,310.29

5,618.98
5,880.19

2,689.28
2,826.64

5

Amount
(Million Baht)
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

81,206
62,311
49,707

2554

2553

Year

2552

Total Asset
Amount
(Million Baht)
60,000

54,965
42,513

50,000

35,604

40,000
30,000
20,000
10,000
0
2554

2553

2552

Year

Loan

Amount
(Million Baht)
58,566

60,000
45,820

50,000

42,038

40,000
30,000
20,000
10,000
0

Year
2554

2553

2552

Deposits & Borrowing
6

Amount
(Million Baht)
1,873
2,000
1,535

1,424

1,500
1,000
500
0
2554

2553

Year

2552

Total Operating Income

Amount
(Million Baht)
600

501

500

410

400

276

300
200
100
0
2554

2553

2552

Year

Net Profit
Amount
(Million Baht)
12,827
14,000
12,000
10,000
8,000

5,883

6,000
4,000

3,010

2,000
0
2554

2553

2552

Year

Equity

7

คณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ-สกุล

นายอนันต อัศวโภคิน

ตําแหนง

ประธานกรรมการ

อายุ (ป)

61

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.S. Industrial Engineering, Illinois Institute of
Technology, Chicago, USA.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program 52/2004 : IOD
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

-ไมมี-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
2552-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน
2545-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2538-ปจจุบัน
2536-ปจจุบัน
2534-ปจจุบัน
2531-ปจจุบัน
2531-ปจจุบัน
2528-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2537- 2553
2537-2552
มิ.ย.-ธ.ค. 2548
ส.ค.-ธ.ค. 2548

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
บมจ.ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส
บจ.แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้
บจ.แอล แอนด เอช สาทร
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปทอล
บจ.แอล เอช เรียลแอสเตท
บจ.แอล เอช แอสเซท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 2
บจ.พลาซาโฮเต็ล
บจ.แปซิฟค เรียลเอสเตท
บจ.คิวเอช อินเตอรเนชั่นแนล
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 1
บจ.เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่
บมจ.โฮมโปรดักส เซ็นเตอร
บจ.สยามธานี เรียลเอสเตท
บจ.บุญชัยโฮลดิ้ง
บจ.แอตแลนติก เรียลเอสเตท
บมจ.แลนด แอนด เฮาส
บมจ.แลนด แอนด เฮาส
บมจ.ควอลิตี้ เฮาส
บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส
บจ.เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท
บริษัทเครดิตฟองซิเอรแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)

8

ชื่อ-สกุล

นายรัตน พานิชพันธ

ตําแหนง

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ (ป)

65

คุณวุฒิทางการศึกษา - M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State University,
Hay, Kansas USA.
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.388)
- หลักสูตร Director Accreditation Program 4/2003 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program 61/2005 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
1/2010 : IOD
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

-ไมมี-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
2553 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2549 - 2552
2549 - 2551
ก.พ. – ธ.ค. 2548
2547 - 2548
2546 - 2547
2545 - 2551
2544 - 2552
2543 - 2548

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
บลจ. แลนด แอนด เฮาส
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
บมจ. บานปู
บจ. คิว.เอช. แมเนจเมนท
บมจ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร
บมจ. ควอลิตี้ เฮาส
บจ. คิว.เอช. อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. ไออารพีซี
สภาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บมจ. ทิพยประกันภัย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บจ. เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท
บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส
9

ชื่อ-สกุล

นายไพโรจน เฮงสกุล

ตําแหนง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ป)

64

คุณวุฒิทางการศึกษา - Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เนติบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตรพัฒนาผูตรวจสอบ “Bank Examiner Course”,
Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA
- หลักสูตรSenior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard
University, BOT- Chaingmai
- หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand)
- หลักสูตร Director Certification Program 121/2009 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
1/2010 : IOD
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

-ไมมี-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
2552 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2552 - เม.ย. 2554
ก.ย. - ธ.ค. 2552
2549 – พ.ค. 2552
2549 - 2550
2543 - 2549

ตําแหนง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยผูวาการ สายจัดการกองทุน
ผูอํานวยการอาวุโส – สํานักงานภาคใต ,
ฝายบริหารโครงการและทรัพยสิน

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
บจ. หลักทรัพย นครหลวงไทย
บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย

10

ชื่อ-สกุล

นายอดุลย วินัยแพทย

ตําแหนง

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
65

อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
ม.ค.2555 - ปจจุบัน
พ.ค. 2553 - ปจจุบัน
ธ.ค. 2553 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
เม.ย. 2552 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
ก.ค. 2551 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2544 – ปจจุบัน
ก.ค. 2551 – ธ.ค. 2553
มี.ค. – ก.ค. 2553
2548 - 2552
ส.ค. - ธ.ค. 2548
2547 - 2548
2546 - 2551
2545 - 2550
2545 - 2550

MA (ECON) University of Texas at Austin, Texas, USA.
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นักบริหารระดับสูง สํานักงานขาราชการพลเรือน (นบส.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ. 388)
หลักสูตร Director Certification Program 25/2002 : IOD
หลักสูตร Audit Committee Program 7/2005 : IOD
หลักสูตร Role of The Compensation Committee 2/2007 : IOD
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
1/2010 : IOD

-ไมมี-ไมมีตําแหนง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
ผูอํานวยการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการรองผูอํานวยการใหญ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
บมจ. ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ
บมจ. ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ
บมจ. ควอลิตี้เฮาส
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
บจ. เอเวอรกรีน พลัส
สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
บมจ. ควอลิตี้เฮาส
บมจ. ไอ.จี.เอส.
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย
บมจ. ควอลิตี้เฮาส
บมจ. ควอลิตี้เฮาส
บจ. ไทยแอรไลน โฮลดิ้ง
บจ. สมารทคอลเลคเตอร
บง. บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
บมจ. เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส
คณะกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บจ. ปญจพล เปเปอร อินดัสตรี้
บมจ. ปญจพล พัลพ อินดัสตรี้

11

ชื่อ-สกุล

นายสุวิทย อุดมทรัพย

ตําแหนง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ป)
65
คุณวุฒิทางการศึกษา - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management Program,
Harvard University, Boston, USA.
- หลักสูตร Director Accreditation Program 66/2007 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program

1/2010 : IOD
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

-ไมมี-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท

2553 - ปจจุบัน

Director – Board of Supervisors

Zheng Xin Bank Co.,Ltd. Shanghai, Chaina

2552 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป

2552 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

2549 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. ไพลอน

2552 – เม.ย. 2554

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป

2546 – ธ.ค. 2548

กรรมการ

สภาธุรกิจไทย-จีน

2546 – ธ.ค. 2548

กรรมการ

สภาธุรกิจไทย-ฮองกง

2545 - 2552

กรรมการ

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา

2544 – ธ.ค. 2548

กรรมการ

บจ. ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)

2536 – ก.พ. 2549

กรรมการ

AFC Merchant Bank, Singapore

2534 - 2549

รองกรรมการผูจัดการ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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นายนพร สุนทรจิตตเจริญ
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
อายุ (ป)
53
คุณวุฒิทางการศึกษา - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- หลักสูตร Director Accreditation Program 25/2004 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program 53/2005 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 2/2011 : IOD
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
-ไมมี-ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

ชวงเวลา
เม.ย. 2554 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน
2536 - ปจจุบัน
2534 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
ส.ค. - ธ.ค. 2548
มิ.ย. - ธ.ค. 2548
2544 – มี.ค. 2553
2537 - มี.ค. 2554
2537 - ธ.ค. 2552
2537 - ธ.ค. 2552

ตําแหนง
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
บจ. ภูเก็ต ฟวเจอร แพลน
บจ. ดับเบิ้ลทรี
บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท
บจ. แอล เอช แอสเซท
บมจ. แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด แอนด เฮาส 2
บจ. เมืองใหม กัตทรี
บจ. แปซิฟค เรียลเอสเตท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด แอนด เฮาส 1
บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส
บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธ
บจ. แอล เอช เมืองใหม
บมจ.โฮมโปรดักส เซ็นเตอร
บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส
บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท
บจ. สยามธานี พรอบเพอรตี้
บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
บมจ. เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส
บจ. คิว-คอน อิสเทอรน
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล
บจ. สระบุรีเวชกิจ
บจ. ศรีบุรินทรการแพทย
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นางสุวรรณา พุทธประสาท /1

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อายุ (ป)
57
คุณวุฒิทางการศึกษา - MBA จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program 29/2004 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program 85/2007 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
3/2011 : IOD
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

-ไมมี-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท

2548 – 1 ก.พ. 2555

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

เม.ย. 2554 - ปจจุบัน

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป

2553 - ปจจุบัน

กรรมการ

บจ. ไอเดีย ฟตติ้ง

2551 - ปจจุบัน

กรรมการ

บจ. แอล แอนด เอช แมเนจเมนท

2546 - ปจจุบัน

กรรมการ

บจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร

2546 - ปจจุบัน

กรรมการ

บจ. คิว.เอช. แมเนจเมนท

2546 - ปจจุบัน

กรรมการ

บจ. คาซา วิลล

2543 - ปจจุบัน

กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ

บมจ. ควอลิตี้เฮาส

2543 - ปจจุบัน

กรรมการ

บจ. เดอะ คอนฟเดนซ

2543 - ปจจุบัน

กรรมการ

บจ. คิว.เอช. อินเตอรเนชั่นแนล

ส.ค. - ธ.ค.2548

กรรมการ

บมจ. เงินทุนบุคคลัภย

2535 - 2548

กรรมการ

บมจ. เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส

/1

นางสุวรรณา พุทธประสาท ลาออกจากตําแหนงกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-สกุล

นางศศิธร พงศธร

ตําแหนง

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ ัดการ

อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา -

54
MBA Nortre Dame de Namur University Ca., USA.
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)รุนที่12
หลักสูตร Director Accreditation Program 28/2004 : IOD
หลักสูตร Director Certification Program 58/2005 : IOD
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
3/2011 : IOD

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

-ไมมี-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท

2552 - ปจจุบัน

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป

2548 - ปจจุบัน

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

2548 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ปโก (ไทยแลนด)

ก.ค. - ธ.ค. 2548

รองกรรมการผูจัดการ

บมจ. เงินทุนบุคคลัภย

2547 - 2548

President

United Securities PCL.
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ชื่อ-สกุล

นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข

ตําแหนง

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ ดั การ กลุมสนับสนุนธุรกิจ

อายุ (ป)
53
คุณวุฒิทางการศึกษา - บัญชีบัณฑิต สาขาตนทุน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program 73/2008 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
2/2011 : IOD
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

-ไมมี-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท

2552 - ปจจุบัน

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป

2548 - ปจจุบัน

กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผูจัดการ กลุมสนับสนุนธุรกิจ

บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

2544 - ปจจุบัน

กรรมการ

บจ. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท

2548 - 2549

กรรมการ

บมจ. เงินทุนบุคคลัภย

2534 - 2548

กรรมการผูจัดการ

บมจ. เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส
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ผูบริหารธนาคาร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2552-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
ก.ค.-ธ.ค.2548
2547-2548

นางศศิธร พงศธร
กรรมการผูจัดการ
54
• MBA , Nortre Dame de Namur University Ca., USA.
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 12
• หลักสูตร Director Accreditation Program 28/2004 : IOD
• หลักสูตร Director Certification Program 58/2005 : IOD
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 3/2011 : IOD
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปโก (ไทยแลนด)
รองกรรมการผูจ ัดการ บง.บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
President United Securities Plc.

....................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข
รองกรรมการผูจ ัดการ กลุมสนับสนุนธุรกิจ
53
• บัญชีบัณฑิต สาขาตนทุน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program 73/2008 : IOD
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 2/2011 : IOD

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2552-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน
2548-2549
2534-2548

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ กลุมสนับสนุนธุรกิจ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บจ.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท
กรรมการ บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บค.แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
17

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายนนทจิตร ตุลยานนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
และรักษาการผูอํานวยการสํานักวิเคราะห
54
• Master of Arts Tarleton State University, USA
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• หลักสูตร Audit Committee Program 1/2004 : IOD

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ก.ค.2553-ปจจุบัน

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
และรักษาการผูอํานวยการสํานักวิเคราะห
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เมืองใหม กัตทรี
2548-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย่ นพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานสินเชื่อ
ธ.ค.2548-มิ.ย.2553
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
มิ.ย.-ธ.ค.2548
ส.ค.-ธ.ค.2548
กรรมการ บริษทั เงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
2546-2548
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานสินเชื่อ 1
บริษัทเงินทุนบุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
....................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
27 ต.ค.2553-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
ก.ค.-ธ.ค.2548
2542-2548

นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานการธนาคาร

53
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรรมการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนดแอนดเฮาส จํากัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานการธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานเงินฝาก 2
บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
First Vice President Private Banking / ดานระดมเงินฝาก
ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2548-ปจจุบัน
เม.ย.-ธ.ค.2548
2543-2548

นายธวัชชัย สิลมัฐ
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยี
55
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยี
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานสนับสนุน
บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารยูโอบีรตั นสิน

....................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
27 ต.ค.2553- ปจจุบัน
ม.ค.2555-ปจจุบัน
เม.ย.2552-ธ.ค.2554
เม.ย.2547-มี.ค.2552
ก.ย.2545-มี.ค.2552

นายหรั่ง คงพลัง
ผูชวยสายงานอาวุโส สายงานบริหารจัดการขอมูล
และรักษาการผูอํานวยการฝายบริหารจัดการขอมูล
52
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• หลักสูตร Director Accreditation Program 23/2004 : IOD

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ผูชวยสายงานอาวุโส สายงานบริหารจัดการขอมูล
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูชวยสายงานบริหารจัดการขอมูล
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บมจ.โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท
กรรมการ ประธานเจาหนาที่การเงิน
บริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
มิ.ย.2553-ปจจุบัน
ธ.ค.2552-มิ.ย.2553
2548-ธ.ค.2552
2543-2548

นายอํานาจ เปลี่ยนจิตรดี
ผูชวยสายงานเทคโนโลยี
และรักษาการผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ
57
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• สถิติศาสตรบัณฑิต สาขาประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยสายงานเทคโนโลยีและรักษาการผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายระบบสารสนเทศ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายระบบสารสนเทศ
บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)

....................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ม.ค.2555-ปจจุบัน
มิ.ย.2553-ธ.ค.2554
ธ.ค.2553- มิ.ย.2553
2548-ธ.ค.2552

นายสุวัฒน สิงหสุขสวัสดิ์
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 1
44
• ปริญญาโท การเงินการธนาคาร Mercer University, Atlanta,Georgia ,USA
• ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Director Certification Program 129/2010 : IOD
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 1
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูชวยสายงานสินเชื่อธุรกิจและรักษาการผูอํานวยการฝายสินเชื่อธุรกิจ 1
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายสินเชื่อธุรกิจ 2
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ก.ค.2554-ปจจุบัน
พ.ค.2550-ธ.ค.2553
พ.ย.2550-ธ.ค.2553

นางวลัยพร ปญญาธัญญะ
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 2
58
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 2
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการอาวุโส สายงาน Product Sale Specialist
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ยูโอบี ลิสซิ่ง จํากัด

....................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ก.ค.2554-ปจจุบัน
2550-2553
2544- 2550

นายสมศักดิ์ ดีมงคลสุข
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 3
53
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 3
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายอาวุโส สายงานวณิชธนกิจ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ม.ค.2555-ปจจุบัน
ก.ค.2553-ธ.ค.2554
ธ.ค.2552- มิ.ย.2553
2548-ธ.ค.2552

นางจินตนา ใกลสุวรรณ
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 4
49
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตร Director Certification Program 130/2010 : IOD

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 4
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูชวยสายงานสินเชื่อรายยอย
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายสินเชื่อรายยอย
ผูอํานวยการฝายสินเชื่อรายยอย
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

....................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2548-ปจจุบัน
ต.ค.-ธ.ค.2548
2545-2548

นายอภิชาติ ศรีแสงแกว
ผูชวยสายงานปฎิบัติการ
51
วทบ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูชวยสายงานปฏิบัติการ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายธุรการ
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ม.ค.2555-ปจจุบัน
2548-ธ.ค.2554
2547- 2548

นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ
ผูชวยสายงานบริหารการเงิน
57
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ผูชวยสายงานบริหารการเงิน
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายบัญชี
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายบัญชี
บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)

....................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ม.ค.2555-ปจจุบัน
พ.ย. 2553 – ม.ค.2555
เม.ย.2549-ต.ค.2553

/1

นางสาวชุติมา บุญมี /1
ผูชวยสายงานควบคุม
59
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูชวยสายงานควบคุม
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการสํานักอาวุโส สํานักกํากับธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายกํากับการปฏิบัติงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ม.ค.2555-ปจจุบัน
2553-ม.ค.2555
2551 - 2553

นายไพรัช ตระหงานเรือง /2
ผูชวยสายงานการธนาคาร
50
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผูชวยสายงานการธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝาย สํานักสวนมะลิ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายกิจการสาขา 3 และรักษาการผูจัดการศูนยธุรกิจ
สาขาถนนสุรศักดิ์
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

....................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
16 ม.ค.2555-ปจจุบัน
2554-2554
2545- 2554

/2

ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555

/3

ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

นายธานี ผลาวงศ
ผูชวยสายงานบริหารจัดการขอมูล /3
48
• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูชวยสายงานบริหารจัดการขอมูล
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝาย
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝาย
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปดดําเนินกิจการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 โดย
ได รั บ อนุ ญ าตจากธนาคารแห ง ประเทศไทยให ป ระกอบธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย เ พื่ อ รายย อ ย ตามประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจและขอบเขตการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย กลาวคือ
ธนาคารสามารถใหบริการทางดานสินเชื่อไดเฉพาะลูกคาที่เปนประชาชนรายยอย 1 และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) 2 เทานั้น ในสวนของบริการดานเงินฝากและบริการดานอื่น ๆ ธนาคารสามารถใหบริการกับทุกประเภทลูกคา
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเปนธนาคารพาณิชย โดยใชชื่อวา
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และไดเปดดําเนินการธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554
ทําใหธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไดอยางเต็มรูปแบบ เพื่อใหบริการทางการเงินแกลูกคาไดหลากหลาย
มากขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ธนาคารไดเปดดําเนินงานมาจนถึงปจจุบัน ธนาคารไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ
อยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยบริการของธนาคารสามารถแบงออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1. บริการดานเงินฝาก
ธนาคารใหบริการรับฝากเงินประเภท เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากไมประจํา เงินฝากประจํา เงินฝากประจําคูกับผลิตภัณฑประกันชีวิต เงินฝากปลอดภาษี และใบรับเงินฝากประจํา
2. บริการดานตั๋วแลกเงิน
ธนาคารให บ ริ ก ารด า นตั๋ ว แลกเงิ น เพื่ อ เป น ทางเลื อ กให กั บ ผู ที่ มี ค วามประสงค จ ะออมเงิ น ที่ ไ ด รั บ
อัตราผลตอบแทนที่สูงกวาการฝากเงิน การออมดวยวิธีนี้ ลูกคาจะไมไดรับความคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก
3. บริการดานสินเชื่อ
ธนาคารใหบริการสินเชื่อหลัก ๆ มี 5 ประเภท คือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs สินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และสินเชื่อบุคคล ซึ่งสินเชื่อแตละประเภทมีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนี้


สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs เปนสินเชื่อที่ใชในการดําเนินธุรกิจ มีทั้งสินเชื่อระยะสั้น และสินเชื่อระยะยาว
ที่มีความเหมาะสมตามความตองการของลูกคา เพื่อสนับสนุนการขยายกําลังการผลิตหรือลงทุนใหม
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ประชาชนรายยอย หมายถึง บุคคลธรรมดาทั่วไป โดยไมจํากัดระดับรายได

2

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดจํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งจะพิจารณาความเปน SMEs จากจํานวนการจางงาน หรือ มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไมรวมที่ดินโดยถือตามจํานวนที่นอยกวาเปนเกณฑ
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ทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณหรือใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยธนาคารจะพิจารณา
จัดรูปแบบสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ประเภทวงเงิน ระยะเวลาการชําระคืนที่เหมาะสมกับลูกคาแตละราย
เชน เงินกูระยะสั้น เงินกูระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) บริการออกหนังสือค้ําประกัน (Letter
of Guarantee) และสินเชื่อแฟคเตอริ่ง (Factoring) เปนตน








สินเชื่อเชาซื้อ (Hire Purchase) ธนาคารใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเพื่อสนองตอบความตองการแก
ลูกคาทั้งที่เปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. Hire Purchase – Retail เปนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตสวนบุคคลทุกประเภท
ทั้งรถยนตใหม และรถยนตใชแลว
2. Hire Purchase – Fleet เปนการใหบริการสินเชื่อรถยนตเพื่อการพาณิชย สําหรับผูประกอบการ
กลุมธุรกิจโลจิสติก ธุรกิจบริการรถเชา และอื่น ๆ
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ (Corporate Loan) เปนสินเชื่อที่ใชในการดําเนินธุรกิจขนาดใหญและ
ขนาดกลางเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อลงทุน หรือขยายกิจการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (Housing Loan) เปนสินเชื่อเพื่อผูที่ตองการซื้อที่อยูอาศัยใหมและที่อยูอาศัย
มือสองทุกโครงการ และสินเชื่อเพื่อปลูกสรางที่อยูอาศัย รวมถึงการใหบริการสินเชื่อเพื่อชําระหนี้
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของสถาบันการเงินเดิม (Refinance)
สินเชื่อบุคคล (Personal Loan) เปนสินเชื่อเพื่อนําไปใชจายในการจัดหาความสะดวกสบายในการใช
ชีวิตที่ทันสมัย โดยมีการผอนชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือนตามระยะเวลา เชน สินเชื่อเพื่อ
การศึกษา สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อเพื่อการตอเติมบาน และสินเชื่อสําหรับซื้อประกันชีวิต
เพื่อคุมครองวงเงินสินเชื่อ (Mortgage Reducing Term Assurance หรือ MRTA)

4. บริการดานอื่น ๆ
เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของลูกคา นอกจากบริการดานตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลว ธนาคารยังมี
บริการอื่น ๆ ดังนี้
 บริการทางอิเล็คทรอนิคส ชองทางการใหบริการของธนาคารคือ บัตรอิเล็กทรอนิคส (ATM) , บริการ
รับชําระเงินผานเคานเตอร (Bill Payment), บริการตัดชําระเงินคาซื้อหลักทรัพยโดยอัตโนมัติ (ATS) ,
บริการชําระเงินโดยการหักบัญชี (Direct Debit), บริการโอนเงินเขาบัญชีโดยอัตโนมัติ
 บริการดานการโอนเงิน ธนาคารใหบริการโอนเงินภายในประเทศ ซึ่งเปนบริการที่อํานวยความสะดวก
ใหแกลูกคาในการโอนเงินผานเคานเตอรบริการ ไมวาจะเปนการโอนเงินภายในบัญชี การโอนเงินใหกับ
บุคคลอื่นภายในธนาคาร การโอนเงินตางธนาคาร การโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร และบริการ
โอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผานระบบ BAHTNET
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 บริการเปนตัวแทนขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ธนาคารเปนตัวแทนใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุ น แอสเซท พลั ส จํ า กั ด บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น ซี ไ อเอ็ ม บี -พริ น ซิ เ พิ ล จํ า กั ด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ฟนันซา จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ทหารไทย จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการ กองทุน
รวม ซี มิ โ ก จํ า กั ด บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น กรุ ง ศรี จํ า กั ด บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น
เกียรตินาคิน จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี(ไทย) จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ซึ่งมีกองทุนประเภทตางๆ ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน รวมถึง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (Long
Term Equity Fund หรือ LTF)
 บริการเปนนายหนาประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ธนาคารเปนายหนาใหกับบริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จํากัด บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด และบริษัท ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัด
นอกจากนี้ธนาคารใหบริการจําหนายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยตาง ๆ ใหแกลูกคาของธนาคาร โดยมี
ผลิตภัณฑของบริษัท ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัด บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด
(มหาชน) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
 บริการจําหนายผลิตภัณฑทางการเงิน อาทิเชน แคชเชียรเช็ค และเช็คของขวัญ
 บริการรับชําระคาสาธารณูปโภค และบัตรเครดิต ผานทางเคานเตอรธนาคาร (Counter Payment) และ
ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) โดยธนาคารใหบริการรับชําระคาสาธารณูปโภค ชําระหนี้
บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล รวมถึงคาใชจายตาง ๆ และคาเบี้ยประกันชีวิต ทั้งนี้ ธนาคารเปนตัวแทนของ
Counter Service ในการเปนจุดรับชําระคาสินคาและบริการ มากกวา 500 บริการ
 บริการเปนผูแนะนําลูกคาใหบริษัทหลักทรัพย ไดแกบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย-ไซรัส จํากัด (มหาชน)
และบริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด
 บริการเปนผูแนะนํากองทุนสวนบุคคลให บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
 บริการอื่น ๆ เชน บริการใหเชาตูนิรภัย การออกหนังสือค้ําประกัน เปนตน
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ธนาคารใหความสําคัญกับการสรางเครือขายการดําเนินงานเพื่อใหบริการแกลูกคาอยางทั่วถึง โดยใหบริการ
ผานสํานักงานใหญของธนาคาร ไดแก สํานักลุมพินี และสาขาของธนาคาร ซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค จากป
2549 ที่มี 6 สาขา เพิ่มเปน 43 สาขา (ไมรวมสํานักลุมพินี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
จํานวน (สาขา)
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0
2549

2550

2551

เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ปริมณฑล

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

2552

2553

2554

ป

สาขา
1. สาขาแฟชั่นไอสแลนด
4. สาขาเดอะมอลล บางกะป
7. สาขามาบุญครองเซ็นเตอร

2. สาขาเดอะมอลล บางแค
5. สาขาดิโอลดสยาม
8. สาขาบิ๊กซี พระราม 2

10. สาขาเดอะมอลล ทาพระ
13. สาขาสําเพ็ง
16. สาขาคลองถม

11. สาขาเยาวราช
14. สาขาทองหลอ
17. สาขาบิ๊กซี ออนนุช

19. สาขาพรานนก

20. สาขาวรจักร

22. สาขาวงเวียน 22 กรกฎา
25. สาขาปากคลองตลาด
27. สาขาสมุทรสาคร
30. สาขาบิ๊กซี บางนา

23. สาขาเทอรมินอล 21
26. สาขาเซ็นทรัล พระราม 9
28. สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร
31. สาขาบิ๊กซี บางพลี

33. สาขาเชียงใหม
36. สาขาโฮมโปร ชลบุรี
39. สาขาขอนแกน
41. สาขาภูเก็ต

34. สาขาบิ๊กซี หางดง
37. สาขาศรีราชา
40. สาขาอุดรธานี
42. สาขาเทสโก โลตัส ภูเก็ต

3. สาขาคิวเฮาส อโศก
6. สาขาโฮมโปร เพชรเกษม
9. สาขาโฮมโปรเอกมัย
-รามอินทรา
12. สาขาสีลม
15. สาขาบางรัก
18. สาขาสะพานควาย
21. สาขาเดอะ เซอรเคิล
ราชพฤกษ
24. สาขาเสนานิคม
29. สาขาฟวเจอรพารค รังสิต
32. สาขาเดอะมอลล
งามวงศวาน
35. สาขาตลาดวโรรส
38. สาขาบิ๊กซี พัทยากลาง
43. สาขาปาตอง
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด เปนบริษัทยอยของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด
ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 จากชื่อเดิมคือบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ยูไนเต็ด จํากัด โดยจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2551 ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียก
ชําระแลว 200 ลานบาท โดยธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญ และมีสัดสวนการถือหุนรอยละ
99.99 ของทุนที่ชําระแลว ปจจุบันบริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย แบบ ค
1.1 ประเภทการจัดการกองทุนรวม
1.2 ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
1.3 ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.4 ประเภทการคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.5 ประเภทการจัดจําหนวยหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.6 ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน
1.7 ประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
2.1 ประเภทการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา
2.2 ประเภทการเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา
บริษัทหลัก ทรัพยจัดการกองทุ นแลนด แอนด เฮา ส จํากั ด ประกอบธุรกิจจัด การกองทุนรวม กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย กองทุนสวนบุคคล โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑและบริการดังตอไปนี้
 กองทุนรวม
เป น การให บ ริ ก ารจั ด การกองทุ น รวมโดยเสนอขายหน ว ยลงทุ น ต อ ผู ล งทุ น ทั่ ว ไป ผู ล งทุ น สถาบั น
โดยพิจารณาจากความตองการของผูลงทุน บลจ. แลนด แอนด เฮาส เนนวิธีการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษา
และวิเคราะหขอมูลเพื่อการลงทุนอยางสม่ําเสมอรวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน และรายงานสภาพตลาดการลงทุน
และความเสี่ยงในการลงทุนใหผูลงทุนทราบอยางสม่ําเสมอ
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
เปนการใหบริการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที่เนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีรายไดประจํา
เชน อาคารสํานักงาน เซอรวิสอพารทเมนท โดยรายไดที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะถูกสงไปใหผูลงทุนในรูป
เงินปนผล โดยผูลงทุนจะไดรับผลประโยชนในรูปของเงินปนผลจากรายไดที่เกิดจากการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย
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 กองทุนสวนบุคคล
เปนการใหบริการจัดการลงทุนแกผูลงทุนทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล การจัดการกองทุนสวนบุคคล
จะครอบคลุมการจัดการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน พันธบัตร หุนกู หุนทุน และหนวยลงทุน โดยพิจารณาจาก
ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกคาและมีการจัดทํารายงานสรุปและประเมินผลใหแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิภายใตการบริหารจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บลจ. แลนด แอนด เฮาส มีกองทุนภายใตการบริหารจัดการ คิดเปนมูลคา
สินทรัพยสุทธิทั้งสิ้น 6,167.53 ลานบาท ประกอบดวย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง 3,970.86
ลานบาท และกองทุนตราสารหนี้รวมทั้งสิ้น 2,196.67 ลานบาท
3. โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย สําหรับป 2554 ป 2553 และป 2552 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
โครงสรางรายได
รายไดดอกเบี้ย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
รวมรายไดดอกเบีย้
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคา ธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมรับนายหนาประกัน
คารับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน
อื่น ๆ
รวมรายไดคา ธรรมเนียมและบริการ

ป 2554
จํานวน
รอยละ

ป 2553
จํานวน รอยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2552
จํานวน
รอยละ

2,383.05
762.87
202.92
3,348.84

127.27
40.73
10.84
178.84

1,718.56
529.63
77.23
2,325.42

112.00
34.52
5.03
151.55

1,608.67
337.38
16.65
1,962.70

123.78
25.96
1.28
151.02

(502.17)
(807.56)
(245.51)
(95.77)
(1,651.01)
1,697.83

(26.82)
(43.13)
(13.11)
(5.11)
(88.17)
90.67

(459.26)
(196.62)
(94.06)
(122.76)
(872.70)
1,452.72

(29.93)
(12.82)
(6.13)
(8.00)
(56.88)
94.67

(552.72)
(67.61)
(84.45)
(109.83)
(814.61)
1,148.09

(42.53)
(5.20)
(6.50)
(8.45)
(62.68)
88.34

42.63
17.21
60.16
120.00

2.28
0.92
3.21
6.41

42.27
13.35
28.64
84.26

2.75
0.87
1.87
5.49

25.41
10.51
33.88
69.80

1.95
0.81
2.61
5.37
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
โครงสรางรายได
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการ
อื่น ๆ
รวมคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคา ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดอื่น
กําไรจากเงินลงทุน
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน

ป 2554
จํานวน
รอยละ

ป 2553
จํานวน รอยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2552
จํานวน
รอยละ

(19.34)
(2.21)
(21.55)
98.45

(1.03)
(0.12)
(1.15)
5.26

(16.30)
(0.75)
(17.05)
67.21

(1.06)
(0.05)
(1.11)
4.38

(13.85)
(0.61)
(14.46)
55.34

(1.06)
(0.05)
(1.11)
4.26

73.47
2.75
76.22
1,872.50

3.92
0.15
4.07
100.00

10.31
4.22
14.53
1,534.46

0.67
0.28
0.95
100.00

90.36
5.88
96.24
1,299.67

6.95
0.45
7.40
100.00

จากตารางแสดงใหเห็นวา โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ
1. รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดดอกเบี้ย ประกอบดวย รายไดจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ รายไดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ และรายไดจาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน โดยในงวดรายงานสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมี
รายไดดอกเบี้ยจํานวน 3,348.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 1,023.42 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 44.01 รายได
ดอกเบี้ ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นี้ ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได ด อกเบี้ ย ในเงิ น ให สิ น เชื่ อ ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น ตามการขยายตั ว ของ
เงินใหสินเชื่อของธนาคาร
คาใชจายดอกเบี้ย ประกอบดวย คาใชจายดอกเบี้ยของเงินรับฝาก ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม รายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงินและเงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก โดยในป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายดอกเบี้ยจํานวน
1,651.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 778.31 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 89.18 สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากการ
เพิ่มขึ้นของคาใชจายดอกเบี้ยในตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม ทั้งนี้เนื่องจากในป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีตราสารหนี้
ที่ออกและเงินกูยืมเพิ่มขึ้นสูงถึง 17,579.70 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 93.85
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 1,697.83 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 90.67 ของรายไดรวมจากการดําเนินงาน รายไดดอกเบี้ยสุทธิดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป 2553 และ 2552 เทากับ
245.11 ลานบาท และ 549.74 ลานบาท ตามลําดับ รายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของธนาคาร
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2. รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการโดยสวนมากมาจากคาธรรมเนียมการอํานวยเงินใหสินเชื่อ ซึ่งประกอบดวย รายได
คาธรรมเนียมเงินใหสินเชื่อ รายไดคาธรรมเนียมรับนายหนาประกัน และรายไดคารับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน สําหรับ
งวดรายงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการจํานวน 120.00 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 35.74 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 42.42
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการจํานวน 21.55
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 4.5 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้น รอยละ 26.39
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจํานวน 98.45
ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.26 ของรายไดรวมจากการดําเนินงาน รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิดังกลาวเพิ่มขึ้นจาก
ป 2553 และ 2552 เทากับ 31.24 ลานบาท และ 43.11 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเงินใหสินเชื่อ
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
3. รายไดอื่น
รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากเงินลงทุน และรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดอื่นจํานวน 76.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 61.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ
424.57

4. เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
การดําเนินกิจการของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ธนาคารไดมีการ
กําหนดแผนกลยุทธและแผนธุรกิจอยางครบวงจรสําหรับระยะเวลา 3 ปขางหนาและมีการทบทวนแผนการดําเนินงาน
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทันตอสถานการณและสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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วิสัยทัศน และพันธกิจ
วิสัยทัศนของธนาคาร คือ
“เราจะเปนหนึ่งในธนาคารเอกชนที่เปนผูนําทางดานการสนับสนุนผูซื้ออสังหาริมทรัพยในประเทศไทย”
พันธกิจของธนาคาร คือ
(1) มุงมั่นเปนสถาบันการเงินที่มั่นคงและเชี่ยวชาญดานอสังหาริมทรัพย
(2) ใหบริการทางการเงินอยางมืออาชีพ
(3) เปนสถาบันการเงินที่มีความโปรงใส ยึดมัน่ ตอการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลตามมาตรฐานสากล

เปาหมายการดําเนินธุรกิจของธนาคารในป 2555
ตามที่ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดรับการอนุญาตจากกระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของ
ธนาคารแหงประเทศไทยใหปรับฐานะจากธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเปนธนาคารพาณิชย และดําเนินการธนาคารพาณิชยเต็ม
รูปแบบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 นั้น ทําใหธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารไดหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาแตละกลุม และครอบคลุมการใหบริการทางการเงินแกกลุมลูกคาบุคคล กลุมลูกคาธุรกิจไดหลากหลาย
มากขึ้น รวมถึงการใหบริการทางการเงินในรูปแบบอื่น ๆ ผานบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ไดแก บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ที่พรอมใหบริการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร ในป 2555 ธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไดอยางเต็มรูปแบบ และ
มีเปาหมายขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ สินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และสินเชื่อเชาซื้อรถยนต พรอมทั้ง
เพิ่มชองทางในการใหบริการผาน Internet Banking รวมถึงการสรางเครือขายการดําเนินงานอยางตอเนื่องผานสาขาของ
ธนาคาร โดยการขยายสาขาทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัดเพื่อใหบริการแกลูกคาอยางทั่วถึง
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ธนาคารดําเนินกิจการโดยดํารงนโยบายและกลยุทธเพื่อมุงเนนที่จะเปนธนาคาร
ที่นาเชื่อถือ มีบริการที่ดี ดําเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลและแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน พรอมกับพัฒนาตนเองอยาง
ไมหยุดยั้ง โดยมีหนวยงานภายในธนาคารที่ทําหนาที่สนับสนุนและบริหารงานองคกรเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ
และบริการทางการเงิน ตลอดจนกระบวนการทํางาน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและตอบสนองความตองการของผูมี สวนเกี่ยวของ
ทุกฝาย เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแขงขันระยะยาว รวมถึงการรักษาระดับความแข็งแกรงของธนาคาร
เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนั้นธนาคารยังมุงสรางความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนใหกับชุมชนผานทาง
กิจกรรมเพื่อสังคม
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โครงสรางเงินทุน
1. หลักทรัพยของธนาคาร
1.1 หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 12,000,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
1,200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนชําระแลวจํานน 12,000,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 1,200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท

1.2 หุนบุริมสิทธิ
- ไมมี –

1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
- ไมมี –

2. ผูถือหุน
2.1 โครงสรางการถือหุน
รายชื่อผูถอื หุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
รายชื่อ
1. บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
2. ผูถอื หุน รายยอย 17 ราย
รวม

จํานวนหุนสามัญ
1,199,999,900
100
1,200,000,000

รอยละ
99.99
0.01
100.00

2.2 ขอมูลผูถือหุนรายใหญ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของธนาคาร โดยมีสัดสวน
การถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
บริ ษั ท แอล เอช ไฟแนนซเ ชี ยล กรุ ป จํ า กัด (มหาชน) ไดจั ด ตั้ง ขึ้ น เมื่ อป 2552 เพื่ อ ลงทุ น ในธนาคาร และ
เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑการกํากับ
แบบรวมกลุม โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัท
แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารแลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทลูกในกลุม Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
เปนบริษัทลูกนอกกลุม Solo Consolidation
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เมื่ อ ต น ป 2554 บริ ษั ท แอล เอช ไฟแนนซ เ ชี ย ล กรุ ป จํ า กั ด (มหาชน) ได ดํ า เนิ น การเพื่ อ นํ า บริ ษั ท เข า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พยแหง ประเทศไทย และในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทไดเสนอขายหุ นสามัญเพิ่มทุ น
ตอประชาชนทั่วไป จํานวน 1,443,103,288 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ขายในราคาหุนละ 1.40 บาท เปนเงิน 2,020,344,603.20
บาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยใชอักษรยอในการซื้อขาย
หลักทรัพยวา LHBANK
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ดังนี้
12,000,000,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
11,472,096,320 บาท
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 ทุนจดทะเบียน
12,000,000,000 บาท
ทุนชําระแลว
11,484,375,920 บาท
2.3 ขอมูลบริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด เปนบริษัทยอยของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด
ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 จากชื่อเดิมคือบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ยูไนเต็ด จํากัด โดยจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2551 ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียก
ชําระแลว 200 ลานบาท โดยธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญ และมีสัดสวนการถือหุนใน
อัตรารอยละ 99.99 ของทุนที่ชําระแลว ปจจุบัน บริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย แบบ ค
1.1 ประเภทการจัดการกองทุนรวม
1.2 ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
1.3 ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.4 ประเภทการคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.5 ประเภทการจัดจําหนวยหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.6 ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน
1.7 ประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน
2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
2.1 ประเภทการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา
2.2 ประเภทการเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา
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3. นโยบายการจายเงินปนผล
3.1 นโยบายการจายเงินปนผลของธนาคาร
ในการพิจารณาจายเงินปนผล ธนาคารจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว
และจะพิจารณาจากงบการเงิน รวม ทั้ งนี้ การจา ยเงินป นผลจะเป นไปตามข อบัง คับของธนาคาร ซึ่ง สรุปสาระสํ าคั ญคื อ
เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการ
อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อเห็นวาธนาคารมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงาน
ให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ทราบในการประชุ ม คราวถั ด ไป นอกจากนี้ การจ า ยเงิ น ป น ผลต อ งเป น ไปตามประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย และตามที่กฎหมายกําหนด

3.2 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
ธนาคารมีบริษัทยอย ไดแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด การจายเงินปนผล
จะเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งสรุปสาระสําคัญคือ การจายเงินปนผลทุกคราว บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง
อยางนอยหนึ่งในยี่สิบของเงินกําไรสุทธิซึ่งบริษัททํามาหาไดจากกิจการบริษัท จนกวาสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของ
จํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น

3.3 ขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินปนผล
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 31/2551 เรื่อง หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารอง
กําหนดใหในระหวางเวลาที่สถาบันการเงินยังไมตัดสินทรัพยที่เสียหายออกจากบัญชี หรือกันสํารองสําหรับสินทรัพยและ
ภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไมเสียหายไมครบทั้งจํานวน สถาบันการเงินจะจายเงินปนผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก
ผูถือหุนมิได
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.67/2551 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบัน
การเงิน (8) นโยบายการจายเงินปนผล กําหนดใหสถาบันการเงินไมควรนํากําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงหรือไมมีกระแสเงินสดรับ
จริงมาใชในการจายเงินปนผล เชน กําไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพยเพื่อคา (Mark to Market) กําไรที่เกิดจากการโอน
เปลี่ยนประเภทสินทรัพยทางการเงิน และไมควรนํากําไรที่เกิดจากการขายสินทรัพยที่มิไดมีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทําให
สถาบันการเงินมีกําไรสูงกวาหรือขาดทุนต่ํากวากรณีปกติมาใชในการจายเงินปนผล เชน กําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสิน
รอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขใหสถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพยสินนั้นไดในอนาคต

4. จํานวนและชนิดหุนที่บริษัทถือหุนในบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน ตัง้ แตรอยละสิบขึ้นไป และไมเกินรอยละหาสิบ
-ไมม-ี
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5. จํานวนและชนิดหุนที่บริษัทถืออยูในบริษัทในเครือ ตัง้ แตรอยละหาสิบขึ้นไป
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชําระแลว
มูลคาที่ตราไวหุนละ
ชนิดของหุนทัง้ หมด
และที่ออกจําหนายแลว
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
ผูถือหุนใหญ

:
:

0105551006645

:
:
:
:
:
:
:

จํานวน 200,000,000 บาท
จํานวน 200,000,000 บาท
หุนสามัญหุนละ 100 บาท
ประกอบดวย หุนสามัญ
2,000,000 หุน
หุนบุริมสิทธิ์ -ไมม-ี
0-2286-3484 , 0-2679-2155
0-2286-3585 , 0-2679-2150
www.lhfund.co.th

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแลว แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,999,800 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
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โครงสรางองคกร
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โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของธนาคาร ประกอบดวย คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดยอยอีก 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยมีองคประกอบ คุณสมบัติการ
แบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน และเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง ธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน กรรมการ ผูจัดการ และผูมีอํานาจในการจัดการธนาคารทุกทานตองไดรับความเห็นชอบโดยธนาคาร
แหงประเทศไทยดังรายละเอียดตอไปนี้

1. คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ดังนี้
1. นายอนันต อัศวโภคิน
2. นายรัตน
พานิชพันธ
3. นายไพโรจน เฮงสกุล
4. นายอดุลย

วินัยแพทย

5. นายสุวิทย
6. นายนพร

อุดมทรัพย
สุนทรจิตตเจริญ

7. นางสุวรรณา พุทธประสาท /1
8. นางศศิธร
พงศธร
9. นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข
นายวิเชียร

อมรพูนชัย

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร และรองกรรมการ
ผูจัดการ กลุมสนับสนุนธุรกิจ
เลขานุการ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนธนาคาร
นายรัตน พานิชพันธ นางศศิธร พงศธร และนายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ธนาคารไดเพิ่มกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามแทนธนาคารอีก 1 ทาน ไดแก นายนพร สุนทรจิตตเจริญ โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
/1

ลาออกจากตําแหนงกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของธนาคารดวยความซื่อสัตย
สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนขององคกรโดยรวม โดยไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนของผูถือหุนกลุมใดหรือ
รายใด โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของธนาคารและของหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระวังรักษาผลประโยชนของธนาคาร
2) กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงานของธนาคารตามที่ฝายจัดการเสนอ และกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ
ใหเ ปน ไปตามนโยบายที่ ไ ดรั บ การอนุ มั ติ ไ วอ ยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ระวั ง รั ก ษา
ผลประ โยชนของธนาคารและ ผูถือหุน
3) จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงาน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร
4) ดูแลใหฝายจัดการของธนาคารมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางดานการบริหาร
ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ โดยอยางนอยครอบคลุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ การตลาดและการลงทุน
สภาพคลอง การปฏิบัติการ ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ และอนุมัตินโยบายดังกลาว รวมทั้งทบทวน
กลยุทธการปฏิบัติจริงและนโยบายในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
5) ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจวากรรมการที่เปนผูบริหาร และฝายจัดการ
ดําเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว
6) ดูแลใหเกิดความมั่นใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการในงานของธนาคารซึ่งรวมถึงการแตงตั้ง
ผูมีอํานาจในการจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
7) ดําเนินการใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
8) ดูแลใหฝายจัดการบอกกลาวเรื่องที่สําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการ รวมถึงดูแลใหมีกระบวนการใน
การจัดสงขอมูล เพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอมูลจากฝายจัดการอยางเพียงพอที่จะทําใหสามารถปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ
9) ดูแลใหธนาคารกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ และการลงทุนแกบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร
10) จัดใหมีการถวงดุลอํานาจของฝายจัดการ และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดย
กําหนดใหมีสัดสวนหรือจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารอยางเหมาะสม
11) พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อชวยดูแลระบบบริหารใหเปนไป
ตามนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้งอนุมัติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงในองคประกอบ การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย
ที่ไดแตงตั้งขึ้น
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12) ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงรายงาน (Management Letter) จากผูสอบบัญชีภายนอก และขอคิดเห็น
จากฝายจัดการของธนาคารตอคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในระยะเวลาไมเกิน 4 เดือน
หลังจากวันที่ปดงวดการบัญชี
13) ใหกรรมการเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแตละป

องคประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
จํ า นวนของคณะกรรมการเป น ไปตามที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น กํ า หนด โดยมี จํ า นวนไม น อ ยกว า 5 คน และมี
กรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดและไมนอยกวา 3 คน

การแตงตั้งกรรมการธนาคาร
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใด
ไมได (Non-cumulative Voting)
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลือ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ในกรณี ที่ บุค คลซึ่ ง ได รั บ การเลื อ กตั้ ง ในลํ า ดั บ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
2. การพนจากตําแหนงกรรมการ
(ก) การพนตําแหนงตามวาระ
- ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให
จับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ถัดไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น
เปนผูออกจากตําแหนง
- กรรมการผูพนจากตําแหนงนี้จะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
(ข) ตาย
(ค) ลาออก
(ง) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
(จ) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถอื หุนที่
เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(ช) ศาลมีคําสั่งใหออก
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3. ในกรณีที่กรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปน
กรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้
มติของคณะกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน กรรมการที่
ยังเหลืออยู

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Directors Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายรัตน
นายนพร
นางศศิธร
นายไพโรจน
นายวิเชียร

พานิชพันธ
สุนทรจิตตเจริญ
พงศธร
ไพศาลศรีสมสุข
อมรพูนชัย

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1) เสนอนโยบาย วางแผนกลยุทธ และทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร ตอคณะกรรมการธนาคาร และ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับการอนุมัติ
2) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ และการลงทุนแกบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร
3) พิจารณาอนุมัติการใหสินเชื่อภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และ
กลั่นกรองการใหสินเชื่อกอนเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
4) พิจารณากลั่นกรองงานตาง ๆ กอนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
5) บริหารจัดการองคกรและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ
6) มอบหมายงานและประสานงานกับผูบริหารระดับลางลงมา ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงานที่
วางไว ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งวิเคราะหผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อหาขอดี ขอเสีย และแนวทางในการแกไข
7) รายงานเรื่องที่มีนัยสําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริหารทานใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน กรรมการบริหารทานนั้นไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาวกับธนาคารหรือบริษัทยอยของธนาคารตาม
ขอบังคับของธนาคารและตามที่สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังนี้
1. นายไพโรจน เฮงสกุล/1
2. นายอดุลย
3. นายสุวทิ ย
นายรงค

วินัยแพทย
อุดมทรัพย /1
หิรัญพานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. สามารถเชิญฝายจัดการ หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงานธนาคารที่เกี่ยวของมารวมประชุมชี้แจง ให
ความเห็น หรือขอใหจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของตามความเหมาะสมหรือจําเปน
2. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Officer) ผูตรวจสอบ และ
ผูสอบบัญชีใหอยูในมาตรฐานของวิชาชีพ โดยมีการประสานสัมพันธกัน และใหความเชื่อมั่นและ
ยื น ยั น ความเป น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านแก ผู กํ า กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ ผู ต รวจสอบ และ
ผูสอบบัญชี
3. พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลิกจาง ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
พิจารณาความดีความชอบแกผูจัดการฝาย/สํานักในสายงานกํากับและตรวจสอบ ตามระเบียบและ
หลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด
4. สอบทานความถูกตองและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายงานการเงิน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และเสนอแนะการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
5. จัดประชุมเปนทางการรวมกับฝายจัดการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาใหความเห็นตอรายงานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑประจําป (Annual Compliance
Report)
7. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําอยางนอย ปละ 1 ครั้ง
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบทุกป

/1

หมายถึง มีความรูและประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน
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4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้
1. นายอดุลย
2. นายนพร
3. นางสุวรรณา
นายเรืองศักดิ์

วินัยแพทย
สุนทรจิตตเจริญ
พุทธประสาท
วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีขอบเขตอํานาจหนาที่ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1) กําหนดนโยบายตาง ๆ ดังนี้
- นโยบาย หลักเกณฑ และ วิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต
ตําแหนงรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป
- นโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่ใหแก กรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงของธนาคาร
เฉพาะตํ า แหน ง กรรมการผู จั ด การขึ้ น ไป โดยต อ งมี ห ลั ก เกณฑ ที่ ชั ด เจน โปร ง ใส เพื่ อ เสนอให
คณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาอนุ มั ติ และส ง นโยบายดั ง กล า วให ธ นาคารแห ง ประเทศไทยได
เมื่อทวงถาม
2) คั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง ต า ง ๆ ดั ง ต อ ไปนี้ เพื่ อ นํ า เสนอ
คณะกรรมการธนาคาร
- กรรมการ ( เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ )
- ผูบริหารระดับสูงตั้งแตตําแหนงรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป
3) ดู แ ลให ก รรมการหรื อ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตั้ ง แต ตํ า แหน ง กรรมการผู จั ด การขึ้ น ไปได รั บ ผลตอบแทน
(คาตอบแทนในฐานะกรรมการ / คาตอบแทนประจําตําแหนง / คาเบี้ยประชุม) หรือเงิน Bonus ที่เหมาะสมกับ
หนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอธนาคาร
4) กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงเฉพาะตําแหนงกรรมการผูจัดการ เพื่อใชพิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจําปโดยไดคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอธนาคาร
5) พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจําปหรืองบประมาณการจายเงิน Bonus ประจําปหรือผลตอบแทน
พิเศษอื่น ๆ ที่ธนาคารกําหนดใหพนักงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร
6) เปด เผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไวในรายงานประจํา ป
ของธนาคาร
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการ 6 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นางศศิธร
นายไพโรจน
นายนนทจิตร

พงศธร
ไพศาลศรีสมสุข
ตุลยานนท

นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน

นายธวัชชัย
นายอํานาจ
6. นายอภิชาติ
นางสาวอภิญญา

สิลมัฐ หรือ
เปลี่ยนจิตรดี
ศรีแสงแกว
ภวังคนันท

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1) กําหนดนโยบายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่ง
ตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยง
ดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของธนาคาร เปนตน
2) วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสี่ยงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
4) รายงานต อ คณะกรรมการตรวจสอบอย า ง สม่ํา เสมอในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด

6. คณะกรรมการอื่นๆ
นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ที่คณะกรรมการธนาคารไดจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนในการติดตามและ
กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารในแตละดานตามที่กลาวไวขางตนแลว คณะกรรมการบริหารไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดอื่นเพิ่มเติม เพื่อทําหนาที่ดูแลเฉพาะเรื่อง ดังนี้
6.1 คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee) มีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการอนุมัติสินเชื่อและกลั่นกรอง
สินเชื่อที่เปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
6.2 คณะอนุกรรมการสินเชื่อ (Sub Credit Committee) มีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ได
เทาที่ธนาคารกําหนดและ รายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการสินเชื่อ รวมถึงกลั่นกรองสินเชื่อที่เปนอํานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการสินเชื่อ
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6.3 คณะกรรมการพั ฒนาหนี้ มีขอบเขตอํานาจหน าที่ในการพิจารณากําหนดและทบทวนกระบวนการใน
การพัฒนาหนี้ กระบวนการติดตามหนี้และกระบวนการดําเนินการดานกฎหมายกับลูกหนี้ รวมถึงพิจารณาใหความเห็นใน
การจัดชั้นหนี้ แนวทางในการติดตามและแกไขหนี้ มีอํานาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย รวมถึงรายงาน
การปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหาร
6.4 คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO) มีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการพิจารณา กําหนด
เป า หมายโครงสร า งทางการเงิ น ของสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ของธนาคาร กํ า หนดเพดานความเสี่ ย งด า นสภาพคล อ ง และ
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารใหสอดคลองกับเปาหมายดานรายไดของธนาคาร พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนเพื่อการ
บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย โดยเนนการลงทุนในตราสารหรือผลิตภัณฑที่มีอันดับเครดิตไมต่ํากวา
BBB+ กํ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก และอั ต ราดอกเบี้ ย อ า งอิ ง ของธนาคาร พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก าร
ออกผลิตภัณฑทางการเงิน ดานการระดมทุน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และเปาหมายดานตนทุน ตลอดจนเพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคลองของธนาคารพิจารณาขอมูลกระแสเงินสดของธนาคาร ตลอดจนพฤติกรรมการฝาก
ถอนของลูกค า เพื่อ ประเมินภาพความเสี่ย งดานสภาพคล อง และวางกลยุทธร องรับสถานการณตางๆ ใหเหมาะสมและ
สอดคลองไปกับนโยบายของธนาคาร กําหนดตัวชี้วัดสําคัญตางๆที่จะเปนเครื่องมือในการสะทอนภาพการบริหารสินทรัพย
และหนี้สินใหเปนไปตามนโยบายของธนาคาร
ในป 2554 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการเขาประชุมของกรรมการ
แตละคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ประกอบดวย จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานไดเขารวม
ประชุม สรุปดังตารางดานลางนี้
ตารางแสดงการเขารวมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2554

รายนามคณะกรรมการ
1. นายอนันต อัศวโภคิน
2. นายรัตน พานิชพันธ
3. นายไพโรจน เฮงสกุล
4. นายอดุลย วินัยแพทย
5. นายสุวิทย อุดมทรัพย
6. นายนพร สุนทรจิตตเจริญ
7. นางสุวรรณา พุทธประสาท
8. นางศศิธร พงศธร
9. นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
09/12
12/12
12/12
12/12

25/25
21/25
23/24
25/25

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

10/10
10/10
10/10
-

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
คาตอบแทน
2/2
2/2
2/2
-

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

21/22
20/22
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10. นายนนทจิตร ตุลยานนท /1

-

-

-

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
คาตอบแทน
-

11. น.ส.จุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน /1

-

-

-

-

17/22

12. นายธวัชชัย สิลมัฐ/1 หรือ

-

-

-

-

21/22

-

-

-

-

22/22

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

21/22

นายอํานาจ เปลี่ยนจิตรดี /1
13. นายอภิชาติ ศรีแสงแกว/1

7. คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป รวม 16 ทาน ดังรายชื่อ
และตําแหนง ดังนี้
1. นางศศิธร
พงศธร
กรรมการผูจัดการ
2. นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข
รองกรรมการผูจ ัดการ กลุมสนับสนุนธุรกิจ
3. นายนนทจิตร ตุลยานนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานการธนาคาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยี
5. นายธวัชชัย
สิลมัฐ
6. นายหรั่ง
คงพลัง
ผูชวยสายงานอาวุโส สายงานบริหารจัดการขอมูล
7. นายอํานาจ
เปลี่ยนจิตรดี
ผูชวยสายงานเทคโนโลยี
8. นายสุวัฒน
สิงหสุขสวัสดิ์
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 1
9. นางวลัยพร
ปญญาธัญญะ
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 2
10. นายสมศักดิ์
ดีมงคลสุข
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 3
11. นางจินตนา
ใกลสุวรรณ
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 4
12. นายอภิชาติ
ศรีแสงแกว
ผูชวยสายงานปฏิบัติการ
13. นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ
ผูชวยสายงานบริหารการเงิน
14. นางสาวชุติมา บุญมี /2
ผูชวยสายงานควบคุม
/2
15. นายไพรัช
ตระหงานเรือง
ผูชวยสายงานการธนาคาร
16. นายธานี
ผลาวงศ /3
ผูชวยสายงานบริหารจัดการขอมูล
/1

เปนผูบริหารของธนาคาร

/2

ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555

/3

ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร
1. วิธีการคัดเลือกกรรมการธนาคาร
การสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร
ตามขอบังคับของธนาคาร แบงเปน 2 กรณี

เปนไปตามแนวทางในการแตงตั้งกรรมการ

กรณี ที่ 1 การแต ง ตั้ ง กรรมการใหม อั น เนื่ อ งจากการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรูความสามารถ มีประสบการณ
ในดานตาง ๆ ตลอดจนมีความเขาใจดานการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย โดยคํานึงถึงความจําเปนขององคกร และการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และนําเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณากลั่นกรองบุคคลนั้นๆ กอนนําเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาเพื่ออนุมัติ
กรณีที่ 2 การแตงตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการที่ออกกอนครบกําหนดวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
กํ า หนดค า ตอบแทนจะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและกลั่ น กรองบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม รวมถึ ง มี ค วามรู ค วามสามารถ
มีประสบการณในดานตาง ๆ ตลอดจนมีความเขาใจดานการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย โดยคํานึงถึงความจําเปนของ
องคกร และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อนําเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. วิธีการสรรหาผูบริหารธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม สําหรับดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ โดยคํานึงถึงจริยธรรม คุณธรรม
ความซื่อสัตย และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการธนาคารกําหนดโดยที่ประชุมผูถือหุนในรูปของตัวเงิน ไดแก คาตอบแทนรายเดือน และ
คาเบี้ยประชุม นอกจากนี้ ยังผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร โดยการนําเสนอจากคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งคาตอบแทนกรรมการจะกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส ตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไป
โดยพิจารณาจากประสบการณทํางาน ความรู ความสามารถ สอดคลองกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการในการ
กํากับการทํางานของธนาคาร และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของธนาคารและผูถือหุน สําหรับคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหารในป 2554 และป 2553 มีดังนี้

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2554 ธนาคารจายคาตอบแทนใหแกกรรมการธนาคารจํานวน 2,030,000 บาท โดยเปนคาตอบแทน
รายเดือน เบี้ยประชุม และไดจายคาตอบแทนใหแกผูบริหารรวม 14 ราย จํานวน 51,391,914.54 บาท โดยเปนคาตอบแทนใน
รูปเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่น
สําหรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 มี
มติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

ตารางแสดงอัตราคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ประจําป 2554 และ 2553
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่เปนผูบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

2554
คาตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

2553
คาเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

คาเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

คาเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

50,000
40,000
40,000

25,000
20,000
-

40,000
30,000
30,000

20,000
15,000
-

-

25,000
20,000

-

20,000
15,000

-

20,000
15,000

-

15,000
10,000

-

20,000
15,000

-

15,000
10,000
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ตารางแสดงคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ประจําป 2554 และ 2553
ชื่อ-สกุล

1. นายอนันต อัศวโภคิน
2. นายรัตน
พานิชพันธ
3. นายไพโรจน เฮงสกุล
4. นายอดุลย วินัยแพทย
5. นายสุวิทย อุดมทรัพย
6. นายนพร
สุนทรจิตตเจริญ
7. นางสุวรรณา พุทธประสาท
8. นางศศิธร พงศธร
9. นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข
รวม

วันที่เริ่มเปน
กรรมการ
ธนาคาร
19 ธ.ค. 2548
28 ธ.ค. 2548
1 ก.พ. 2552
19 ธ.ค. 2548
1 ก.พ. 2552
19 ธ.ค. 2548
19 ธ.ค. 2548
21 ธ.ค. 2548
19 ธ.ค. 2548

ป 2554 /1
คาตอบแทน
และเบี้ยประชุม โบนัส
(บาท)
240,000
315,000
270,000
255,000
250,000
270,000
190,000
120,000
120,000
2,030,000
-

ป 2553
คาตอบแทน
และเบี้ยประชุม โบนัส
(บาท)
580,000
835,000
635,000
640,000
595,000
695,000
510,000
330,000
330,000
5,150,000
-

ตารางแสดงคาตอบแทนผูบริหารประจําป 2554 และ 2553
ประเภท
เงินเดือน
เงินพิเศษ/โบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เบี้ยประกันกลุม
คาเครื่องแบบ/บัตรพนักงาน
คารักษาพยาบาล
คาตอบแทนอื่น
รวม

/1

จํานวน
(ราย)
14

ป 2554
คาตอบแทน
(บาท)

36,636,786.67
10,834,700.00
2,020,660.80
31,171.07
7,815.00
36,781.00
1,824,000.00
51,391,914.54

จํานวน
(ราย)
12

ป 2553
คาตอบแทน
(บาท)
31,561,968.33
7,133,250.00
1,862,707.70
77,376.84
1,800.00
45,854.90
2,316,841.15
42,999,798.92

คาตอบแทนกรรมการธนาคารประจําป 2554 เนื่องจากกรรมการของธนาคารเปนกรรมการชุดเดียวกับของบริษัทแมในกลุมธุรกิจทางการเงิน
คือ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ดังนั้น ในป 2554 เมื่อบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
จายคาตอบแทนใหแกกรรมการของธนาคาร ธนาคารไมไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการธนาคารอีก
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2. คาตอบแทนอื่นของกรรมการธนาคาร ประจําป 2554
ผลประโยชนตอบแทนอื่น ประเภทหุน หุนกู รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่น ๆ ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมไดเปน
ตัวเงิน นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงไดรบั ตามปกติ ซึ่งไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม
ชื่อ-สกุล
1. นายอนันต อัศวโภคิน
2. นายรัตน
พานิชพันธ
3. นายไพโรจน เฮงสกุล
4. นายอดุลย วินัยแพทย
5. นายสุวิทย อุดมทรัพย
6. นายนพร
สุนทรจิตตเจริญ
7. นางสุวรรณา พุทธประสาท
8. นางศศิธร พงศธร
9. นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข
รวม

วันที่เริ่ม
เปนกรรมการ
ธนาคาร
19 ธ.ค. 2548
28 ธ.ค. 2548
1 ก.พ. 2552
19 ธ.ค. 2548
1 ก.พ. 2552
19 ธ.ค. 2548
19 ธ.ค. 2548
21 ธ.ค. 2548
19 ธ.ค. 2548

ป 2554

ป 2553

ผลประโยชนตอบแทนอื่น

ผลประโยชนตอบแทนอื่น

- ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี -

- ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี - ไมมี -

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ธนาคารจายคาตอบแทนการสอบบัญชีและคาตรวจสอบอื่น ๆ ใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
สํานักงานสอบบัญชีของธนาคาร

สําหรับรอบปบัญชี 2554 เปนจํานวนเงินรวม 3,760,000 บาท

สําหรับรอบปบัญชี 2553 เปนจํานวนเงินรวม 3,500,000 บาท
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ตารางแสดงรายชื่อกรรมการและผูบริหารธนาคารที่ถือหุนในธนาคาร , บริษัทแม และบริษัทยอยของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553
รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร

ตําแหนง

1. นายอนันต
2. นายรัตน
3. นายไพโรจน

อัศวโภคิน
พานิชพันธ
เฮงสกุล

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายอดุลย

วินัยแพทย

5. นายสุวิทย
6. นายนพร

อุดมทรัพย
สุนทรจิตตเจริญ
พุทธประสาท

ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร และกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ

8. นางศศิธร

พงศธร

กรรมการผูจัดการ

9. นายไพโรจน

ไพศาลศรีสมสุข

10. นายนนทจิตร

ตุลยานนท

11. นางสาวจุฑามาศ

สมบุณยะวิโรจน

12. นายธวัชชัย

สิลมัฐ

13. นายหรั่ง

คงพลัง

14. นายอํานาจ

เปลี่ยนจิตรดี

15. นายสุวัฒน

สิงหสุขสวัสดิ์

รองกรรมการผูจัดการ กลุม
สนับสนุนธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานบริหารความเสี่ยง
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานการธนาคาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานเทคโนโลยี
ผุชวยสายงานอาวุโส
สายงานบริหารจัดการขอมูล
ผูชวยสายงานเทคโนโลยี
และรั ก ษาการผู อํ า นวยการฝ า ย
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 1

16. นางวลัยพร
17. นายสมศักดิ์
18. นางจินตนา

ปญญาธัญญะ
ดีมงคลสุข
ใกลสุวรรณ

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 2
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 3
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 4

7. นางสุวรรณา

/1

/4

31 ธันวาคม 2553
จํานวนหุนที่ถือ
/1
บริษัทแม
ธนาคาร/2 บริษัทยอย/3
-ไมมี-ไมมี-ไมมี-ไมมี-ไมมี-ไมมี0.11
-ไมมี-ไมมี0.01

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-

-ไมมี(ลดลง 0.05)
0.82
(ลดลง 0.11)
0.04
(เพิ่มขึ้น 0.01)
0.02
(ลดลง 0.03)
0.01
(ลดลง 0.01)
-ไมมี(ลดลง 0.03)
0.02
(ลดลง 0.01)

-ไมมี-

-ไมมี-

0.05

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

0.93

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

0.03

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

0.05

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

0.02

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

0.03

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

0.03

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

0.38

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี0.02

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

0.001
(ลดลง 0.379)
-ไมมี-ไมมี-ไมมี(ลดลง 0.02)

บริษัทแม หมายถึง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)

/2

ธนาคาร หมายถึง ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

/3

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

/4

31 ธันวาคม 2554
จํานวนหุนที่ถือ
/1
บริษัทแม
ธนาคาร /2 บริษัทยอย /3
-ไมมี-ไมมี-ไมมี-ไมมี-ไมมี-ไมมี0.07
-ไมมี-ไมม-ี
(ลดลง 0.04)
0.008
-ไมมี-ไมมี(ลดลง 0.002)

นางสุวรรณา พุทธประสาท ลาออกจากตําแหนงกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
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ตําแหนง

19. นายอภิชาติ

ศรีแสงแกว

ผูชวยสายงานปฏิบัติการ

20. นางระวีวรรณ

วัธนานุกิจ

ผูชวยสายงานบริหารการเงิน

บุญมี
ตระหงานเรือง
ผลาวงศ

ผูชวยสายงานควบคุม
ผูชวยสายงานการธนาคาร
ผูชวยสายงานบริหารจัดการขอมูล

21. นางสาวชุติมา
/6
22. นายไพรัช
/7
23. นายธานี

/5

/5

นางสาวชุติมา บุญมี ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555

/6

นายไพรัช ตระหงานเรือง ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555

/7

นายธานี ผลาวงศ ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

31 ธันวาคม 2554
จํานวนหุนที่ถือ
/1
บริษัทแม
ธนาคาร /2 บริษัทยอย /3
0.001
-ไมมี-ไมมี(ลดลง 0.019)
-ไมมี-ไมมี-ไมมี(ลดลง 0.02)
-ไมมี-ไมมี-ไมมี-ไมมี-ไมมี-ไมมี-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

31 ธันวาคม 2553
จํานวนหุนที่ถือ
/1
บริษัทแม
ธนาคาร/2 บริษัทยอย/3
0.02
-ไมมี-ไมมี0.02

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

53

ปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยมีความเกี่ยวของโดยตรงตอตลาดการเงินและภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ต างประเทศ ซึ่ งมี การเปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ ว นอกจากนี้ สภาพแวดล อมในการดํ าเนิ นธุ รกิ จไม ว าจะเป นในเรื่ องของการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางการ การปรับตัวของคูแขง ลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยเชนกัน
ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยสามารถแบงออกเปน 5 ดาน
หลัก ๆ คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) โดยธนาคารมีนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธไมเหมาะสม และการไมสามารถ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว รวมไปถึงความไมสอดคลองระหวางกลยุทธ นโยบาย เปาหมาย โครงสรางองคกร
การแข ง ขั น และทรั พ ยากรขององค ก รอั น เป น ผลมาจากทั้ ง ป จ จั ย ภายในและสภาพแวดล อ มภายนอกธนาคาร ซึ่ ง อาจ
สงผลกระทบตอศักยภาพในการแขงขัน รายได และเงินกองทุนของธนาคาร

1.1 ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน
ดวยความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลกระทบตอการเติบโตและคุณภาพของสินเชื่อ ธนาคาร
จึงไดจัดทําแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป การทําประมาณการเงินกองทุน โดยผูบริหารแตละหนวยงานมีสวนรวมในการ
จั ด ทํ า แผนงานและประมาณการต า ง ๆ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แผนกลยุ ทธ แ ละการควบคุ ม ความเสี่ ย งด า นกลยุ ท ธ ใ นการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคารไดอยางเหมาะสมและเปดโอกาสใหผูบริหารของหนวยงานตาง ๆ แสดงความคิดเห็นและนําเสนอ
แผนตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนแผนกลยุทธ แผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อให
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตาง ๆ เปรียบเทียบกับแผนงานประจําปที่กําหนดเปาหมายไวอยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธที่ได
กําหนดไว

1.2 ความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น 12,310.29 ลานบาท แบงเปนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 จํานวน 12,111.53 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนตอเงินกองทุนทั้งหมดรอยละ 98.39 และมีเงินกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน
198.76 ลานบาท หรือ คิดเปนสัดสวนตอเงินกองทุนทั้งหมดรอยละ 1.62 ซึ่งเปนระดับที่เพียงพอตอการดําเนินธุร กิจและ
สามารถรองรับการเติบโตภายใตสภาวะปกติและภาวะวิกฤตได สําหรับการวัดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
โดยใชอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) ซึ่งเปนอัตราสวนที่แสดงความสัมพันธระหวาง
สินทรัพยเสี่ยงกับระดับเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยงอยูที่
รอยละ 24.81 ซึ่งสูงกวาอัตราเงินกองทุนขั้นต่ํารอยละ 8.50 ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย
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2. ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว
รวมถึงโอกาสที่คูคาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงดานเครดิตและความเสี่ยงอันเกิดจากการที่คุณภาพของสินเชื่อ หรือ
เงินลงทุนเสื่อมลง และไมสามารถปรับราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของ
ธนาคาร ทั้งนี้ความเสี่ยงดานเครดิตเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเงินใหสินเชื่อที่เปนธุรกรรมหลักของธนาคาร ทั้งในดาน
เงินใหสินเชื่อที่เปนสินทรัพยธนาคารและสวนที่เปนภาระผูกพัน เชน การใหกูยืม และธุรกรรมที่เกิดจากการที่คูสัญญามีภาระที่
ตองสงมอบสินทรัพยหรือชําระหนี้แกธนาคาร รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินลงทุน รวมถึงโอกาสที่คูคาจะถูกปรับลดอันดับ
ความเสี่ยงดานเครดิต และความเสียหายจากการตีราคามูลคาตลาดของตราสารที่มีมูลคาลดลง

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ ทั้งในกรณีที่ผูกูเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อชวยใหการอนุมัติสินเชื่อเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 Credit Scoring Model เปนเครื่องมือแยกแยะ และจัดระดับความเสี่ยงของผูกูที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่ง
ตัวแบบที่ธนาคารใชประกอบการพิจารณาสินเชื่อในปจจุบัน ไดรับการพัฒนาดวยขอมูลพื้นฐานทางสถิติ
ของลูกคาธนาคาร ประกอบกับใชดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ (Expert Base)
 Credit Rating Model เปนเครื่องมือที่ชวยกลั่นกรอง และแยกแยะระดับความเสี่ยงของผูกูที่เปนนิติบุคคล
ทั้งนี้ ธนาคารไดตระหนักถึงระดับความแมนยําและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกลาวที่ธนาคารนํามาใช
ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใชตัวแบบและวิเคราะหประสิทธิภาพการใชงานอยาง
สม่ําเสมอ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือวัดความเสี่ยงดานเครดิตใหสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของธนาคารได
อยางตอเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงใหมีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน โดยมีการ
แบ ง แยกหน า ที่ อ ย า งชั ด เจนระหว า งเจ า หน า ที่ ก ารตลาด เจ า หน า ที่ พิ จ ารณาความเสี่ ย งสิ น เชื่ อ เจ า หน า ที่ ป ระเมิ น มู ล ค า
หลักประกัน เจาหนาที่บริหารความเสี่ยง และเจาหนาที่สอบทานสินเชื่อ นอกจากนี้ ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ธนาคารมีหนวยงานที่มีความเปนอิสระ ไดแก สํานักพิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ และสํานักพิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อ
รายยอย ซึ่งมีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใหสินเชื่อสําหรับลูกคาแตละราย เพื่อใหเปนที่
มั่นใจไดวาสินเชื่อที่ธนาคารจะอนุมัติไดรับการพิจารณากลั่นกรองดวยความระมัดระวัง

การบริหารพอรตสินเชื่อ
ธนาคารใหความสําคัญในคุณภาพของลูกหนี้ตามประเภทธุร กิจและสัดสวนการกระจุกตัว ของสินเชื่อตาม
ประเภทธุรกิจตาง ๆ ที่อยูในพอรตสินเชื่อ ดังนั้น ธนาคารมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพอรตสินเชื่อในมิติตางๆ อาทิ
คุณภาพของพอรตสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อและประเภทธุรกิจ สัดสวนยอดหนี้ลูกหนี้รายใหญ 20 รายแรกตอเงินกองทุน
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ทั้งหมดของธนาคาร เพื่อใหทราบถึงคุณภาพของพอรตสินเชื่อและแนวโนมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถระบุ
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันสถานการณ

ความเสี่ยงจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อ
ธนาคารไดกําหนดกระบวนการในการควบคุมสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได โดยเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริ ห ารสิ นเชื่ อ ตั้ ง แต ก ระบวนการพิ จ ารณาอนุมั ติ สิน เชื่อ ที่ มี การปรั บปรุ ง ให มี ความเข ม งวดมากยิ่ง ขึ้ น เชน การกํา หนด
หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ รายย อ ย เพื่ อ ใช เ ป น มาตรฐานในการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ และหลี ก เลี่ ย งการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผูปฏิบัติงาน การกําหนดเงินดาวนขั้นต่ําสําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูกูใน
แตละดานใหเขมงวดมากขึ้น เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ

3. ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ราคาตราสารในตลาดเงิน ตลาดทุนที่มีผลกระทบตอรายไดของธนาคารและปริมาณเงินกองทุนของธนาคาร โดย
แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยธนาคารมีนโยบายในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงทุกประเภทใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปนไปตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Risk)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา เปนความเสี่ยงที่อาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและราคาของหลักทรัพย ซึ่งปจจุบันธนาคารมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอยูใน
ระดับต่ํา เนื่องจากธนาคารยังไมมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง เชน ตราสารอนุพันธ
การลงทุนสวนใหญของธนาคารเปนการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อดํารงเปนสินทรัพยสภาพคลองตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และเพื่อดํารงสภาพคลองระหวางวัน ธนาคารจึงเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา
โดยสวนใหญเปนการลงทุนในหลักทรัพยภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินลงทุนสุทธิมีมูลคายุติธรรมจํานวน 20,232.50 ลานบาท แบงเปน
เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทั้งที่เปนเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว ซึ่งมีมูลคายุติธรรมจํานวน
17,549.02 ลานบาท ขณะที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเปนเงินลงทุนระยะยาวมีมูลคายุติธรรม 2,678.68 ลานบาท และ
ตราสารทุน ทั้งที่อยูในความตองการของตลาดในประเทศ และที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศจํานวน 4.80
ลานบาท
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดานราคา เพื่อใหสอดคลองกับประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารมีการใชแบบจําลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง ๆ หาก
ถือครองหลักทรัพยในชวงระยะเวลาที่กําหนด โดยธนาคารไดใชคาความเสี่ยงที่คํานวณไดเปนแนวทางในการกําหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได นอกจากนี้ธนาคารมีการจําลองเหตุการณอื่น ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการลดลงของราคาหลักทรัพย
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ในตลาดอยางรุนแรงเฉียบพลัน หรือการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อใหธนาคารสามารถประเมินความเสียหายจาก
ความเสี่ยงในกรณีที่อยูภายใตเหตุการณที่เลวรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ง
อาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสวนของผูถือหุนซึ่งอาจ
เกิดจากฐานะทั้งในและนอกงบดุล ทั้งนี้ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเปนผลมาจากการจัดโครงสรางและลักษณะของรายการใน
สินทรัพย หนี้สินและสวนของผูถือหุนที่อางอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและความไมสอดคลองระหวางระยะเวลาคงเหลือใน
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมของรายการทางดานสินทรัพยและหนี้สิน และรายการนอกงบดุล คณะกรรมการบริหารสินทรัพย
และหนี้สินจะทําหนาที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาว โดยทําการกําหนดโครงสรางอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา และควบคุมดูแลใหโครงสรางอัตราดอกเบี้ย
เปนไปตามที่กําหนดไว รวมทั้งควบคุมสัดสวนของสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ยในระยะเวลาครบกําหนดตาง ๆ ใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได
อยางไรก็ดี ธนาคารไดติดตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบี้ย รวมทั้งจัดทํารายงานการวิเคราะหระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งรวมถึงมีการจําลองรายไดดอกเบี้ยสุทธิ เพื่อดูผลกระทบตอรายไดของ
ธนาคารใหอยูภายใตเพดานความเสี่ยงที่กําหนดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตลาดและอัตราดอกเบี้ย

3.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ปจจุบันธนาคารไมมีธุรกรรมและใหบริการเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตราตางประเทศ ดังนั้น ธนาคารจึงไมมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระเงินเมื่อ
ครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดอยางเพียงพอตามความตองการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและมีตนทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอธนาคารได ปจจัยที่กอ ใหเกิดความ
เสี่ยงดานสภาพคลองมีทั้งภายในและภายนอก โดยปจจัยภายในจะขึ้นอยูกับโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สิน และการสํารอง
สินทรัพยสภาพคลองเพื่อนํามาใชรองรับความตองการ สวนปจจัยภายนอกขึ้นอยูกับสภาพคลองของตลาดและความเชื่อมั่น
ของผูฝากเงินเปนหลัก ธนาคารมีเครื่องมือสําหรับวัด ติดตามความเสี่ยงดานสภาพคลอง และไดกําหนดระดับการแจงเตือนที่
เหมาะสมไวในนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ธนาคารมีการวางแผนและบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอการชําระภาระผูกพันในปจจุบันและในอนาคตได ประกอบกับธนาคารไดมีการออกผลิตภัณฑใหมเพื่อระดมทุนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวใหสอดคลองกับสภาวะตลาด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองจํานวน 26,025.41 ลานบาท ประกอบดวย เงินสด
จํานวน 822.51 ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิจํานวน 5,342.76 ลานบาท และเงินลงทุนสุทธิจํานวน
19,860.14 ลานบาท ทําใหธนาคารดํารงสินทรัพยสภาพคลองอยูที่รอยละ 116.94 ของเงินฝากรวม

5. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาด หรือความไมเพียงพอของกระบวนการ
ทํางาน บุคลากร ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปจจัยภายนอก อันเปนผลใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรง
และทางออมตอการดําเนินงานและภาพลักษณของธนาคาร รวมไปถึงกระทบตอความมั่นคงทางการเงินอีกดวย ดังนั้น ธนาคาร
ไดปรับปรุงกระบวนการทํางานและระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ โดยใชความผิดพลาดที่ผานมาเปนขอมูลในการ
ปรับปรุง เพื่อกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน กระบวนการทํางาน และการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่สําคัญเพื่อใหธนาคารสามารถบริการลูกคาไดอยางตอเนื่อง ธนาคารไดมีการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ซึ่งทุกหนวยงานของธนาคารไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนนี้ และธนาคารไดมีการซักซอมการฟนฟูระบบคอมพิวเตอรหลัก
(Core Banking) ของธนาคารเปนประจําทุกป
ธนาคารมีการกําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการอยางชัดเจน รวมทั้งมีระบบควบคุม
ภายในที่ดี และมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อใหพนักงานมีความเขาใจในขั้นตอนการทํางาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีกระบวนการวิเคราะหเชิงธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง เปนตน
นอกจากนี้ ธนาคารไดพัฒนากระบวนการตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ซึ่งธนาคารได
มีการจัดเก็บขอมูลความเสียหาย ทั้งที่เปนความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน และความเสียหายที่เปนตัวเงิน ทั้งที่เสียหายแลวหรือ
สามารถปองกันได ซึ่งขอมูลเหลานี้ธนาคารจะนําไปใชในการปรับปรุงและปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดขึ้นอีก
ธนาคารมีมาตรการ แผนงาน และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการอื่น ๆ เชน แผนดําเนินงาน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน อาทิเชน วินาศภัย และภัยพิบัติตาง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น จนอาจทําใหการดําเนินงานของธนาคารตองหยุดชะงัก ธนาคารไดทําการทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแผนดังกลาว
ทุก ป เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิน ธุ ร กรรมหลัก ของธนาคารได ใ นสภาวะฉุ ก เฉิ น อย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ นอกจากนี้ ธนาคารได
กําหนดใหทุกหนวยงานประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการดวยตนเอง ( Risk and Control Self Assessment: RCSA) เพื่อระบุ
จุดที่มีความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในหนวยงานของตน รวมทั้งประเมินวามาตรการควบคุมภายในที่มีอยูนั้นเพียงพอ
และเหมาะสมเพีย งใดในการควบคุ ม ความเสี่ย งนั้ น ๆ รวมถึง การนํ า ข อมู ล ดั ง กล า วไปประมวลผล และจั ดทํ า ดั ชนี ชี้ วั ด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อใชในการติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ธนาคารไดพัฒนาบุคลากรอยูเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยจัดสงพนักงานเขารับการอบรมสัมมนา
จากผูจัดสัมมนาภายนอก และมีการจัดอบรมสัมมนาภายใน โดยเชิญวิทยากรที่มีความชํานาญจากหนวยงานภายในของธนาคาร
รวมทั้งวิทยากรผูมีความรู ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาใหความรูเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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5.1 ผลกระทบจากพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก
เนื่องดวยพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตเดือน สิงหาคม 2551 และทยอย
ลดการค้ําประกันเงินฝากลงเหลือเพียง 1 ลานบาทตอรายตอสถาบันการเงิน ภายในป 2555
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก และพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากดังกลาว มีการกําหนด
วงเงินคุมครองตอรายตอสถาบันการเงินที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมทางธุรกิจของสถาบัน
การเงิน กลาวคือ ธนาคารจะไมไดเปนสถานที่รับฝากเงินที่รัฐบาลใหความคุมครองเต็มจํานวนในทัศนะของผูฝากอีกตอไป ซึ่ง
ปจจุบันผูฝากไดรับความคุมครองแบบเต็มจํานวนทั้งเงินตนและดอกเบี้ยจากสถาบันคุมครองเงินฝาก และอาจสงผลใหมีการ
โยกยายเงินฝากจากธนาคารหนึ่งไปสูอีกธนาคารหนึ่ง อีกทั้งยังอาจมีการโยกยายเงินฝากจากระบบธนาคารพาณิชยไปยัง
ชองทางการลงทุนอื่น ๆ สงผลใหมีการแขงขันในดานผลิตภัณฑเงินฝากที่สูงขึ้น
อยางไรก็ดี เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑเงินฝากใหมี
ความหลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกลูกคา และตอบโจทยพฤติกรรมหรือความตองการในการออมเงินของลูกคาที่อาจ
แตกตางและซับซอนขึ้นกวาเดิม รวมทั้งการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด เพื่อรักษาฐาน
ลูกคาเดิม และเพื่อใหมีศักยภาพในการสราง หรือขยายฐานลูกคาใหมตอไปในอนาคต รวมถึงการเพิ่มชองทางการใหบริการ
ลูกคาโดยการขยายสาขาของธนาคารอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของธนาคาร
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (งบการเงินรวม)
ภาพรวมเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2554 ขยายตัวลดลงเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณเศรษฐกิจโลกใน
ดานตาง ๆ ไดแก ดานรายได สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัวลดลง ดานราคาทําใหมีเงินทุนไหลเขาประเทศในระดับสูง
สงผลใหคาเงินบาทแข็งคาขึ้นในชวงไตรมาส 3 ป 2554 และจากเหตุการณวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชวงไตรมาส 4 ป 2554
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม แตคาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2555 มีแนวโนมฟนตัว
และจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2554
ในป 2554 ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้ง จากรอยละ 2.00 ณ สิ้นป 2553
เปนรอยละ 2.25 และรอย 2.50 ในระหวางไตรมาส 1 ป 2554 และไดปรับเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.75 และรอยละ 3.00 ใน
ไตรมาส 2 ป 2554 และปรับเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.25 และรอยละ 3.50 ในไตรมาส 3 ป 2554 ตามอัตราเงินเฟอที่ขยายตัว
อยางตอเนื่อง แตในไตรมาส 4 ป 2554 ไดปรับลดลงมาอยูที่รอยละ 3.25 เพื่อชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยจาก
เหตุการณวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ในป 2554 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษี
เงินไดตามงบการเงินรวม 742.05 ลานบาท เพิ่มขึ้น 157.15 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.87 เมื่อเทียบกับป 2553 โดยเมื่อ
หักภาษีเงินได 241.47 ลานบาท ในป 2554 สงผลใหธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 500.58 ลานบาท เพิ่มขึ้น 90.17
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.97 เมื่อเทียบกับป 2553 การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สาเหตุ
หลักมาจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นรอยละ 16.87 ในสวนของรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิเติบโตถึงรอยละ 46.48
ตามการขยายตัวของสินเชื่อทุกภาคสวน นอกจากนี้ รายไดอื่นเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 424.57 อันเปนผลมาจากกําไรจากการขาย
เงินลงทุน
ในป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 922.05 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 127.15 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2553 ที่มีจํานวน 794.90 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.00
อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนหนี้สงสัยจะสูญตอรายไดรวม ในป 2554 อยูที่รอยละ 49.24 ลดลงจากป 2553
ที่อยูที่รอยละ 51.80 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวารายไดรวม
กําไรสุทธิตอหุน (EPS) สําหรับป 2554 เทากับ 0.46 ลดลงจากป 2553 ซึ่งอยูที่ 0.87 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนทุนที่เรียกชําระแลว
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการสุทธิ
รวมรายไดเงินปนผลและจากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
กําไรจากการดําเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (EPS) (บาท)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA)

งบการเงินรวม
2554
1,697.83
98.45
76.22
1,872.50
(950.45)
922.05
180.00
742.05
241.47
500.58
0.46
5.35%
0.70%

2553
1,452.72
67.21
14.53
1,534.46
(739.56)
794.90
210.00
584.90
174.49
410.41
0.87
9.23%
0.73%

งบการเงิน
เฉพาะ
กิจการ
2552
1,148.09
55.34
96.24
1,299.67
(646.15)
653.52
259.50
394.02
117.75
276.27
1.04
9.59%
0.59%

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
245.11
16.87
31.24
46.48
61.69
424.57
338.04
22.03
210.89
28.52
127.15
16.00
(30.00)
(14.29)
157.15
26.87
66.98
38.39
90.17
21.97
(0.41)
(47.13)
-

61

รายไดจากการดําเนินงาน
ในป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดจากการดําเนินงาน 1,872.50 ลานบาท เพิ่มขึ้น 338.04 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับป 2553 ที่มีจํานวน 1,534.46 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.03 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายไดอื่น สามารถจําแนกรายละเอียดไดตามตารางตอไปนี้
ตารางแสดงรายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได

งบการเงินรวม
2554
3,348.84
(1,651.01)
1,697.83
120.00
(21.55)
98.45
73.47
2.75
76.22
1,872.50
2.41%

2553
2,325.42
(872.70)
1,452.72
84.26
(17.05)
67.21
10.31
4.22
14.53
1,534.46
2.64%

งบการเงิน
เฉพาะ
กิจการ
2552
1,962.70
(814.61)
1,148.09
69.80
(14.46)
55.34
90.36
5.88
96.24
1,299.67
2.50 %

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
1,023.42
44.01
778.31
89.18
245.11
16.87
35.74
42.42
4.50
26.39
31.24
46.48
63.16
612.61
(1.47)
(34.83)
61.69
424.57
338.04
22.03

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ในป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิ 1,697.83 ลานบาท เพิ่มขึ้น 245.11 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ป 2553 ที่มีจํานวน 1,452.72 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.87 เปนผลมาจากรายไดดอกเบี้ยที่มีจํานวน 3,348.84 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจํานวน 1,023.42 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 44.01 ตามการขยายตัวอยางตอเนื่องของเงินใหสินเชื่อ ในขณะที่
คาใชจายดอกเบี้ย มีจํานวน 1,651.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น 778.31 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2553 ที่มีจํานวน 872.70 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 89.18 ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับสูงขึ้น จึงทําใหอัตรารายไดสุทธิตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได
(Net Interest Margin) ในป 2554 เทากับรอยละ 2.41
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รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ในป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 98.45 ลานบาท เพิ่มขึ้น 31.24 ลานบาท
เมื่อเทียบกับป 2553 ที่มีจํานวน 67.21 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 46.48 เปนผลมาจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 120
ลานบาท เพิ่มขึ้น 35.74 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 42.42 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมการเปดวงเงิน (Front End
Fee) ที่ขยายตัวอยางตอเนื่องของเงินใหสินเชื่อ ในขณะที่คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 21.55 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.50
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.39 ซึ่งสัดสวนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการมีสัดสวนที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้น
ของรายไดคาธรรมเนียมและบริการ จึงสงผลใหรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
รายไดอื่น
ในป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดอื่น 76.22 ลานบาท เพิ่มขึ้น 61.69 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2553 ที่มี
จํานวน 14.53 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 424.57 เปนผลมาจากการที่ธนาคารมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
เผื่อขาย 73.47 ลานบาท
รายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด(มหาชน) ไดตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญแตละป เปนไปตามหลักเกณฑและ
ขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยและการประเมินคุณภาพลูกหนี้จากประสบการณ
ในป 2554 รายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา มีจํานวน 742.05 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจํานวน 157.15 ลานบาท จากป 2553 ที่มีจํานวน 584.90 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.87 ทั้งนี้ธนาคารไดตั้งสํารองหนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญรวมถึงคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 180 ลานบาท ในป 2554 และจํานวน 210 ลานบาท
ในป 2553 สัดสวนเงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกันตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยูที่ระดับรอยละ 138.40 ในป 2554 และ
ระดับรอยละ 142.78 ในป 2553
ตารางแสดงรายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

รายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา
รายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญและขาดทุนจากการดอยคา
เงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกัน

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงิน
การเปลี่ยนแปลง
งบการเงินรวม
เฉพาะ (ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553)
กิจการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2554
2553
2552
จํานวน
รอยละ
180.00
210.00
259.50
(30.00)
(14.29)
742.05

584.90

394.02

138.40%

142.78%

140.04%

157.15

26.87
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คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
ในป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น 950.45 ลานบาท เพิ่มขึ้น 210.89 ลานบาท
เมื่อเทียบกับป 2553 ที่มีจํานวน 739.56 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.52 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับ
พนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ คาใชจายสงเสริมการขายและโฆษณา ตามรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาใชจายสงเสริมการขายและโฆษณา
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
อัต ราส ว นคา ใช จา ยจากการดํา เนิ น งานต อ รายได รวม
จากการดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2554
463.65
2.13
273.55
82.15
39.45
31.40
58.12
950.45
50.76%

2553
353.24
5.26
214.32
59.27
24.62
37.43
45.42
739.56
48.20%

งบการเงิน
เฉพาะ
กิจการ
2552
308.79
4.23
185.87
54.99
17.99
32.57
41.71
646.15
49.72%

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
110.41
31.26
(3.13)
(59.51)
59.23
27.64
22.88
38.60
14.83
60.24
(6.03)
(16.11)
12.70
27.96
210.89
28.52

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
ในป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 463.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น 110.41 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับป 2553 ที่มีจํานวน 353.24 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.26 เปนผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือน การ
จายโบนัสประจําป และการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและสาขาของธนาคาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีพนักงานจํานวน 934 ราย เพิ่มขึ้น 222 คน เมื่อเทียบกับสิ้นป 2553 ที่มี
จํานวน 712 คน สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นตามปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้น สวนบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีพนักงาน
จํานวน 13 คน เพิ่มขึ้น 9 ราย เมื่อเทียบกับสิ้นป 2553 ที่มี จํานวน 4 คน เปนการเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการดําเนินธุร กิจตาม
รายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงจํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ธนาคาร /1
บริษัทยอย /2
จํานวนพนักงาน
(คน)

934

13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ธนาคาร /1
บริษัทยอย /2
712

4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ธนาคาร /1
บริษัทยอย /2
608

-ไมมี-

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
ในป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 273.55 ลานบาท เพิ่มขึ้น 59.23
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2553 ที่มีจํานวน 214.32 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.64 เปนผลมาจากการขยายสาขาของธนาคาร
จาก 30 สาขา ณ สิ้นป 2553 เปน 43 สาขา ณ สิ้นป 2554
คาใชจายสงเสริมการขายและโฆษณา
ในป 2554 ธนาคารและบริ ษั ทย อ ยมี คาใช จ ายส ง เสริ ม การขายและโฆษณา 39.45 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้น 14.83
ล า นบาท เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2553 ที่ มี จํ า นวน 24.62 ล า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 60.24 โดยส ว นใหญ เ ป น ค า สื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธทางดานวิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ และจากการที่ไดนําหลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไป
คาใชจายอื่น
ในป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายอื่น 58.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.70 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2553 ที่มี
จํานวน 45.42 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.96

/1
/2

ธนาคาร หมายถึง ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
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การวิเคราะหฐานะการเงิน
บทวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย เปนการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553
ตารางแสดงสินทรัพยรวม

สินทรัพยรวม

งบการเงินรวม
2554

สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน- สุทธิ
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
ตั๋วเงินรับ-สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน
สินทรัพยอื่น-สุทธิ
รวมสินทรัพย

2553

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงิน
การเปลี่ยนแปลง
เฉพาะ (ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553)
กิจการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2552
จํานวน
รอยละ

822.51
428.89
324.06
5,342.76 5,146.32 3,280.14
19,860.14 14,129.65 10,313.31
54,964.78
129.20
55,093.98
(17.43)
(585.46)
(68.01)
54,423.08
238.51
146.62
1.74
56.21
182.47
132.42
81,206.46

42,513.14
61.61
42,574.75
(15.33)
(414.53)
(53.49)
42,091.40
121.74
74.57
40.21
88.70
127.79
61.70
62,310.97

35,620.87
58.39
35,679.26
(16.66)
(262.73)
(46.31)
35,353.56
123.06
77.14
38.61
47.36
127.79
22.35
49,707.38

393.62
196.44
5,730.49

91.78
3.82
40.56

12,451.64
67.59
12,519.23
2.1
170.93
14.52
12,331.68
116.77
72.05
(38.47)
(32.49)
54.68
70.72
18,895.49

29.29
109.71
29.41
13.70
41.23
27.15
29.30
95.92
96.62
(95.67)
(36.63)
42.79
114.62
30.32
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สินทรัพยรวม
สินทรัพยหลักของธนาคารและบริษัทยอย ประกอบดวย เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ คิดเปน
รอยละ 66-72 ของสินทรัพยรวม รองลงมาไดแก เงินลงทุน-สุทธิ คิดเปนรอยละ 20-25 ของสินทรัพยรวม โดยสินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 81,206.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 18,895.49 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
30.32 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนสุทธิ และการเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเชื่อในทุกภาคธุรกิจโดยเฉพาะเงินให
สินเชื่อขนาดใหญ และเงินใหสินเชื่อขนาดกลางและขนาดยอม
เงินใหสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย เปนเงินให
สินเชื่อของธนาคารทั้งหมด ซึ่งสามารถจําแนกตามภาคธุรกิจโดยแบงออกเปน เงินใหสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ เงินใหสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เงินใหสินเชื่อเพื่อรายยอย ประกอบไปดวยเงินใหสินเชื่อเพื่อการเคหะ เงินใหสินเชื่อเชาซื้อ
และเงินใหสินเชื่ออื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินใหสินเชื่อรวมสหกรณออมทรัพยหักรายไดรอตัดบัญชี มีจํานวน 58,381.63
ลานบาท เพิ่มขึ้น 11,166.81 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2553 ที่มีจํานวน 47,214.82 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.65 โดย
เงินใหสินเชื่อสวนใหญเปนเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ซึ่งคิดเปนรอยละ 49.72 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด
ตารางแสดงเงินใหสินเชื่อจําแนกตามภาคธุรกิจ (รวมสหกรณออมทรัพย)

เงินใหสินเชื่อจําแนกตามภาคธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ (Corporate)
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
สินเชื่อเพื่อรายยอย (Retail)
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิจากรายได
รอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2554
932.99
27,023.85
30,424.79
58,381.63
129.20
58,510.83

2553
232.87
17,311.28
29,670.67
47,214.82
61.61
47,276.43

งบการเงิน
เฉพาะ
กิจการ
2552
803.62
7,801.02
27,159.56
35,764.20
58.39
35,822.59

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
700.12
300.65
9,712.57
56.11
754.12
2.54
11,166.81
23.65
67.59
109.71
11,234.40
23.76

กลยุทธหลักในป 2555 ธนาคารยังคงมุงเนนขยายสวนแบงตลาดใหมากยิ่งขึ้น โดยการขยายเงินใหสินเชื่อในสาม
ธุรกิจหลักอยางตอเนื่อง อันประกอบไปดวย สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเชื่อ
รายยอย ที่จะเนนขยายสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และการขยายสาขาอยางตอเนื่องทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และสวน
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มความคลองตัวและอํานวยความสะดวกในการใหบริการทางการเงินแกลูกคาอยางครบวงจร รวมถึงการเพิ่ม
ชองทางในการใหบริการผาน Internet Banking
67

ตารางแสดงรายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทเงินใหสินเชื่อ (รวมสหกรณออมทรัพย)

เงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทเงินใหสินเชื่อ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
การสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
การเกษตรและเหมืองแร
สหกรณออมทรัพย
อื่นๆ
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2554
29,025
5,406
9,633
6,257
100
3,435
4,526
58,382

2553
28,679
4,324
4,552
3,162
12
4,717
1,769
47,215

งบการเงิน
เฉพาะ
กิจการ
2552
26,319
4,088
1,974
1,941
4
160
1,278
35,764

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
346
1.21
1,082
25.02
5,081
111.62
3,095
97.88
88
733.33
(1,282)
(27.18)
2,757
155.85
11,167
23.65

เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิแสดงดวยมูลคาตามบัญชี จํานวน 19,860.14 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจํานวน 5,730.49 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2553 ที่มีจํานวน 14,129.65 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 40.56 โดย
สวนใหญเปนการลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตารางแสดงเงินลงทุนตามระยะเวลาและประเภทการลงทุนแสดงดวยมูลคาตามบัญชี

เงินลงทุนสุทธิ

งบการเงินรวม
2554

เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ

3,253.32
3,253.32
13,921.37
2,680.65
4.80
16,606.82
19,860.14

2553
77.28
77.28

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงิน
การเปลี่ยนแปลง
เฉพาะ (ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553)
กิจการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2552
จํานวน
รอยละ
271.61
140.61
412.22

3,176.04
3,176.04

4,109.78
4,109.78

14,007.58 9,856.29
40.00
40.00
4.80
4.80
14,052.38 9,901.09
14,129.65 10,313.31

86.21
2,640.65
2,554.44
5,730.49

0.62
6,601.63
18.18
40.56
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
ธนาคารตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 585.46 ลานบาท ในป 2554 เพิ่มขึ้นจํานวน 170.93 ลานบาท เมื่อเทียบ
กับสิ้นป 2553 ที่มีจํานวน 414.53 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 41.23
ธนาคารตั้ ง ค า เผื่ อ การปรั บมู ล ค า จากการปรั บ โครงสร า งหนี้ จํ า นวน 68.01 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จํ า นวน 14.52
ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2553 ที่มีจํานวน 53.49 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.15
สินเชื่อดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสินเชื่อดอยคุณภาพ (Gross) จํานวน 976 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 286.98 ลานบาท
เมื่อเทียบกับสิ้นป 2553 ที่มีจํานวน 689.02 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 41.65 อัตราสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม คิดเปน
รอยละ 1.63
สินเชื่อดอยคุณภาพ (Net) จํานวน 649.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.09 ของสินเชื่อรวมหลังหักสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของสินเชื่อดอยคุณภาพ
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 68,379.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
11,951.79 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2553 ที่มีจํานวน 56,427.90 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.18 โดยหนี้สินสวนใหญเปน
เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม ซึ่งคิดเปนรอยละ 32.55 และ 53.10 ของหนี้สินรวมทั้งหมด ตามลําดับ
ตารางแสดงหนี้สินจําแนกตามประเภทหนี้สิน

หนี้สินจําแนกตามประเภทหนี้สิน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
เงินรับฝาก-สุทธิ
22,255.00
27,089.14
31,821.66
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
8,827.90
10,032.32
4,261.94
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
182.59
123.27
164.88
เงินกูยืม
36,310.72
18,731.02
10,216.42
อื่นๆ
803.48
452.15
232.95
รวมหนี้สิน
68,379.69
56,427.90
46,697.85

(หนวย: ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
(4,834.14)
(17.85)
(1,204.42)
(12.01)
59.32
48.12
17,579.70
93.85
351.33
77.70
11,951.79
21.18
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สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สวนของผูถือหุนของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 12,826.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 6,943.70 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2553 ที่มีจํานวน 5,883.07 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 118.03 การเพิ่มขึ้น
ดังกลาวเปนผลจากการที่ธนาคารมีการเพิ่มทุนชําระแลวจํานวน 6,500 ลานบาท
ความเพียงพอของเงินกองทุนและการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอ
สินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 24.81 สูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งกําหนดไวที่รอยละ 8.50 และเพิ่มขึ้น
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยงที่รอยละ 17.64
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร เทากับรอยละ 24.41 ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของ
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 4.25
ตารางแสดงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ธนาคาร
อัตราขั้นต่ําตามกฎหมาย
สวนตาง
เงินกองทุนทั้งหมด
ธนาคาร
อัตราขั้นต่ําตามกฎหมาย
สวนตาง

31 ธันวาคม 2554
ลานบาท
รอยละ

31 ธันวาคม 2553
ลานบาท
รอยละ

31 ธันวาคม 2552
ลานบาท
รอยละ

12,111.53

24.41
4.25
20.16

5,618.98

16.85
4.25
12.60

2,689.28

11.30
4.25
7.05

12,310.29

24.81
8.50
16.31

5,880.20

17.64
8.50
9.14

2,826.64

11.88
8.50
3.38

ภาระผูกพันนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีภาระผูกพันนอกงบดุล 3,912.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,556.90
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2553 ที่มีจํานวน 2,355.49 ลานบาท หรือคิดเพิ่มขึ้นรอยละ 66.10 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมได เบิกใชเพิ่มสูงขึ้น จาก 1,392.21 ลานบาท ในป 2553 เปน 2,431.78 ลานบาท ในป 2554
หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 74.67
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ตารางแสดงภาระผูกพันนอกงบดุล

ภาระผูกพันนอกงบดุล

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2554
การรับอาวัลตั๋วเงิน
277.44
การค้ําประกันอื่น
1,203.17
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดเบิกใช
2,431.78
รวมภาระผูกพันนอกงบดุล
3,912.39

31 ธันวาคม 2553
963.28
1,392.21
2,355.49

31 ธันวาคม 2552
3.02
745.03
720.93
1,468.98

(หนวย: ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
277.44
100.00
239.89
24.90
1,039.57
74.67
1,556.90
66.10
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคาร ไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและ
ความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินงานของธนาคารใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเชื่อถือ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งนําไปสูการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน การเพิ่มมูลคาในกิจการ ความมั่นคงและการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งให
ความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน
และเปนธรรม มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอรวมทั้งคํานึงถึงความเสี่ยงและวิธีบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ดังนั้นในการบริหารกิจการและการดําเนินงานให
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงเปนเรื่องที่ธนาคาร
ใหความสําคัญอยางมาก วาเปนสิ่งที่จําเปนตอการดํารงอยูของธนาคาร โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ธนาคารไดยึดหลัก 4
ประการเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูที่เกี่ยวของทุกฝายและเปนรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ไดแก
1. ความโปรงใส (Transparency)
2. ความซื่อสัตย (Integrity)
3. ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ (Accountability)
4. ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness)
คณะกรรมการธนาคาร มีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎหมายและมติที่ประชุมผูถือหุน โดย
คณะกรรมการธนาคารเชื่อมั่นวากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเปนหัวใจที่นําไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายสูงสุด
ของธนาคาร อันไดแก การเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน ขณะเดียวกันจะชวยทําใหมั่นใจวาธุรกิจและกิจการของธนาคารสามารถ
แขงขันไดดีภายใตการดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณและเปนไปตามกฎหมาย
คณะกรรมการธนาคาร ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการขึ้นเปนลายลักษณอักษรและถือปฏิบัติโดย
เครงครัด เพื่อเปนแนวทางใหแกคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ การกํากับดูแลกิจการที่ธนาคารยึดถือเปนหลักในการดําเนินธุรกิจมาอยางตอเนื่อง แบงออกเปน 5 หมวด
ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
 ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการไดรับขอมูล
อยางเพียงพอและทันเวลา มีสิทธิในการออกเสียง รวมทั้งมีสิทธิที่จะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม เชน ความ
สะดวกในการเขาประชุมของผูถือหุน
 คณะกรรมการธนาคารไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสีย
ภายใน ไดแก พนักงานและผูบริหารของธนาคาร หรือผูมีสวนไดเสียภายนอกธนาคาร ไดแก คูแขง ภาครัฐ
และหนวยงานอื่น ๆ โดยธนาคารมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่มีความโปรงใส และมีการกํากับดูแลกิจการ
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ที่ดี รวมถึ ง การสนั บสนุ น ให เ กิ ด การร ว มมื อ ระหว า งธนาคารกั บผูมี ส ว นได เ สี ย ในการสร า งสรรค
ประโยชนระหวางกันและดูแลใหมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี
คณะกรรมการธนาคาร ไดกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน
นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี หรืออาจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อมีเรื่องที่ตองนําเสนอใหผูถือหุน
พิจารณา
ในการประชุมผูถือหุนธนาคารไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ตาง ๆ ใหผูถือหุนทุกรายทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วันอยางเทาเทียมกัน และหากเปนการ
ประชุมที่มีวาระที่มีความสําคัญธนาคารไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมให
ผูถือหุนทุกรายทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางละเอียด และธนาคารไดเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุนโดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํานาจ
จากผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได นอกจากนี้ผูถือหุนสามารถใชสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนในวาระตางๆ ได เชน การเลือกตั้งกรรมการ การแตงตั้ง ผูสอบบัญชี
เปนตน
การเขารวมประชุม ธนาคารจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิเขา
รวมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ
ที่ ไ ด แ จ ง ไว ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ แ ละความเท า เที ย มกั น ของผู ถื อ หุ น ผู ถื อ หุ น สามารถ
ลงทะเบียนเขาประชุมลวงหนาไดกอนการประชุมอยางเพียงพอ และเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน
สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขา
ประชุมแทน ธนาคารไดเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกวา 1 คน พรอมประวัติใหผูถือหุนพิจารณามอบฉันทะ
ธนาคารไดแนบหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ซึ่งผูถือหุน
สามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะไดจากเว็บไซตของธนาคาร
กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตาง ๆ จะมีการแจงจํานวนหรือสัดสวนผูถือหุนหรือ
ผูรั บ มอบฉัน ทะที่ เ ขา ร ว มประชุ ม รวมถึ ง การชี้แ จงกติ ก าและสิ ทธิ ใ นการลงคะแนนเสี ย งที่ ตอ งการใน
แตละวาระ และวิธีออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
การดําเนินการประชุม ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาระเบียบวาระตามลําดับที่กําหนดไวในหนังสือเชิญ
ประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมผูถือหุน หรือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมก็ได
ธนาคารจัดใหมีการอํานวยความสะดวกในกระบวนการจัดประชุมผูถือหุนและจัดสรรเวลาสําหรับการ
ประชุมอยางเหมาะสม โดยประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้ง
คําถามโดยเทาเทียมกัน ธนาคารจะดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหกรรมการทุกคนผูบริหารระดับสูงของ
ธนาคารและธนาคารยอย รวมทั้งผูสอบบัญชีเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อชี้แจงขอซักถาม และไดมีการ
จดบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 คณะกรรมการธนาคาร ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย และปฏิบัติตอผูถือหุน
ทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ผูถือหุนไทย หรือผูถือหุนตางชาติ
ดวยความเปนธรรม เสมอภาคเทาเทียมกัน ผูถือหุนจะไดรับขอมูลที่สําคัญของธนาคารอยางถูกตองครบถวน
ในเวลาเดียวกัน อยางเปนธรรม เพื่อปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน
 ผูถื อ หุ น ที่ เ ป น ผู บริ ห าร จะไม เ พิ่ ม วาระการประชุ มผู ถื อ หุ น ที่ ไ ม ไ ด แ จ ง เป น การล ว งหน า โดยไม จํ า เป น
โดยเฉพาะในวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
 คณะกรรมการธนาคาร ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการเก็ บ รั ก ษาและป อ งกั น การใช ข อ มู ล
ภายในเปนอยางยิ่ง
 ธนาคารได กํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานให ป ฎิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
ยุติธรรม ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ และไมใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนตนเหนือความ
รับผิดชอบที่มีตอธนาคาร ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไมนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
 ธนาคารกําหนดให กรรมการและผูบริหารจะตองนําสงรายงานการมีสวนไดเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับผูบริหารธนาคารใหเปนไปตามระเบียบ และเงื่อนไขตาง ๆ ของธนาคารที่กําหนดโดยธนาคารและ
เพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 การอํ า นวยความสะดวก และกํ า หนดวิ ธี ก ารให แ ก ผู ถื อ หุ น ส ว นน อ ยในการเสนอเพิ่ ม วาระการ
ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนนั้น ขณะนี้
ธนาคารยังมิไดดําเนินการ

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
ธนาคารเปนสถาบันการเงินที่ไดรับความไววางใจใหเปนแหลงระดมเงินทุนของประเทศ ธนาคารจึงมีหนาที่
ปกปองผลประโยชนของประชาชนผูฝากเงินและผลประโยชนของลูกคาที่มาใชบริการ ธนาคารจะตองรักษาไวซึ่งชื่อเสียง
เกียรติประวัติและภาพพจนอันดีในการเปนธนาคารที่มีคุณภาพ ยึดมั่นความโปรงใส ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบอันเปน
การสรางความเชื่อมั่นตอผูลงทุนในระบบสถาบันการเงิน และปลูกฝงจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม รวมทั้ง
ยึ ด ถื อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามภารกิ จ ของธนาคารด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม ทั้ ง การปฏิ บั ติ
ตอธนาคาร ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร หรือการประชุมผูถือหุน หากคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหาร หรือ
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในวาระใด จะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของใหที่ประชุมทราบ และ
จะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาวนั้น เพื่อใหที่ประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของธนาคารที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของธนาคารโดยรวม
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ธนาคารไดกําหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ไว
ดังนี้
1. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร
2. จริยธรรมของกรรมการ
3. จริยธรรมของพนักงาน
1. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการภายใตหลักการที่ยึดมั่นขององคกร ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนจะมุงมั่นที่จะดําเนินการและยึดถือในหลักการตอไปนี้
1. ลูกคา

ธนาคารมุงใหลูกคาไดรับประโยชนและความพึงพอใจอยางสูงสุด โดยเอาใจใสปกปอง
ผลประโยชนของลูกคา นําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ดีอยางมีคุณภาพใหบริการดวยความ
เปนธรรม รวมถึงดูแลรักษาขอมูลตาง ๆ ของลูกคาไวเปนความลับ

2. ผูถือหุน

ธนาคารมุงใหมีการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส สรางผลตอบแทนที่เหมาะสม
แกผูถือหุน โดยดําเนินการใหมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

3. พนักงาน

ธนาคารถือวาพนักงานของธนาคารทุกคนเปนสมบัติที่มีคา ธนาคารมุงพัฒนาพนักงานอยาง
ตอเนื่องและสงเสริมพนักงานใหมีโอกาสในความกาวหนาและความมั่นคง ใหผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามความรูความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

4. พันธมิตรและคูแขง
ทางการคา

ธนาคารปฏิบัติตอพันธมิตรและคูแขงทางการคาอยางเปนธรรมและรักษาความลับภายใต
หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมแสวงหาขอมูลของพันธมิตรและคูแขงทางการ
คาอยางไมสุจริตและไมเปนธรรม

5. เจาหนี้และคูคา

ธนาคารยึดมั่นในความซื่อสัตยตอการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใหไวตอเจาหนี้และคูคาทุกประเภท
โดยอยูภายใตเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑและที่กฎหมายกําหนด

6. สังคมและสิ่งแวดลอม

ธนาคารยึ ด มั่ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม
ระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินการใด ๆ ในเรื่องที่กระทบตอความรูสึกของสาธารณชน
และสงเสริมพนักงานใหมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
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7. ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

ธนาคารยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาและของธนาคาร
โดยธนาคารจะควบคุ ม ดู แ ลและให ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกันที่ไมเหมาะสม ซึ่งธนาคารมี
นโยบายในการทํารายการระหวางกันโดยยึดถือปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป ดวยนโยบาย
การกําหนดราคาที่เปนธรรม และเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไปที่สามารถแขงขันกับสถาบัน
การเงินอื่น ๆ ได โดยผานกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปรงใส ยุติธรรม เปนไปตาม
หลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี และถูกตองตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ ธนาคาร
จะใหคณะกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบ
และใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน

8. การเปดเผยขอมูล
ขาวสาร

ธนาคารมุงเปดเผยขอมูลขาวสารของธนาคารตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป
อยางถูกตองครบถวน ทั่วถึง และทันเวลา รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของ

9. การกํากับดูแลกิจการ

ธนาคารยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งธนาคารใหความรวมมือ
ตอองคกรที่กํากับดูแลธนาคาร โดยธนาคารจะรายงานขอมูลอยางถูกตอง ครบถว น และ
ทันเวลา

2. จริยธรรมของกรรมการ
เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในฐานะผูนําที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ โดยเปน
ผูกําหนดนโยบาย และชี้นําพฤติกรรมของบุคลากรในธนาคารไปในทิศทางที่ถูกตอง ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงยึด
หลักการและวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้ ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการที่ดีภายใตกรอบคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดี
สําหรับผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของธนาคาร






2.1 หนาที่จัดการกิจการ
กํากับดูแลการดําเนินกิจการของธนาคาร ใหเปนไปโดยไมเสี่ยงตอความมั่นคงของธนาคารจนเกินควร
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส มีคุณธรรมและยุติธรรม เพื่อใหมั่นใจไดวาในการตัดสินใจและ
กระทําการใด ๆ มีการคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของธนาคารและจะไมเลือกปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติกับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะโดยยึดหลักความเสมอภาค
ปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพดวยความรูความชํานาญ ความมุงมั่นและดวยความระมัดระวัง รวมถึงมีการ
ประยุกตใชความรูและทักษะในการจัดการธนาคารอยางเต็มความรูความสามารถ
ไมหาประโยชนสวนตนและผูที่เกี่ยวของ โดยนําสารสนเทศภายในที่ยังไมเปดเผยหรือที่เปนความลับไปใชหรือ
นําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอกหรือกระทําการอันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนทั้งโดยเจตนา และไม
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เจตนาตอบุคคลที่สาม และไมใชขอมูลที่ไดรับจากตําแหนงหนาที่การงานเพื่อผลประโยชนสวนตน และจะไมใช
ขอมูลนั้นเพื่อประโยชนของผูอื่น
 กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ กฎระเบียบ และแนวนโยบายของ
ทางการ รวมทั้งกํากับดูแลมิใหมีการปดบังขอมูลที่เปนขอเท็จจริง และจัดใหมีการรายงานสารสนเทศที่ถูกตอง
ครบถวน ทันเวลา และสม่ําเสมอ
 ดําเนินการตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
2.2 ความสัมพันธกบั ผูถือหุน ลูกคา เจาหนี้ คูคา และพนักงาน
 กรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน เชน ในเรื่องเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การ
ใชสารสนเทศภายใน และความขัดแยงทางผลประโยชน
 ปกปองผลประโยชนของลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบสูงสุดตอลูกคา
 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา รวมทั้งไมแสวงหา
ขอมูลของคูแขงทางการคาอยางไมสุจริตและไมเปนธรรม
 ดูแลใหมีความเทาเทียมกันในโอกาสของการจางงานและหลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานและทําใหมั่นใจ
ไดวาพนักงานมีความรูความชํานาญที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานในธุรกิจ
2.3 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
 ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
 ระมัดระวังและเอาใจใสในการดําเนินการใด ๆ ที่จะมีผลกระทบตอสาธารณชน
 สงเสริมใหมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
3. จริยธรรมของพนักงาน
แบงออกเปน 4 หมวด ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 ความซื่อสัตย สุจริต และหลักคุณธรรม (Integrity)
ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญของพนักงานและผูบริหารทุกระดับของธนาคาร พนักงานและ
ผูบริหารทุกระดับมีโอกาสใหคุณใหโทษกับลูกคา มีโอกาสสรางความเสียหายแกลูกคา เพื่อนรวมงาน ผูถือหุน ตลอดจน
สังคมโดยสวนรวม ดังนั้นเพื่อใหลูกคา ผูถือหุน และผูกํากับดูแลใหความไววางใจและเชื่อถือ เจาหนาที่และผูบริหารทุกคน
ตองมีความซื่อสัตยสุจริต จิตใจมั่นคงและมีคุณธรรม ปฏิบัติหนาที่โดยยุติธรรม ไมเห็นแกอามิสสินจาง ไมเห็นแกประโยชน
สวนตน ตองยึดถือความสบายใจและประโยชนของลูกคา ตลอดจนประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง
หมวดที่ 2 การรักษาความลับภายในธนาคาร (Confidentiality)
ในกิจการของธนาคาร การเก็บความลับ หมายถึง การรักษาขอมูลสําคัญทุกชนิดของธนาคาร ขอมูลสําคัญเหลานี้
รวมถึง
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-

ขอมูลทางการเงิน
ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของธนาคาร
ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารระบบภายในของธนาคาร ซึ่งรวมถึงสถิติตัวเลขและรายงานตาง ๆ
ขอมูลพนักงานของธนาคารทั้งอดีตและปจจุบัน
ขอมูลเกี่ยวกับคูคาของธนาคาร
ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอธุรกิจกับทางรัฐบาลหรือตัวแทน

การรักษาความลับภายในธนาคาร เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบดวยธนาคารที่ทําธุรกิจ
ตอเนื่องกัน บางครั้งเนื่องจากลักษณะของงานทําใหรูความลับของลูกคา ซึ่งถาหากนํามาเปดเผยอาจจะเปนผลเสียตอลูกคาหรือ
ผูอื่น ดังนั้นจึงมีแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อปองกันไมใหเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเสียหายตอธนาคารที่พนักงาน
สังกัดอยู หรือตอลูกคาและสาธารณชน
หมวดที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professionalism)
เพื่อเปนการสรางสามัญสํานึกของผูบริหาร และพนักงานเจาหนาที่ทุกระดับของธนาคารใหประพฤติอยูในกรอบ
วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและความยุติธรรมอันจะสงผลใหเกิดภาพพจนที่ดีตอธุรกิจธนาคาร
โดยรวม
หมวดที่ 4 การปฏิบัติตอสังคม (Service to Community)
การดําเนินธุรกิจธนาคารมิไดจํากัดอยูเพียงในแวดวงของเพื่อนรวมอาชีพ อุตสาหกรรมธนาคารและลูกคาเทานั้น
ในฐานะที่เปนบุคคลและนิติบุคคลในสังคมของประเทศ ผูประกอบวิชาชีพการเงินการธนาคาร พึงมีจิตสํานึกและความ
ตระหนักของการอํานวยประโยชนตอสังคม ทั้งดานการดําเนินธุรกิจหรือสวนตัว

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการธนาคาร มีนโยบายการดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูล ทั้ง
ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินของธนาคาร ตอผูถือหุน ผูลงทุน และสาธารณชนทั่วไป รวมทั้งเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยผานชองทางที่สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย มีความเทาเทียมกันและ
นาเชื่อถือ
 ธนาคารมีนโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสารของธนาคารตอผูถือหุน ผูลงทุน และสาธารณชนทั่วไปดวย
ความโปร ง ใส ถูก ต อ ง ครบถ ว น เพี ย งพอและทั น เวลา และสามารถตรวจสอบได รวมทั้ ง เป น ไปตาม
กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 ธนาคารแจงรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุมผูถือหุน และเปดเผยใหนักลงทุนทราบเปนการ
ทั่วไปลวงหนากอนการประชุม โดยแจงการเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของธนาคารเพื่อเปดโอกาสให
ผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฏบน
เว็บไซต และในเอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนเปนขอมูลเดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคารไดลงประกาศบอกกลาว
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การนัดประชุมผูถือหุนทางหนังสือพิมพเปนเวลา 3 วันติดตอกัน ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
โดยรายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว
 ธนาคารจัดทํารายงานการประชุมที่มีสาระสําคัญครบถวน ซึ่งธนาคารจะเผยแพรรายงานดังกลาวในเว็บไซต
ของธนาคาร และจัดเก็บรายงานการประชุมไว ณ สํานักงานของธนาคาร
 คณะกรรมการธนาคาร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่ในการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน กรรมการผูจัดการและกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส สอดคลองกับบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน และเปดเผยไวในรายงานประจําป
 ธนาคารไดใหความสําคัญตอการเปดเผยสารเทศของธนาคาร เชน งบการเงิน รายงานประจําป รายงานการ
เปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน (Pillar III) และสารสนเทศอื่น ๆ ดวยความมั่นใจวาไดเปดเผยสารสนเทศ
ที่สําคัญครบถวน และถูกตอง โปรงใส ทั่วถึง และทันเวลา รวมทั้งผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของกลุมตาง ๆ
ไดรับขอมูลขาวสารของธนาคารอยางเทาเทียมกัน และไมนําสารสนเทศภายในของธนาคารที่ยังไมได
เปดเผย หรือที่เปนความลับไปใช หรือนําไปเปดเผยตอบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคใน
การรับรูขาวสารของธนาคารอยางเทาเทียมกัน
ธนาคารมีชองทางในการเผยแพรขอมูลและติดตอสื่อสารของธนาคาร ดังนี้
ที่อยู
: เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้น G,1,5,6,24,32 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท
: 0-2359-0000 ตอ 2013, 2019, 2020
โทรสาร
: 0-2677-7223
อีเมล
: presidentoffice@lhbank.co.th
เว็บไซต
: www.lhbank.co.th
 คณะกรรมการธนาคารใหความสําคัญในดานคุณภาพงบการเงิน และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะห เพื่อประโยชนของผูถือหุนและ
บุคคลทั่วไปในการใชงบการเงิน
 คณะกรรมการธนาคาร ไดจัดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตองบการเงินของธนาคาร
และสารสนเทศทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป งบการเงินของ
ธนาคารไดจัดทํามาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ ในการนี้ คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
อิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานงบการเงินโดยตรงดวย
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 ธนาคารจัดใหมีการเปดเผยรายชื่อ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ
จํานวนครั้งของการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในปที่ผานมา คาตอบแทนกรรมการ
รวมถึงขอมูลกรรมการ ผูบริหาร และขอมูลขององคกร ในรายงานประจําปและบนเว็บไซตของธนาคาร
 ธนาคารมอบหมายใหเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่เผยแพรขอมูลขององคกร ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปใหแกผูถือหุน
นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ ผานชองทางตาง ๆ และเว็บไซตของ
ธนาคารในหัวขอ “เกี่ยวกับเรา” เพื่อใหผูสนใจสามารถศึกษาขอมูลไดโดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพรและชี้แจงขอมูล รวมถึงเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมซักถามขอมูลอยางโปรงใส โดย
มีผูบริหารระดับสูงเขารวมการชี้แจงดวย
สําหรับกิจกรรมในป 2554 ผูบริหารระดับสูงของธนาคารไดเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ ดังนี้
 การเขารวมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 1 ครั้ง มีนักวิเคราะหและนักลงทุนเขารวมประมาณ 40-50 คน
 การจัดแถลงขาวตอสื่อมวลชน (Press Conference) จํานวน 2 ครั้ง มีสื่อมวลชนเขารวมประมาณ 30-40
สื่อตอครั้ง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
1. โครงสรางคณะกรรมการธนาคาร
 คณะกรรมการธนาคาร มีจํานวน 9 ทาน โดยธนาคารไดกําหนดโครงสรางของคณะกรรมการธนาคาร
ไวใหมีจํานวนที่เหมาะสมและพอเพียง ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 2 ทาน กรรมการที่
ไมเปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน และกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 3 ทาน โดยเปนไปตามสัดสวนอยาง
ยุติธรรมและเหมาะสม และเพื่อความเปนอิสระของประธานกรรมการและเปนการแบงแยกอํานาจ
หนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงานประจําออกจากกัน จึงกําหนดให
ประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบไมเปนบุคคล
เดียวกันกับกรรมการผูจัดการ โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางกันอยางชัดเจนไมใหคนใดคน
หนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด ทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงานได
 คณะกรรมการธนาคาร ประกอบดวย กรรมการอิสระที่ไมไดเปนลูกจางหรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือน
จากธนาคาร และมี ค วามเป น อิ ส ระจากกลุ ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องธนาคาร รวมทั้ ง สามารถดู แ ล
ผลประโยชนของผูถือ หุนรายยอยได มีจํานวนอยางนอย 3 คน หรืออยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งคณะ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
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 คณะกรรมการธนาคารไดรับการคัดเลือก โดยพิจารณาจากความรู ประสบการณ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ที่หลากหลาย ความซื่อสัตย ความสามารถในการใหความเห็นที่เปนอิสระ และมีความเขาใจในธุรกิจ
ของกลุมธุรกิจทางการเงิน
 ธนาคารมีการกระจายอํานาจในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสในการบริหาร
จั ด การ โดยคณะกรรมการธนาคารได จั ด ให มี ค ณะกรรมการชุ ด ย อ ยที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง โดย
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด ว ย คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และอาจพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการยอยชุดอื่น ๆ ตามที่
เห็นสมควร เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร และปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
 คณะกรรมการธนาคาร ยังมิไดกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัทอื่น อยางไรก็ดี ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีหลักเกณฑการไปดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทอื่นของกรรมการธนาคารเพื่อใหกรรมการแตละทานมีเวลาเพียงพอในการบริหารงานของ
ธนาคาร นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหาร ไดหลีกเลี่ยงการรับตําแหนงหรืองานใดที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งนายวิเชียร อมรพูชัย เปน
เลขานุการธนาคาร
2. คณะกรรมการชุดยอย
 คณะกรรมการธนาคาร มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสใน
การบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมาการธนาคาร ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน เพื่อชวยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน เพื่อเปนการแบงเบาภาระหนาที่ของ
คณะกรรมการธนาคาร และทําใหธนาคารมีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ เฉพาะดาน และ
สอดคลองกับหลักการกํากับดูและกิจการที่ดี
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปน
กรรมการอิสระ เพื่อความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
3. การประชุมคณะกรรมการ
 ธนาคารได จั ด ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการธนาคารอย า งสม่ํ า เสมอ โดยกํ า หนดการประชุ ม
คณะกรรมการไวเปนการลวงหนาเปนประจําทุกเดือน สําหรับรอบระยะเวลา 1 ป และจะมีการประชุม
พิเศษเพิ่ มเติ มตามความจําเปน โดยธนาคารได แจง กําหนดการดั งกล าวใหก รรมการทุกท านทราบ
ลวงหนา เพื่อใหสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได ทั้งนี้ จะมีการกําหนดวาระที่ชัดเจนไวลวงหนา
และมี ว าระการประชุ ม ที่ สํ า คั ญ เช น การพิ จ ารณางบการเงิ น ของธนาคารในแต ล ะไตรมาส
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การพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของธนาคาร ซึ่งธนาคารไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอ ม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารใหแกกรรมการลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน เพื่อให
กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และปกติการ
ประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ธนาคารจัดใหมีการจดบันทึกการประชุมเปน
ลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารไวเพื่อให
สามารถตรวจสอบได
 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการธนาคารไดจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่
กรรมการจะอภิ ป รายป ญ หาสํ า คั ญ กั น อย า งรอบคอบโดยทั่ ว กั น และในการพิ จ ารณาบางวาระ
กรรมการผูจัดการไดเชิญผูบริหารเขารวมประชุมเพื่อใหสารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่นําเสนอโดยตรง
4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคาร ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการดูแลเกี่ยวกับการ
กํากับกิจการที่ดี โดยไดเริ่มทําการประเมินในป 2552 ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้
- การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร
5. คาตอบแทน
คณะกรรมการธนาคาร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนขึ้น โดยมีกรรมการอิสระ
เปนประธาน เพื่อ ทําหนาที่ ในการกําหนดนโยบาย วิธี การ และหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนให แกกรรมการ และ
กรรมการผูจัดการ ที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล โปรงใส เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงาน
ของแตละทาน ใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ โดยการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของธนาคาร และไดเปดเผยจํานวนคาตอบแทนไว
ในรายงานประจําป
6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการธนาคาร ไดสนับสนุนใหกรรมการ และผูบริหาร ไดมีการพัฒนาความรูโดยการใหไดรับการ
อบรม สัมมนาจากสถาบันภายนอก และภายในธนาคาร เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูดานตาง ๆ
7. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการธนาคารไดกําหนดหลักเกณฑในการรักษาความลับภายในของธนาคารไวในหลักการกํากับ
ดูแลกิจการ ทั้งนี้ เพื่อความเทาเทียมกันในการรับรูขอมูล และเพื่อปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และเพื่อเปนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Governance) ธนาคารไดมีการกําหนดนโยบายการดูแลการใชขอมูลภายในไวดังนี้
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 ห า มมิ ใ ห ก รรมการ ผู บริ ห าร และพนั ก งานของธนาคาร ซึ่ ง รวมถึ ง คู ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ
นิติภาวะที่ทราบขอมูลที่มีสาระสําคัญและงบการเงินของธนาคารซึ่งยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชนทั่วไป
ทําการเผยแพรหรือเปดเผยแกบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งมิใหมีการลวงรูขอมูล
ระหวางสวนงานเพื่อปองกันการนําขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญซึ่งยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชนทั่วไป
ไปเปดเผยกอนเวลาอันควร เวนแตสวนงานนั้นจําเปนตองรับทราบโดยหนาที่และใหดูแลขอมูลดังกลาว
เชนเดียวกับหนวยงานเจาของขอมูล
ทั้ง นี้ ไม ร วมถึ ง การใหขอ มู ลแก ห นว ยงานราชการที่ กํ า กับดู แ ล ซึ่ ง ได แ ก ธนาคารแห ง ประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของธนาคาร ซึ่งรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม บรรลุนิติภาวะ
ที่ทราบขอมูลที่สําคัญและงบการเงินของธนาคาร ทําการ ซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยของธนาคาร
ในชวง 7 วันกอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนทราบ
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคาร ตระหนักวาระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายบริหาร
ในการชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและ
บรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว
คณะกรรมการธนาคาร ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ในการกํากับดูแลใหระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการดูแลใหธนาคารมีการปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ การดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
การทํารายการเกี่ยวโยง ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของธนาคาร การนําทรัพยสินของธนาคารไปใช
ประโยชนในทางมิชอบหรือไมมีอํานาจ รวมทั้งชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหลสูญหายหรือจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยธนาคารไดจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล โดยมีฝายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเปนอิสระทํา
หนาที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และระบบการกํากับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้งของธนาคารและธนาคารที่เกี่ยวของ เพื่อให
การดําเนินงานดานตางๆ ของธนาคาร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
ฝายตรวจสอบภายในไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยอางอิงมาตรฐานสากล (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO) , The Control Objectives related to Information
Technology : COBIT) และแนวทางการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย ไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการและให
ความเห็นเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนํารายงานผลการตรวจสอบเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
ทราบหรือใหความเห็นเปนประจําทุกไตรมาส และฝายจัดการของธนาคารจะนําไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขในเรื่อง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม และจัดใหมีระบบติดตามในการดําเนินการของธนาคารเปนอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ฝายตรวจสอบภายในไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบใหครอบคลุมในดานตาง ๆ ไดแก การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ขอกําหนด การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบดานระบบคอมพิวเตอร
คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยในป
2554 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ ไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของธนาคารตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการพิจารณาความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในดานตาง ๆ ไดแก ระบบการควบคุมภายในดานธนาคารและสภาพแวดลอม ดานการบริหารความเสี่ยงดานการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝายจัดการ ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล รวมถึงการควบคุมตรวจสอบวามีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของธนาคารหรือไม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับดานตางๆ ตามที่กลาวมามีความ
เพียงพอ และเหมาะสมทั้งนี้ในป 2554 ธนาคารไมพบขอบกพรองที่มีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
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กิจกรรมเพื่อสังคม
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มีเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจควบคูไปกับความรับผิดชอบตอ
สังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดี การดําเนินกิจกรรมของธนาคารมุงเนนการมีสวน
รวมของพนักงาน เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกการรับผิดชอบตอสังคมแกพนักงานในองคกรทุกระดับอยางตอเนื่อง
ที่ ผ า นมาธนาคารได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ตามวาระและโอกาสต า ง ๆ โดยมุ ง หวั ง ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดตอสังคมและชุมชน ธนาคารไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่สรางสรรค และอํานวยประโยชนในการชวย
สนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง การบริจาคเพื่อการกุศลแกองคกรสาธารณกุศลตาง ๆ อาทิ
สภากาชาดไทย มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิกองทุนไทยฯลฯ อีกทั้งยังไดใหความชวยเหลือแกผูที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติ
ตาง ๆ อาทิ การมอบเงินชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม การบริจาคน้ําดื่ม เปนตน
ธนาคารไดดําเนินการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสงเสริมและสนับสนุน แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานการศึกษา
ดานสั งคมและสิ่ง แวดล อ ม ด านศิล ปวั ฒนธรรม ทั้ งนี้ เพื่อ มุง เน นการวางรากฐาน และการสร างขยายเครือ ขา ย เพื่ อ การ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนี้
1. ดานการศึกษา
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมดานการศึกษามาอยาง
ตอเนื่อง อาทิ การเชิญชวนพนักงานในองคกรรวมกันบริจาคหนังสือผาน “โครงการสงหนังสือ สื่อความรู สูหองสมุด” เพื่อ
นําไปมอบใหแกหองสมุดเยาวชนที่ขาดแคลน และกรมราชทัณฑ ทั่วประเทศ อีกทั้งธนาคารยังไดรวมมือกับ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เขารวม “โครงการ LH Bank Junior
Banker” เพื่อใหนักศึกษาที่สนใจ สมัครเขารวมโครงการที่เนนการใหความรูและความเขาใจการปฏิบัติงานของธนาคาร
โครงการนี้ถือเปนโครงการที่ธนาคารมุงใหความสําคัญในเรื่องของการสรางรากฐานที่มั่นคงใหแกอนาคตของชาติ อีกทั้งเพื่อ
เปนการสรางตนกลาของพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในอนาคตตอไป

LH Bank รวมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโครงการ LH Bank Junior Banker
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LH Bank โดยพนักงานธนาคาร รวมบริจาคหนังสือ
โครงการสงหนังสือ สื่อความรู สูหองสมุด

LH Bank บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร
ใหกับโรงเรียนบานแยงมิตรภาพ จังหวัดสุรินทร

2. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการที่ชวยสงเสริมดานสังคมและสิ่งแวดลอมมาอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งยังรวมเชิญชวนใหลูกคา ประชาชน รวมถึงพนักงานธนาคาร บริจาคเงินเพื่อนําไปชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ
อาทิ การบริจาคน้ําดื่มเพื่อนําไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัย การมอบเงินบริจาคผานสภากาชาดไทย เพื่อนําไปชวยเหลือ
ผูประสบอุท กภัย ในหลายพื้ นที่ ทั่วไปประเทศ การร ว มสนับสนุ น กิจ กรรมเพื่อ สิ่ง แวดลอ ม โดยการสนับ สนุน กิจ กรรม
ปลูกแฝกสรางฝายตามรอยพอ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางฝายเพื่อชวยลดการเกิดน้ําทวมที่ไดประสบปญหา
อยูในขณะนี้ อีกทั้งยังเปนการชวยอนุรักษตนน้ําลําธารของผืนปาในประเทศอีกทางหนึ่งดวย การจัดกิจกรรม My Bank
My Love ใหกับลูกคาธนาคาร เพื่อตอบแทนลูกคาที่ใหความไววางใจมาใชบริการกับธนาคาร โดยไดรับการตอบรับเขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
 ดานสังคม

LH Bank ลูกคา และพนักงาน ไดรวมบริจาคเงิน
โครงการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม

LH Bank ลูกคา และพนักงาน ไดรวมบริจาคเงิน
โครงการรวมน้าํ ใจชวยเหลือผูป ระสบภัยน้ําทวม

LH Bank บริจาคน้ําดื่ม
ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมภาคใต

LH Bank บริจาคสิ่งของ
ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมภาคใต
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 ดานสิ่งแวดลอม

LH Bank สนับสนุนกิจกรรมปลูกแฝกสรางฝายตามรอยพอ ผานมูลนิธิกองทุนไทย
 กิจกรรม My Bank My Love

LH Bank จัดกิจกรรมปนดิน ปนรัก

LH Bank จัดกิจกรรมเพนทลาย เพนทรัก

LH Bank จัดกิจกรรม เย็บปก ถักรอย

87

 การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จากสถานการณน้ําทวมใหญชวงปลายป 2554 ไดสงผลกระทบในสวนภูมิภาคตางๆ ตลอดจน ลูกคา ประชาชน
ทั่วไป รวมถึงพนักงานของธนาคาร สถานการณครั้งนี้ไดสรางความเดือดรอนเสียหายเปนอยางมาก ดวยสํานึกแหงความ
รับผิดชอบตอสังคม ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด(มหาชน) ไดมีสวนรวมในการชวยบรรเทาความเดือดรอนของผูที่ไดรับ
ผลกระทบอยางทันทวงที ธนาคารจึงมีมาตรการชวยเหลือในดานตางๆ มาอยางตอเนื่อง อาทิ การเชิญชวนพนักงานธนาคาร
ลูกคา ประชาชน รวมบริจาคเงิน เพื่อนําไปชวยเหลือและฟนฟู ผูประสบภัย ผานสภากาชาดไทย จนถึงการออกมาตรการ
ชวยเหลือลูกคาธนาคาร และมาตรการชวยเหลือพนักงานธนาคารที่ประสบภัย ดังนี้
มาตรการชวยเหลือลูกคาที่ประสบอุทกภัย
ธนาคารไดมีมาตรการพิเศษ เพื่อชวยบรรเทาและชวยเหลือลูกคาที่ประสบภัยน้ําทวม อาทิ การใหวงเงินกูเพิ่มเพื่อ
ชวยเพิ่มสภาพคลอง การปรับลดคางวดโดยใหชําระเฉพาะดอกเบี้ย การเลื่อนวันชําระคางวด เปนตน
มาตรการชวยเหลือพนักงานธนาคารที่ประสบอุทกภัย
ธนาคารมีความหวงใยในสวัสดิภาพของพนักงานที่ประสบภัยน้ําทวม จึงไดกําหนดความชวยเหลือและแนวทาง
ในการชวยเหลือ อาทิ การใหเงินชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน การใหสินเชื่อเพื่อฟนฟูที่อยูอาศัย และ การใหพนักงาน
ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมสามารถลางานไดเปนกรณีพิเศษโดยไมนับเปนวันลา
มาตรการชวยเหลือสังคม
เปดบัญชีรับเงินบริจาคเพื่อนําไปชวยเหลือผูป ระสบภัยตาง ๆ โดยยกเวนคาธรรมเนียมในการโอนเงินทุกสาขาทั่ว
ประเทศ
 ดานกิจกรรมรวมพลัง จิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม
การทําความดีในสังคมเริ่มจากจิตสํานึกที่เอื้อเฟอและปรารถนาดีตอผูอื่น เพื่อขยายโอกาสใหคนไทยได
รวมกันทําความดีหรือบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) จึงไดตระหนักและให
ความสํ า คัญ โดยการเชิ ญ ชวนกลุ ม พนั ก งานทุ ก ระดับ ของธนาคารเข าร ว มกิ จ กรรม รวมพลั ง จิ ต อาสา เพื่ อ พัฒ นาสั ง คม
ผานกิจกรรมตาง ๆ ในป 2554 ดังนี้

LH Bank เขารวมกิจกรรม “โครงการตลาดหุน รวมใจ ชวยภัยน้ําทวม”
ในการชวยบรรจุถงุ ยังชีพ เพื่อสงมอบใหผูประสบภัยในพื้นที่ตางๆ กับสมาคมธนาคารจดทะเบียนไทย
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LH Bank รวมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยเพื่อนําโลหิตที่รับบริจาค
ไปจายใหกับผูปวยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลตางๆ
 การสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเยาวชนไทย
ธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํา กั ด (มหาชน) เล็ ง เห็ น ถึ ง เยาวชนคื อ อนาคตของชาติ และจะทํา
อย า งไรให เ ยาวชนของเราเป น คนเก ง และเป น คนดี ธนาคารจึ ง ได ร  ว มสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก
ณ บานมนังคศิลา และหองสมุดเพื่อการเรียนรู สวนลุมพินี เพื่อใหนอง ๆ เขารวมกิจกรรมของธนาคารผาน Face Book ใน
หัวขอ “เรามาเปน FAN กันเถอะ” อีกทั้งไดมอบของที่ระลึก ขนม และของขวัญใหแกนอง ๆ ที่เขารวมงาน

LH Bank สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ บานมนังคศิลา
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LH Bank สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ หองสมุดเพื่อการเรียนรู สวนลุมพินี
 การสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดรวมสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ จากมูลนิธิคนพิการ
โดยการใหพื้นที่สํานักลุมพินี เพื่อ ใหคนพิการเขามาสาธิตการวาดภาพ และจําหนายสินคาฝมือคนพิการใหแกลูกคาและ
ประชาชนทั่วไป

LH Bank สนับสนุนพื้นที่สํานักลุมพินี เพื่อใหคนพิการจากมูลนิธิคนพิการ
เขามาสาธิตการวาดภาพ และจําหนายสินคาฝมือคนพิการ ใหแกลูกคาและประชาชนทั่วไป
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3. ดานศิลปวัฒนธรรม
ธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํา กั ด (มหาชน) ไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีตางๆ รวมกับ
ประชาชนในพื้นที่ ที่ธนาคารใหบริการอยู อาทิ การสนับสนุนกิจกรรมทองเที่ยวไทย การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล
ตรุษจีน งานประเพณีโยนบัว เพื่อเสริมสรางและสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม รวมกับชุมชนโดยรอบ
สาขาของธนาคาร

LH Bank สนับสนุนกิจกรรมทองเที่ยวไทย
เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีไทย

LH Bank จัดกิจกรรมเนือ่ งในเทศกาลตรุษจีน
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกบั ชุมชน

LH Bank รวมอนุรักษวัฒนธรรมและฟนฟูประเพณีอันดีงามของทองถิ่น โดยการรวมสนับสนุนงานประเพณีโยนบัว
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยางตอเนื่องทุกป
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รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่ธนาคารและบริษัทยอยมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ ธนาคารและบริษัทยอยมีนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและถือปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และ
หนวยงานที่กํากับดูแลธนาคาร ดังนี้ การพิจารณาการทํารายการระหวางกัน ธนาคารและบริษัทยอยจะใชเกณฑเชนเดียวกับ
ลูกคาทั่วไป และเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติของธนาคาร โดยผานกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปรงใส ถูกตอง
ตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ ดวยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอธนาคารและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ
ทั้งนี้ บุคคลหรือ บริษัทที่เ กี่ยวขอ งกับธนาคารและบริษัทย อย หมายถึง บุ คคลหรื อบริษัทที่ มีอํานาจควบคุ ม
ธนาคารหรือบริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับธนาคารหรือบริษัทยอย นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคล
ซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับธนาคาร ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออมกับธนาคารและบริษัทยอย ซึ่งรายการกับ
กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของมีรายละเอียด เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินภายใตหัวขอ “รายการธุรกิจกับกิจการ/
บุคคลที่เกี่ยวของกัน”
1. รายการธุรกิจกับกิจการ / บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ในป 2554 ธนาคารและบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกับธนาคาร รวมทั้ง
รายการที่เกี่ยวของกับ กรรมการธนาคาร กรรมการบริษัทยอย ผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส และผูชวยสายงาน รวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวที่มีอํานาจในการ
จัดการ หรือแกกิจการที่ธนาคารและบริษัทยอยหรือกรรมการหรือผูบริหารรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวถือหุนรวมกัน
เกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปของทุนชําระแลวของกิจการนั้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรรมการของธนาคารที่เกี่ยวของกัน กรรมการ
และบุคคลที่ใกลชิดของผูถือหุนรายใหญของธนาคาร และบุคคลใกลชิดของธนาคาร
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ยอดคงคางระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือของรายการที่ธนาคาร และบริษัทยอยมีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 มีดังตอไปนี้
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

เงินใหสินเชื่อแก
ลูกหนี้

ดอกเบี้ยคางรับ

เงินมัดจํา
การเชาสํานักงาน

เงินลงทุนใน
หลักทรัพย

เงินรับฝาก

รายไดคาธรรมเนียม
คางรับ

ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกูยืม

หนี้สิน
จายคืนเมื่อทวงถาม

คาใชจายคางจาย

ดอกเบี้ยคางจาย

เจาหนี้อื่น

ประเภทของรายการ

1. บริษัทใหญของธนาคาร

-

-

0.30

-

0.56

-

445.93

-

-

0.80

-

2. บริษัทยอยของธนาคาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.45

-

717.89

-

260.00

90.23

0.03

0.15

0.45

-

-

1.19

-

438.29

-

54.00

8.65

0.02

0.01

-

-

-

14.88

-

112.32

0.75

1,726.00

-

0.55

1.29

0.04

-

-

2.06

-

13.75

-

65.00

-

0.20

0.14

-

-

-

-

-

175.66

-

188.64

-

-

0.96

-

-

2.36

-

225.00

1.56

-

-

-

-

-

-

9. กรรมการและผูบริหาร

-

-

-

-

443.17

-

46.35

-

-

0.66

0.01

10.บุคคลที่เกี่ยวของกัน

66.45

0.01

-

-

201.28

-

123.19

-

-

1.72

-

66.45

2.37

18.88

225.00

2,104.48

0.75

2,909.11

98.88

0.80

5.73

0.50

ลักษณะความสัมพันธ /1

3. บริ ษั ท และบุ ค คลที่ เ ป น
ผู ถื อ หุ น ของบริษัทใหญ
ของธนาคารที่ถือหุน
บริษัทใหญเกินกวา
รอยละ10 ขึ้นไป
4. บริ ษั ท ย อ ยของผู ถื อ หุ น
รายใหญ ของบริษัทใหญ
(ผูถือหุน ตามขอ 3.)
5. บริ ษั ท ร ว มของผู ถื อ หุ น
รายใหญ ของบริษัทใหญ
(ผูถือหุน ตามขอ 3.)
6. บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กรรมการของธนาคาร
7. บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผู ถื อ หุ น รายใหญของ
บริษัทใหญ (ผูถือหุน ตามขอ 3.)
8. บริ ษั ท ที่ ถู ก ควบคุ ม
โดยบุ ค คลที่ เกี่ยวของ
กับธนาคาร

รวม
หมายเหตุ

/1

ลักษณะความสัมพันธไดแสดงรายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 36. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
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รายการที่เกิดขึ้นในระหวางป 2554
ในระหวางป 2554 ธนาคารและบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา และเกณฑที่ตกลงกันระหวางธนาคาร และบริษัทยอย และบุคคลและ
บริษัทที่เกี่ยวของเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
ประเภทของรายการ
ลักษณะความสัมพันธ /1

นโยบายการกําหนดราคา

รายได
ดอกเบี้ย

รายได
คาธรรมเนียม
และบริการ

ตามอัตราที่ธนาคารประกาศจาย
1. บริษัทใหญของธนาคาร
2. ธนาคารยอยของธนาคาร
3. บริษัทและบุคคลที่เปนผูถือหุน ของ
บริษัทใหญของธนาคารที่ถือหุน
บริษัทใหญเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป
4. บริษัทยอยของผูถ ือหุนรายใหญของ
บริษัทใหญ (ผูถือหุนตาม ขอ 3)
5. บริษัทรวมของผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3.)
6. บริษัทที่เกี่ยวของกับกรรมการของ
ธนาคารและมีธุรกรรมกับธนาคาร
7. บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3.)
8. ธนาคารที่ถูกควบคุมโดยบุคคลที่
เกี่ยวของกับธนาคาร
9. กรรมการและผูบริหาร
10. บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รวม
หมายเหตุ

/1

เงินปน
ผลจาย

คาใชจาย
ดอกเบี้ย

210.00

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป

8.15
0.20
22.30

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

2.77

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป

5.12

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

0.68

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

1.25
24.27
59.99
0.28
3.49

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป

คาเชา
สํานักงาน
และ
คาบริการ

6.94
4.91
0.02
7.88
0.58
1.71
6.33
6.62

1.25

210

81.29

67.71
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1. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ธนาคารไดทํารายการระหวางกันดวยความระมัดระวัง โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของธนาคารและผูถือหุน
การทํารายการระหวางกันของธนาคารกับธนาคารหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ทุกรายการเปนรายการตามธุรกิจปกติหรือรายการที่มี
ความจําเปน และมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาการทํา
รายการระหวางกันของธนาคารอยางตอเนื่อง และใหความเห็นวารายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งธนาคาร
ไดรับและจายคาตอบแทนในราคาตลาดหรือราคายุติธรรม รวมทั้งธนาคารไดมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑของสถาบันกํากับที่
เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว และเปดเผยขอมูลอยางครบถวนถูกตองแลว
2. มาตรการ/ขัน้ ตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ธนาคารใหความสําคัญกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนจากการทํารายการระหวางกัน โดยใน
ขั้นตอนอนุมัติการทํารายการ ธนาคารจะพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของธนาคาร และผานคณะกรรมการที่เกี่ยวของ โดยมี
จุดประสงคหลักเพื่อใหการทํารายการระหวางกันของธนาคาร เปนไปตามหลักเกณฑ กระบวนการที่สมเหตุสมผลโดยมีราคา
หรือเงื่อนไขรายการที่เปนธรรม ไมเพียงแตจะเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอธนาคารและผูถือหุนโดยรวมเสมือนรายการที่ทํา
กับบุคคลทั่วไป แตยังเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนอีกดวย นอกจากนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กับบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียใดๆ ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบใหความเห็นเกี่ยวกับความ
จําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวาง
กันที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ธนาคารจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูตรวจสอบบัญชีของธนาคารเปนผูใหความเห็น เพื่อใชในการ
ตัดสินใจของธนาคารหรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ ธนาคารจะเปดเผยไวในงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ของธนาคาร
3. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ธนาคารมีนโยบายการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มี
ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียเกิดขึ้นอีก โดยมีแนวทางที่สําคัญในการทํารายการระหวางกัน ไดแก การ
ทํารายการระหวางกันตองเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม เปนไปตามหลักการการกํากับกิจการที่ดี และมีนโยบายการ
กําหนดราคาที่เปนธรรม และเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป อีกทั้งคาตอบแทนที่จาย หรือไดรับจากการทํารายการตอง
เปนไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม ทั้งนี้ ธนาคารจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูตรวจสอบบัญชีของธนาคาร หรือ
ผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบ และใหเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ธนาคารจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ รวมถึงการเปดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการทํา
รายการระหว า งกั น ให ค รบถ ว น การพิ จ ารณาความสมเหตุ ส มผลของรายการระหว า งกั น รวมทั้ ง ความคิ ด เห็ น ของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ
4. กรรมการที่มีสวนไดเสียในสัญญาใด ๆ ที่ธนาคารทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. นายไพโรจน เฮงสกุล
2. นายอดุลย วินัยแพทย
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุวิทย อุดมทรัพย
กรรมการตรวจสอบ
ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดจัดการประชุม 10 ครั้ง ในการประชุมไดมีการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และรายป พรอมทั้งรายงานตรวจสอบงบการเงิน โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ
งบการเงินดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดทํางบการเงินสอดคลองกับมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับ และ
มีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอเหมาะสม
 ประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน และเนนความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายในและ
ผูตรวจสอบบัญชีภายนอก ตลอดจนใหคําแนะนําปรึกษา และวางแนวทางปฏิบัติใหแกฝายตรวจสอบของธนาคาร
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่สําเร็จลุลวง และรับทราบการรายงานของฝายตรวจสอบ
 ประชุมรวมผูบริหารที่เกี่ยวของเพื่อติดตามการทํางานของธนาคารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งของหนวยงานราชการ
ที่ทําหนาที่กํากับดูแลอันไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริหารกิจการของธนาคารปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายขององคกรที่ทําหนาที่กํากับ
ดูแล
 พิจารณาและใหความเห็นชอบตอแผนการการสอบทานสินเชื่อ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ และรับทราบผลการดําเนินงานของหนวยงานสอบทานสินเชื่อ
 พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบ และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งทบทวนกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบ
 อนุมัติแผนปฏิบัติงาน และรับทราบผลการดําเนินงาน รวมทั้งสอบทานและพิจารณารายงานการกํากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑประจําป
 พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภายนอกในการทําหนาที่ในปที่ผานมา และเสนอแนะการแตงตั้งพรอมทั้ง
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงิน และ การเปดเผยขอมูลทางการเงินของ
ธนาคารพอเพียงและถูกตองตามที่ควร รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นวาธนาคารมีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และติดตามดูแลการดําเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อใหมั่นใจไดวาธนาคารได
ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบจึงเชื่อวาขอมูลที่อยูในเรื่อง
ดังกลาวมีความเพียงพอ โปรงใส เชื่อถือได และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
(นายไพโรจน เฮงสกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบดวย
กรรมการจํานวน 3 ทาน ไดแกนายอดุลย วินัยแพทย เปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นางสุวรรณา
พุทธประสาทและ นายนพร สุนทรจิตตเจริญ เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยทุกทานไมไดเปนผูบริหารของ
ธนาคาร และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ในระหวางป 2554 คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมจํานวนรวม 2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดํารง
ตําแหนงกรรมการธนาคาร และผูบริหารระดับสูงตั้งแตรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป กําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
ธนาคารและผูบริหารระดับสูงตั้งแตกรรมการผูจัดการขึ้นไป กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ
พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนและงบประมาณการจายโบนัสประจําป รวมถึงผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ธนาคารกําหนดให
พนักงาน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
ในการสรรหากรรมการธนาคารและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได พิ จ ารณาโดยคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ความรู
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและภาวะผูนํา ตลอดจนวิสัยทัศนและทัศนคติที่ดีตอองคกร
อั น เป น ประโยชน ต อ การดํ า เนิ น กิ จ การของธนาคาร รวมทั้ ง ยั ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ขนาด โครงสร า งและองค ป ระกอบของ
คณะกรรมการธนาคาร ที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสอดคลองกับขอกําหนดของทางการและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
ป 2554 ที่ผานไป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดมีการพิจารณาวาระหลัก ๆ ไดแก
 การสรรหากรรมการที่ครบวาระ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
 การกําหนดกรอบของคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงคณะกรรมการ
บริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนเพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการธนาคาร
 การพิจารณางบประมาณการจายโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจําป
 การพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติการจางพนักงานแบบมีกําหนดเวลาการจางของพนักงานที่ครบ
เกษียนอายุ ตามขอเสนอของฝายจัดการ

(นายอดุลย วินัยแพทย)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคาร แลนด แอนด เฮา ส จํา กัด (มหาชน) เป นผู รับ ผิด ชอบต อ งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินรวมของธนาคารและธนาคารยอย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาว
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลย
พินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งการเปดเผยขอมูลสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี
และเกณฑการจัดทํางบการเงินอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนประโยชนตอ
ผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการธนาคาร ได จั ด ให มี แ ละดํ า รงรั ก ษาไว ซึ่ ง ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะ
ดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ตลอดจนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณา
การเปดเผยขอ มูลรายการระหวางกัน โดยความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกั บเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
งบการเงินเฉพาะธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและธนาคารยอยไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาตจากธนาคาร สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชี ในการตรวจสอบทางคณะกรรมการธนาคารได
ใหการสนับสนุนขอมูลและเอกสารตาง ๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการบัญชี
โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
คณะกรรมการธนาคาร มีความเห็น วาระบบการควบคุม ภายในของธนาคารโดยรวมอยู ในระดับ ที่มีค วาม
เหมาะสม เพียงพอ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินเฉพาะธนาคาร และ
งบการเงินรวมของธนาคารและธนาคารยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(นายอนันต อัศวโภคิน)
ประธานกรรมการ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)”)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหาร
เปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย และ
เฉพาะของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาวขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได โดยในไตรมาสสี่ป 2553 ธนาคารและ
บริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช และตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3.1 ในระหวางปปจจุบัน ธนาคารฯและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุง และมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดย สภาวิชาชีพเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้

นงลักษณ พุมนอย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2555
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ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2554

2553

สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

822,507

428,890

822,506

428,887

7

5,342,756

5,146,320

5,342,519

5,146,259

8, 36.3

19,860,144

14,129,653

19,860,144

14,129,653

-

-

157,289

57,289

54,964,781

42,513,138

54,964,781

42,513,138

129,201

61,610

129,201

61,610

55,093,982

42,574,748

55,093,982

42,574,748

(17,435)

(15,331)

(17,435)

(15,331)

เงินลงทุนในบริษัทยอย

9

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

10

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

10.1, 36.3, 36.4

ดอกเบี้ยคางรับ

10.1, 36.3

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก: รายไดรอตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

11

(585,458)

(414,523)

(585,458)

(414,523)

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

12

(68,013)

(53,489)

(68,013)

(53,489)

54,423,076

42,091,405

54,423,076

42,091,405

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ

13

238,504

121,737

234,526

119,615

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

14

146,620

74,566

139,019

72,128

ตั๋วเงินรับ - สุทธิ

15

1,743

40,207

1,743

40,207

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

16

56,214

88,702

56,214

88,702

ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน

36.3

182,470

127,790

182,470

127,790

17, 36.3

132,422

61,698

126,273

60,542

81,206,456

62,310,968

81,345,779

62,362,477

สินทรัพยอื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

100

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2554

2553

หนี้สินและสวนของเจาของ
เงินรับฝาก

19, 36.3 ,36.4

22,255,007

27,089,136

22,258,526

27,089,136

20, 36.3

8,827,898

10,032,321

8,949,087

10,084,138

36.3

182,590

123,274

182,590

123,274

36,310,715

18,731,023

36,310,715

18,731,023

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

21, 36.3, 36.4

ดอกเบี้ยคางจาย

36.3

347,168

137,233

347,168

137,249

คาใชจายคางจาย

36.3

69,288

103,296

68,890

103,132

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน

22

40,645

-

40,145

-

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

16

55,907

2,784

55,907

2,784

117,717

147,196

117,660

147,195

172,755

61,635

169,105

59,418

68,379,690

56,427,898

68,499,793

56,477,349

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

5,500,000

12,000,000

5,500,000

8.2

187,166

6,497

187,166

6,497

26

127,000

100,335

127,000

100,335

512,599

276,237

531,820

278,296

12,826,765

5,883,069

12,845,986

5,885,128

1

1

-

-

รวมสวนของเจาของ

12,826,766

5,883,070

12,845,986

5,885,128

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

81,206,456
-

62,310,968
-

81,345,779
-

62,362,477
-

ภาษีคางจาย
หนี้สินอื่น

23, 36.3

รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

24

หุนสามัญ 1,200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว

24

หุนสามัญ 1,200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2553: 550,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนที่เปนของผูถือหุนธนาคารฯ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

101

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)")
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2554

2553

รายไดดอกเบี้ย

28, 36.1

3,348,840

2,325,419

3,348,840

2,325,419

คาใชจายดอกเบี้ย

29, 36.1

(1,651,014)

(872,699)

(1,652,934)

(872,791)

1,697,826

1,452,720

1,695,906

1,452,628

119,998

84,259

118,607

84,174

(21,550)

(17,045)

(20,796)

(16,428)

98,448

67,214

97,811

67,746

73,468

10,314

73,468

10,314

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ

2,753

4,216

2,736

4,208

รวมรายไดจากการดําเนินงาน

1,872,495

1,534,464

1,869,921

1,534,896

463,648

353,238

453,721

352,267

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

36.1

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

30

กําไรจากเงินลงทุน

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ

31

2,130

5,261

2,130

5,240

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ

36.1

273,553

214,318

268,191

213,720

คาภาษีอากร

82,151

59,270

82,103

59,269

คาใชจายสงเสริมการขายและโฆษณา

39,451

24,620

39,041

24,616

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน

31,394

37,432

29,639

37,181

คาใชจายอื่น

58,114

45,424

55,880

45,643

950,441

739,563

930,705

737,936

180,000

210,000

180,000

210,000

742,054

584,901

759,216

586,960

(241,477)

(174,495)

(241,477)

(174,495)

500,577

410,406

517,739

412,465

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย

233,791

(10,407)

233,791

(10,407)

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย

(53,122)

3,123

(53,122)

3,123

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ

180,669

(7,284)

180,669

(7,284)

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

681,246

403,122

698,408

405,181

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

32

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

33

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)")
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2554

2553

การแบงปนกําไรสําหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนธนาคารฯ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

500,577

410,406

-

-

500,577

410,406

517,739

412,465

698,408

405,181

0.48

0.87

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนธนาคารฯ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กําไรตอหุนของผูถือหุนธนาคารฯ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)

681,246

403,122

-

-

681,246

403,122

0.46

0.87

34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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104

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มทุนหุนสามัญ
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับ
ผลประโยชนของพนักงาน
เพิ่มทุนหุนสามัญ
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

3.1
24
26
25, 36.1

24
26
25, 36.1

หมายเหตุ

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

6,500,000
12,000,000
-

2,654,500
2,845,500
5,500,000

ทุนที่ออก
และชําระแลว

180,669
187,166
-

13,781
(7,284)
6,497
26,665
127,000
-

79,635
20,700
100,335

(27,550)
(26,665)
(210,000)
500,577
512,599
-

261,619
(20,700)
(375,088)
410,406
276,237

องคประกอบอื่นของ
สวนของเจาของ กําไรสะสม
สวนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
จัดสรรแลว มูลคาเงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

งบการเงินรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนธนาคารฯ

(27,550)
6,500,000
(210,000)
681,246
12,826,765
-

3,009,535
2,845,500
(375,088)
403,122
5,883,069

รวมสวนที่เปนของ
ผูถือหุนธนาคารฯ

1
-

1
1

สวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม

(27,550)
6,500,000
(210,000)
681,246
12,826,766
-

3,009,535
2,845,500
(375,088)
1
403,122
5,883,070

รวม

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มทุนหุนสามัญ
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับ
ผลประโยชนของพนักงาน
เพิ่มทุนหุนสามัญ
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

105

3.1
24
26
25, 36.1

24
26
25, 36.1

หมายเหตุ

6,500,000
12,000,000
-

2,654,500
2,845,500
5,500,000

ทุนที่ออก
และชําระแลว

180,669
187,166
-

13,781
(7,284)
6,497

องคประกอบอื่นของ
สวนของเจาของ สวนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน

26,665
127,000
-

79,635
20,700
100,335

จัดสรรแลว สํารองตามกฎหมาย

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(27,550)
(26,665)
(210,000)
517,739
531,820
-

261,619
(20,700)
(375,088)
412,465
278,296

ยังไมไดจัดสรร

(27,550)
6,500,000
(210,000)
698,408
12,845,986
-

3,009,535
2,845,500
(375,088)
405,181
5,885,128

รวม

(หนวย: พันบาท)

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)")
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2554

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได

742,054

584,901

759,216

586,960

90,393

98,772

86,649

98,494

180,000

210,000

180,000

210,000

สํารองประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน

6,616

-

6,116

-

กําไรจากการจําหนาย/ตัดจําหนายอุปกรณ

(705)

(12)

(705)

(4)

(73,468)

(10,314)

(73,468)

(10,314)

(2,858)

(1,474)

(2,858)

(1,474)

(325)

(1,592)

(325)

(1,592)

(22,244)

5,377

(22,477)

5,710

(420)

(377)

(420)

(377)

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

(1,697,826)

(1,452,720)

(1,695,906)

(1,452,628)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

2,510,330

1,788,207

2,510,330

1,788,207

เงินสดจายดอกเบี้ย

(1,452,844)

(773,140)

(1,454,779)

(773,217)

(243,500)

(112,766)

(243,458)

(112,764)

35,203

334,862

47,915

337,001

(187,495)

(1,907,575)

(187,319)

(1,909,776)

(12,449,539)

(6,893,604)

(12,449,539)

(6,893,604)

ตั๋วเงินรับ

38,789

-

38,789

-

สินทรัพยอ่นื

(83,132)

(26,444)

(77,911)

(27,022)

เงินรับฝาก

(4,834,129)

(4,732,531)

(4,830,610)

(4,732,531)

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

(1,204,423)

5,879,188

(1,135,051)

6,348,035

59,316

(41,605)

59,316

(41,605)

17,579,692

8,409,589

17,579,692

7,982,558

(1,925)

-

(1,925)

-

143,436

36,578

139,899

36,681

(904,207)

1,058,458

(816,744)

1,099,737

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหนายรายได/รายจายรอตัดบัญชีสุทธิ
ตัดจําหนายสวนลดจากการปรับมูลคาตั๋วเงินรับเปนรายไดดอกเบี้ย
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายไดเงินปนผล

เงินสดจายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ "ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)")
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2554

2553

2554

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย

1,093,468

312,080

1,093,468

312,080

40,000

63,230

40,000

63,230

753,369

541,523

753,369

541,523

เงินปนผลรับจากเงินลงทุน

420

377

420

377

ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย

(829,214)

(20,386)

(829,214)

(20,386)

(5,772,669)

(4,207,061)

(5,772,669)

(4,207,061)

-

(16,284)

(100,000)

(57,289)

(176,976)

(57,870)

(171,127)

(57,870)

769

281

769

4

(101,343)

(39,932)

(94,653)

(39,932)

(4,992,176)

(3,424,042)

(5,079,637)

(3,465,324)

เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากดอกเบี้ยของเงินลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายซื้อสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อการไดมาสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล

25

(210,000)

(375,088)

(210,000)

(375,088)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ

24

6,500,000

2,845,500

6,500,000

2,845,500

6,290,000

2,470,412

6,290,000

2,470,412

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

393,617

104,828

393,619

104,825

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

428,890

324,062

428,887

324,062

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

822,507

428,890

822,506

428,887

-

-

-

-

16,019

15,979

16,019

13,799

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสด
การซื้อทรัพยสินโดยการกอหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1.

0

ขอมูลทั่วไป

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) (ธนาคารฯไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “ธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)” เปน “ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)” กับกระทรวงพาณิชย เมื่อ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2554) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและตอมาไดจดทะเบียนการแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 โดยธนาคารฯมีที่ทําการอยูที่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้นจี ชั้น 1
ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 24 และชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มี
สํานักงานใหญ 1 แหง และมีสาขาทั้งสิ้น 43 สาขาในประเทศไทย (31 ธันวาคม 2553: สํานักงานใหญ 1 แหง และมีสาขาทั้งสิ้น
30 สาขาในประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารฯไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบกิจการธนาคาร
พาณิชยโดยไดรับอนุญาตใหบริการไดเฉพาะแกประชาชนรายยอย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามคําจํากัด
ความ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยเริ่มเปดดําเนินกิจการธนาคารพาณิชยเพื่อราย
ยอยตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม 2548
ตอมาเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนั งสือแจง ตอธนาคารฯโดยมี
สาระสําคัญดังตอไปนี้
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอนุญาตใหธนาคารฯประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยตามใบอนุญาตให
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอนุญาตใหธนาคารฯเปนธนาคารรับอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ปจจัยชําระเงินตางประเทศ
3. การอนุญาตใหมีผลในวันที่ธนาคารฯเปดดําเนินการ ซึ่งธนาคารฯไดขออนุญาตตอธนาคารแหงประเทศ
ไทยเปดดําเนินการเปนธนาคารพาณิชยในวันที่ 19 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท
ใหญของธนาคารฯโดยถือหุนในธนาคารฯคิดเปนอัตรารอยละ 99.99 ของทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวของธนาคารฯ
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทใหญของธนาคารฯมีผูถือหุนรายใหญ 3 รายซึ่งไดแก บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และคุณเพียงใจ หาญพาณิชย โดยมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทใหญในอัตรา
รอยละ 35.43 รอยละ 22.25 และรอยละ 17.18 ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2553: บริษัทใหญของธนาคารฯมีผูถือหุนรายใหญ 3 ราย ซึ่ง
ไดแก บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และคุณเพียงใจ หาญพาณิชย โดยมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทใหญในอัตรารอยละ 40.95 รอยละ 25.71 และรอยละ 19.04 ตามลําดับ)
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2.

1

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการ
แสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 11/2553 เรื่อง การจัดทําและ
การประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 3 ธันวาคม
2553 ซึ่งเริ่มบังคับใชกับงบการเงินที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ดังนั้น ธนาคารฯและบริษทั ยอยได
มีการจัดประเภทรายการใหมสําหรับงบการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 39
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอที่ 5 เรื่อง นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงิ นฉบั บภาษาไทยเป นงบการเงิ นฉบั บที่ ธนาคารฯใช เป นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบั บ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด

ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภท
จัดการกองทุน

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ
ไทย

อัตรารอยละของการถือหุน รอยละของสินทรัพยที่รวม
โดยธนาคารฯ ณ วันที่ อยูใ นสินทรัพยรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
99.99
99.99
0.02
0.01

รอยละของรายไดที่
รวมอยูในรายไดรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2554
2553
รอยละ
รอยละ
0.071
0.001

(ข) ธนาคารฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ธนาคารฯมีอํานาจในการ
ควบคุมบริษัทยอย (วันที่ 27 ตุลาคม 2553) จนถึงวันที่ธนาคารฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
(ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของธนาคารฯ
(ง)

ยอดคงคางระหวางธนาคารฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แลว

(จ)

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมคือจํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย
สวนที่ไมไดเปนของธนาคารฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและ
สวนของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธนาคารฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธี
ราคาทุน

3.

2

มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงและที่ออกใหม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงและที่ออกใหมในระหวางป
ในระหวางปปจจุบัน ธนาคารฯและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐาน
การบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี:
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี (ตอ):
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบั ญ ชี ก ารเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
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มาตรฐานการบัญชี:
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน:
ฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน:
ฉบับที่ 15
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการบัญชี:
ฉบับที่ 31
รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อกิจการไดรับบริการ
จางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออก
จากงานของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิมธนาคารฯและ
บริษัทยอยรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ
ทั้งนี้ ธนาคารฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงที่
เปลี่ยนแปลงโดยปรับกับกําไรสะสมยกมา ณ วันตนปของปปจจุบันเปนผลใหกําไรสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
2554 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงจํานวน 27 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินไดรอตัดบัญชี) ผล
สะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน” ใน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของซึ่งประกอบดวย
รายการดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องผลประโยชนของพนักงาน
ในชวงที่เปลี่ยนแปลง
หัก: ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
กําไรสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ลดลง

35,954
(8,404)
27,550
111

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวยังทําใหธนาคารฯและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับป (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลง
เปนจํานวน 5.1 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของ) หรือ 0.006 บาทตอหุน และ 4.7 ลานบาท
(สุทธิจากภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของ) หรือ 0.004 บาทตอหุน ตามลําดับ
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงและที่ออกใหมแตยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิ ชาชีพบัญชี ไดออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี ใหมซึ่ งมีผลบังคั บใชสํ าหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลาง ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี:
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
การตีความมาตรฐานการบัญชี:
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราตางประเทศ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคา
เสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน

ฝายบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตนจะไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานดังกลาว ยกเวน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง
ภาษีเงินได ซึ่งธนาคารฯและบริษัทยอยไดบันทึกบัญชีภาษีเงินไดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวในป 2553
และถือเปนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาวกอนวันที่มีผลบังคับใชตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 4

4.

3

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมกอนวันที่มีผลบังคับใช
ในไตรมาสที่สี่ของป 2553 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ
กอ นวันที่มีผลบังคับใช มาตรฐานการบัญชีดังกลาวกําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความ
แตกตางของมูลคาสินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากรเพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปน
สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกผลจากการ
เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกลาวโดยปรับปรุงกับกําไรสะสมตนป 2552 โดยถือเสมือนวาธนาคารฯและบริษัทยอยได
บันทึกสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมาโดยตลอด
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5.

4

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

5.1 การรับรูรายได
(ก) ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ธนาคารฯรับรูรายไดดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่
คางชําระ โดยจะหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางสําหรับ (ก) เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระ
เงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ (ข) เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน แตถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และ (ค) เงินใหสินเชื่อแก
ลูกหนี้แฟคตอริ่งที่ผิดนัดชําระนับแตวันที่ครบกําหนด โดยจะรับรูเปนรายไดตามเกณฑเงินสดและจะกลับ
รายการดอกเบี้ยคางรับจากสินเชื่อที่ผิดนัดชําระดังกลาวที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย เวนแตดอกเบี้ยคางรับที่เกิดกอนประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทยลงวันที่ 31 มีนาคม 2541 ธนาคารฯจะไมยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่ไดบันทึกไวแลว
ธนาคารฯรั บรูร ายได จ ากสั ญญาเช า ซื้อ โดยวิ ธี อัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท จริ ง ตามระยะเวลาของสั ญญาเช า ซื้ อ
ธนาคารฯจะหยุดรับรูรายไดเมื่อลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อผิดนัดและคางชําระคางวดเกินกวาสามเดือนขึ้นไป
นับจากวันครบกําหนดชําระ และจะยกเลิกรายการรายไดคางรับที่ไดบันทึกเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี
ธนาคารฯรั บ รู ร ายได ด อกเบี้ ย สํ า หรั บ ลู ก หนี้ ภ ายหลั ง การปรั บ โครงสร า งหนี้ ใ หม ต ามเกณฑ ค งค า ง
เชนเดียวกับเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่กลาวขางตน ยกเวนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูรายไดตามเกณฑเงินสดจนกวา
ลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงิน
แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา
ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหสินเชื่อแลว ดอกเบี้ยหรือ สวนลดดังกลาวจะ
ตั้งพักไวและตัดจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงิน หรือระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อนั้น
(ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง สวนเงินปนผลจากเงินลงทุนจะถือเปนรายไดเมื่อสิทธิ
ในการรับเงินปนผลเกิดขึ้น
(ค) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(ง)

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง สวนรายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดย
พิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
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5.2 การรับรูคาใชจาย
(ก) ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินจายแลว ดอกเบี้ยนั้น
จะบันทึกเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจายเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น
(ข) คาใชจายอื่น
ธนาคารฯและบริษัทยอยใชเกณฑคงคางในการรับรูคาใชจาย
5.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง รายการ “เงินสด” ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไป
ดวยเงินสดในมือ และเช็คระหวางเรียกเก็บ
5.4 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ธนาคารฯมีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนหรือมีการทําสัญญาขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืน
โดยมีการกําหนดวันเวลา และราคาที่แนนอนในอนาคต จํานวนเงินที่จายสําหรับหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
ในอนาคตแสดงเปนสินทรัพยภายใตบัญชี “รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน” ดานสินทรัพย ในงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยหลักทรัพยภายใตสัญญาขายคืนถือเปนหลักประกัน ในขณะที่หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ในอนาคตแสดงเปนหนี้สินภายใตบัญชี “รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน” ดานหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน ดว ยจํานวนเงิ นที่ไดรับมาจากการขายหลักทรัพยดั งกลาวโดยหลักทรัพยภ ายใตสัญญาซื้อคืนถือเป น
หลักประกัน
ผลตางระหวางราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรูตามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดงรวมอยูในดอกเบี้ยรับหรือ
ดอกเบี้ยจายแลวแตกรณี
5.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาว
บันทึกในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในสวนของกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานเมื่อได
จําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนายและหักดวยคาเผื่อการดอยคา
(ถามี) ธนาคารฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้
จะแสดงเปนรายการปรับกับรายไดดอกเบี้ย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลคาตามราคาทุนสุทธิจาก
คาเผื่อการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
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มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดทาย ณ สิ้นวันทําการ
สุดทายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณจาก
อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในสวนของกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารฯจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอน
จะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานหรือบันทึกเปนสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแลวแต
ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
รายการซื้อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบันทึกตามเกณฑวันที่เกิดรายการ (Trade date) ยกเวนรายการซื้อเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ ธนาคารฯจะบันทึกตามเกณฑวันที่ครบกําหนดชําระ (Settlement date)
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึก
ในส ว นของกํ า ไรขาดทุ น จากการดํ า เนิ น งาน ธนาคารฯใช วิ ธี ถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ในการคํ า นวณต น ทุ น ของ
เงินลงทุนเมื่อมีการจําหนาย
5.6 เงินใหสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้แสดงเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชีแสดงดวยยอดเงินตนรวม
ดอกเบี้ย รายไดรอการตัดบัญชีและสวนลดรับลวงหนาของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ยังไมรับรูเปนรายไดแสดงเปน
รายการหักจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงมูลคาตามสัญญาเชาซื้อคงคางสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดทางการเงินที่ยังไมถือ
เปนรายได ซึ่งแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดบัญชี
5.7 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”)
โดยใชอัตรารอยละขั้นต่ําตามที่กําหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มเกินกวาอัตรารอยละขั้นต่ําดังกลาวดวยจํานวนเงิน
เพิ่มเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการประเมินฐานะลูกหนี้จากประสบการณในการเรียกชําระจากลูกหนี้
ความเสี่ยงดานเครดิตของลูกหนี้และมูลคาหลักประกันประกอบในการพิจารณา
สําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้) และลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารฯ
กันสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไมรวมดอกเบี้ย) หลังหักมูลคา
หลักประกันที่คํานวณขึ้นตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท.
สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ ซึ่งไดแก เงินใหสินเชื่อที่จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ
ธนาคารฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางของยอด
มูลหนี้ตามบัญชีที่สูงกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแส
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เงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธปท. ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยคิดลด
และระยะเวลาที่ ค าดว า จะได รั บ จากการจํ า หน า ยหลั ก ประกั น ที่ ใ ช ใ นการคํ า นวณมู ล ค า ป จ จุ บั น เป น ไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท.
ในสวนของเงินใหสินเชื่อเชาซื้อ ธนาคารฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละของยอดลูกหนี้ที่คางชําระสุทธิ
จากรายไดที่ยังไมถือเปนรายได โดยคํานึงถึงชั้นหนี้ (อางอิงจากหลักเกณฑการจัดชั้นหนี้ของ ธปท.) ซึ่งจะพิจารณา
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไมหักหลักประกัน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มบันทึกบัญชีรับรูเปนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ โดยถือเปนคาใชจายในแตละป
การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญจะนําไปลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนหนี้สูญที่ไดรับคืนจะบันทึกเปนรายไดใน
ปที่ไดรับคืน
5.8 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้
ธนาคารฯบันทึกรายการที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
ในกรณีการปรับโครงสรางหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระหนี้ ธนาคารฯจะมีการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระหนี้ในอนาคตตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้
คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม สวนของภาระหนี้คงคางตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกวามูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต จะถูกบันทึกเปนคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และถือ
เปนคาใชจายทั้งจํานวนในสวนของกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน ณ วันที่มีการปรับโครงสรางหนี้เฉพาะสวน
ของคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ที่คํานวณไดที่สูงกวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยูเดิม
ในกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซึ่งผานกระบวนการในชั้นศาล ธนาคารฯคิดลดกระแสเงินสดจากการจําหนาย
หลักประกันหรือกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระหนี้ในอนาคตดวยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม สวนของ
ภาระหนี้คงคางตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจะถูก
บันทึกเปนคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้และถือเปนคาใชจายทั้งจํานวนในสวนของกําไรขาดทุน
จากการดําเนินงาน ณ วันที่มีการปรับโครงสรางหนี้เฉพาะสวนของคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
ที่คํานวณไดที่สูงกวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยูเดิม
ในกรณีที่เปนการโอนทรัพยชําระหนี้และ/หรือแปลงหนี้เปนทุน ธนาคารฯรับรูกําไรขาดทุนจากการปรับโครงสราง
หนี้ในสวนของกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานดวยสวนของภาระหนี้คงคางตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกวาราคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและ/หรือเงินลงทุนที่รับโอนเพื่อชําระหนี้ (หลังจากหักดวยประมาณการคาใชจาย) ทั้งนี้
สินทรัพยที่ไ ดรับโอนมาจะบันทึก ดวยจํานวนที่ไมสูง กวายอดคงคางตามบั ญชีของมูล หนี้บวกดว ยดอกเบี้ย ที่
ธนาคารฯ ซึ่งเปนเจาหนี้มีสิทธิไดรับตามกฎหมายที่ยังไมไดบันทึกบัญชี
ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้โดยการลดเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยคางรับที่เคยรับรูเปนรายได ธนาคารฯจะ
รับรูเปนคาใชจายทันที
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5.9 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ/คาเสื่อมราคา
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
คาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใหประโยชนโดยประมาณดังตอไปนี้
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงสํานักงาน
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

5 ป
5 ป
5 ป
5 ป

คาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงรวมอยูในสวนของกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานไมมี
การคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสวนปรับปรุงอาคารเชาระหวางกอสราง
ธนาคารฯและบริษัทยอยตัดรายการสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาด
วาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจาก
การจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานเมื่อธนาคารฯและบริษัทยอยตัดรายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
5.10 สินทรัพยไมมีตัวตน/คาตัดจําหนาย
ธนาคารฯและบริษัทยอยวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการครั้ง
แรกสินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ธนาคารฯและ
บริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิด
การดอยคา ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมี
ตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดของธนาคารฯและบริษัทยอย ไดแก คอมพิวเตอรซอฟทแวรและ
ค าธรรมเนี ยมสมาชิ ก ซึ่ งมี อายุ การให ประโยชน โดยประมาณ 5 ป และ 10 ป และไม มี การตั ดจํ า หน ายสํ าหรั บ
คอมพิวเตอรซอฟทแวรระหวางการพัฒนา
5.11 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคารเชา
และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนของธนาคารฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา
ธนาคารฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ
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สินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขาย ธนาคารฯและบริษัทยอยประเมินมูลคา ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่ธนาคารฯและบริษัทยอยสามารถจะไดมา
จากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ในการ
ประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพยธนาคารฯและบริษัทยอย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ธนาคารฯและ
บริษัทยอยคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอน
ถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของ
สินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู
ธนาคารฯและบริ ษัทย อ ยจะรั บรู ร ายการขาดทุ น จากการด อ ยค า เป น ค า ใชจ า ยในส วนของกํ าไรขาดทุ นจากการ
ดําเนินงาน
5.12 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
และเงินที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของธนาคารฯและบริษัทยอย เงินที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน
ธนาคารฯและบริษัทยอยถือ วาเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน เปน
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ
ธนาคารฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานดังกลาว โดยใช
วิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมิน
ภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภั ย สํ าหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในสวนของกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรก ธนาคารฯและบริษัท
ยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม
โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนปของปปจจุบัน
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5.13 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้นดวยอัตราภาษีที่มี
ผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในกรณีที่มีอัตราภาษีหลายอัตรา ธนาคารฯและบริษัทยอยจะใช
อัตราภาษีที่ธนาคารฯและบริษัทยอยคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีหรือคาดวาจะ
จายชําระหนี้สินภาษีเงินไดในงวดอัตราภาษีนั้น ๆ
ธนาคารฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
ประโยชนในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชประโยชนนั้น
ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาธนาคารฯและบริษัท
ยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
ธนาคารฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของ
กับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
5.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับธนาคารฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมธนาคารฯ
และบริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยธนาคารฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯและบริษัทยอย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออมซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอธนาคารฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
ธนาคารฯและบริษัทยอยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของธนาคารฯและบริษัทยอยตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวและกิจการที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
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6.

5

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไมแนนอน การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณ
การไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังตอไปนี้

6.1

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ หรือไมสามารถหาราคาไดใน
ตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดย
คํานวณตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งขอมูลที่ใชในการคํานวณมูลคายุติธรรมมาจาก
การเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง และขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของ
มูลคาเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

6.2

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับเกิดจากการปรับมูลคาของเงินใหสินเชื่อแก
ลูกหนี้จากความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ธปท.
ซึ่งรวมถึงการใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินใหสินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปญหาใน
การจายชําระคืนหนี้เงินตนและ/หรือดอกเบี้ย โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้รายตัว ประวัติการชําระหนี้
ของลูกหนี้ ประสบการณในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ มูลคาของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจแวดลอ ม
อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกัน อาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น
การปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต

6.3 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการ
ใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
นั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
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6.4 สินทรัพยไมมีตัวตน
การพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลด
ที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ นอกจากนั้นแลวในการตัดจําหนายสินทรัพยไม
มีตัวตน ฝายบริหารไดประมาณอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัด และ
ทําการทบทวนประมาณอายุการใหประโยชนดังกลาว หากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
6.5 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ธนาคารฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาธนาคารฯ
และบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ฝาย
บริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการวาธนาคารฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินได
รอตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา ดังนั้น
สินทรัพยภาษีเงินไดที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจะใชประโยชนในอนาคตอาจแตกตางจากจํานวนที่ไดประมาณไว
6.6 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่ง
ตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการ
ลาออกของพนักงาน และอัตราการมรณะ เปนตน โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปจจุบัน
การจายผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานตามที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว
6.7

การประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาและประเมิน
ความเสี่ยงและผลประโยชน ถึงแมวาฝายบริหารจะไดใชดุลยพินิจและขอมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปจจุบันในการ
ประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน ความเสี่ยงและผลประโยชนที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว

6.8 คดีฟองรอง
ธนาคารฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการ
หนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการ
ประมาณการไว
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7.

6

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน - สุทธิ

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน - สุทธิ

31 ธันวาคม 2554
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
รวม

31 ธันวาคม 2553
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

400,636
196,308
18
749,877
1,346,839
105
(7,499)

350,000
997,431
2,684,443
4,031,874
1,781
(30,344)

400,636
546,308
997,449
3,434,320
5,378,713
1,886
(37,843)

324,811
149,377
18
474,206
-

4,717,012
4,717,012
2,162
(47,060)

324,811
149,377
18
4,717,012
5,191,218
2,162
(47,060)

1,339,445

4,003,311

5,342,756

474,206

4,672,114

5,146,320

31 ธันวาคม 2554
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม

31 ธันวาคม 2553
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

400,636
196,071
18
749,877
1,346,602
105

350,000
997,431
2,684,443
4,031,874
1,781

400,636
546,071
997,449
3,434,320
5,378,476
1,886

324,811
149,316
18
474,145
-

4,717,012
4,717,012
2,162

324,811
149,316
18
4,717,012
5,191,157
2,162

(7,499)

(30,344)

(37,843)

-

(47,060)

(47,060)

1,339,208

4,003,311

5,342,519

474,145

4,672,114

5,146,259
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8.

7

เงินลงทุน

8.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้เอกชน
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ
หัก: คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

3,253,317
3,253,317

37,303
37,303

13,921,373
2,680,654
16,602,027

14,047,550
40,000
14,087,550

5,365
(565)
4,800
19,860,144

5,365
(565)
4,800
14,129,653
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8.2 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย
เพิ่มขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 8.3)
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย
ลดลงโดยการรับรูเปนรายไดจากการครบกําหนดของ
เงินลงทุน
ตั ด จํ า หน า ยส ว นเกิ น ทุ น ที่ เ กิ ด จากการโอนเปลี่ ย นประเภท
เงินลงทุนโดยรับรูเปนรายได
รับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายป
หัก: ผลกระทบจากหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในอัตรา
ภาษีรอยละ 23 สําหรับป 2554 และรอยละ 30 สําหรับ ป
2553
ยอดคงเหลือปลายป - สุทธิ

9,281
22,783
290,736
-

19,688
1,428
(159)

-

(419)

(1,358)
(78,369)
243,073

(1,251)
(10,006)
9,281

(55,907)
187,166

(2,784)
6,497

8.3 การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 มีมติใหความเห็นชอบเรื่องการปรับพอรต
เงินลงทุนของธนาคารฯดังตอไปนี้
(ก)

เห็นชอบใหโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงคในการถือครองจนครบกําหนดไปเปน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมตนทุนการระดมทุนของธนาคารฯ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ธนาคารฯ ไดทําการโอนยายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ประเภทพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไปเปนเงินลงทุนเผื่อขาย โดยเงินลงทุนดังกลาวมีมูลคายุติธรรมและ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่โอน เทากับ 4,291 ลานบาท และ 4,051 ลานบาท ตามลําดับ

(ข) เห็นชอบใหโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารหนี้เอกชนไปเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่มีวัตถุประสงคในการถือครองจนครบกําหนด เมื่อธนาคารฯไดยกระดับเปนธนาคารพาณิชย เนื่องจากตาม
กฎขอบังคับของการประกอบกิจการธนาคารเพื่อรายยอยที่ธนาคารฯไดรับ ไมอนุญาตใหธนาคารฯลงทุนใน
ตราสารหนี้เอกชนที่ออกโดยนิติบุคคลอื่นที่มิใชนิติบุคคลตามขอบังคับ โดยมีวัตถุประสงคถือครองจนครบ
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กําหนด ดังนั้นเมื่อธนาคารฯไดรับการยกระดับเปนธนาคารพาณิชยและไมมีขอหามดังกลาวจากการเปน
ธนาคารพาณิชย จึงเห็นชอบใหฝายจัดการทบทวนวัตถุประสงคการถือครองการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนได
ทั้งนี้ ธนาคารฯไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหยกระดับเปนธนาคารพาณิชยเมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2554 และในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ธนาคารฯไดทําการโอนยายเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสาร
หนี้ภาคเอกชนไปเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด โดยเงินลงทุนดังกลาวมีมูลคายุติธรรม
และราคาตามบัญชี ณ วันที่โอน เทากับ 2,509 ลานบาท และ 2,459 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ ผลตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจากการโอนเปลี่ยนประเภท เงินลงทุนตาม (ก)
และ (ข) ขางตนจํานวนรวม 290 ลานบาท บันทึกใน “สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน” ในสวน
ของเจาของ
8.4 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวนราย
เงินลงทุนทั่วไป
บริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชี
ระบุวาบริษัทมีปญหาเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตอเนื่อง

31 ธันวาคม 2554
มูลคายุติธรรม/
ราคาตาม
คาเผื่อ
ราคาทุน
บัญชี
การดอยคา

จํานวนราย

31 ธันวาคม 2553
มูลคายุติธรรม/
ราคาตาม
ราคาทุน
บัญชี

คาเผื่อ
การดอยคา

2

481

-

481

2

481

-

481

2

481

-

481

2

481

-

481

8.5 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ธนาคารฯและบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของทุนชําระแลว แตไมเขาขาย
เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีเงินลงทุนในบริษัทหรือกองทุนใดๆ ตั้งแต
รอยละ 10 ขึ้นไปของทุนชําระแลวที่ไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
8.6 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน
8.6.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารฯไดนําพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจจํานวนรวมประมาณ
1,503.7 ลานบาท (มูลคาตามหนาตั๋ว) วางเปนประกันการขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืนกับธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553: ธนาคารฯไดนําพันธบัตรรัฐวิสาหกิจจํานวนรวมประมาณ 2,663.2
ลานบาท(มูลคาตามหนาตั๋ว)วางเปนประกันการขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืนกับธนาคารพาณิชย 2 แหง )

8.6.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีภาระผูกพันตามสัญญาขายคืนใด ๆ ในตรา
สารทุนหรือตราสารหนี้ที่ไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้
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9.

8

เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ประเภท
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด

ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย
ประเภทจัดการ
กองทุน

ทุนเรียกชําระแลว
31 ธันวาคม

สัดสวนเงินลงทุน
31 ธันวาคม

(หนวย: พันบาท)
เงินปนผลที่ธนาคารฯ
รับระหวางปสิ้นสุดวันที่

ราคาทุน
31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

หลักทรัพยที่
ลงทุน

2554

2553

2554

2553

2554

2553

2554

2553

หุนสามัญ

200,000

100,000

รอยละ
99.99

รอยละ
99.99

157,289

57,289

-

-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยอย ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 มีมติใหความเห็นชอบเรื่องการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท เปนเงินจํานวน 100,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจ โดยจะเสนอขายใหกับผูถือหุนของบริษัทยอยตามสัดสวนเดิม ตอมาที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 มีมติอนุมัติใหลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยดังกลาว จํานวน 100,000,000
บาท และธนาคารฯไดชําระคาหุนเพิ่มทุนใหแกบริษัทยอยแลวในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เปนผลใหธนาคารฯมีหุน
สามัญในบริษัทยอยเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,999,995 หุนโดยสัดสวนการถือหุนคิดเปนอัตรารอยละ 99.99 ของทุนที่
จดทะเบียน ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทยอย

10. เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
9

10.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินใหกูยืม
ตั๋วเงิน
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หัก: รายไดรอตัดบัญชี
เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

2,958,783
43,024,103
8,981,895
54,964,781
(17,435)
54,947,346
129,201
55,076,547
(585,458)
(68,013)
54,423,076

1,547,640
35,910,527
5,054,971
42,513,138
(15,331)
42,497,807
61,610
42,559,417
(414,523)
(53,489)
42,091,405

126

ในชวงปลายป 2554 ไดเกิดอุทกภัยในประเทศไทย โดยน้ําเขาทวมพื้นที่ตางๆเปนวงกวาง เหตุการณดังกลาวสงผล
กระทบตอลูกหนี้ธนาคารฯบางสวน ซึ่งธนาคารฯไดใหความชวยเหลือลูกหนี้ดังกลาวภายใตกรอบนโยบายของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยการเลื่อนกําหนดการชําระเงินตน หรือดอกเบี้ยในระยะเวลาหนึ่ง เปนตน และไมถือ
วาลูกหนี้ดังกลาวเปนสินเชื่อที่มีการปรับโครงสรางหนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีลูกหนี้ที่ไดรับการผอนปรน
เงื่อนไขการชําระหนี้ตอธนาคารฯอันเนื่อง มาจากเหตุการณดังกลาวจํานวน 1,504 ราย โดยมีภาระหนี้คงคางกับ
ธนาคารฯ ณ วันดังกลาวเปนจํานวนเงินประมาณ 8,738 ลานบาท ซึ่งธนาคารฯไดมีกันสํารองตามเกณฑจัดชั้นแลว
10.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553

31 ธันวาคม 2554
ในประเทศ
เงินบาท
เงินใหสินเชื่อสุทธิ
จากรายไดรอตัดบัญชี

ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

54,947,346

-

54,947,346

42,497,807

-

42,497,807

54,947,346

-

54,947,346

42,497,807

-

42,497,807

10.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หนวย: พันบาท)

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพือ่ ที่อยูอาศัย
อื่น ๆ
เงินใหสนิ เชื่อสุทธิจากรายได
รอตัดบัญชี

กลาวถึง
เปนพิเศษ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
ต่ํากวา
มาตรฐาน
สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

96,411
5,095,514
6,052,598
9,093,061
27,649,555
4,469,145

3,504
191,699
164,978
508,884
618,742
26,829

45,260
774
114,047
9,691

30,581
18,194
6,785
280,114
10,972

42,719
21,472
23,692
362,235
9,890

99,915
5,405,773
6,257,242
9,633,196
29,024,693
4,526,527

52,456,284

1,514,636

169,772

346,646

460,008

54,947,346
(หนวย: พันบาท)

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่น ๆ
เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายได
รอตัดบัญชี

กลาวถึง
เปนพิเศษ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
ต่ํากวา
มาตรฐาน
สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

12,230
4,199,728
3,143,104
4,522,688
27,464,223
1,730,582

58,039
6,690
5,428
644,270
21,810

4,227
5,660
64,429
3,384

47,159
675
323,924
6,233

15,065
5,373
23,692
181,776
7,418

12,230
4,324,218
3,161,502
4,551,808
28,678,622
1,769,427

41,072,555

736,237

77,700

377,991

233,324

42,497,807
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10.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินใหสนิ เชื่อ
แกลกู หนี้
และดอกเบี้ย
คางรับ

31 ธันวาคม 2554
ยอดสุทธิ
อัตรารอยละ
ที่ใชใน
ขั้นต่าํ ที่ใชใน
การตั้งคาเผือ่ การตั้งคาเผือ่ หนี้
คาเผื่อ
หนี้
สงสัยจะสูญ (1) สงสัยจะสูญ หนีส้ งสัยจะสูญ
(รอยละ)

เงินสํารองอัตรารอยละขั้นต่ํา
ตามเกฑณ ธปท.
จัดชั้นปกติ
52,570,438
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 1,529,683
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
169,772
จัดชั้นสงสัย
346,646
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
460,008
55,076,547
รวม
สํารองรายตัวเพิ่มเติม
สํารองทั่วไป
รวม
(1)

(2)

10,091,579
63,125
63,257
93,490
170,310
10,481,761

1
2
100
100
100

100,916
1,263
61,573 (2)
72,067 (2)
154,430 (2)
390,249
135,209
60,000
585,458

เงินใหสนิ เชื่อ
แกลกู หนี้
และดอกเบี้ย
คางรับ

41,130,060
740,342
77,700
377,991
233,324
42,559,417

31 ธันวาคม 2553
ยอดสุทธิ
อัตรารอยละ
ที่ใชใน
ขั้นต่าํ ที่ใชใน
การตั้งคาเผือ่ หนี้ การตั้งคาเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ (1)

5,729,799
20,340
26,834
124,651
76,136
5,977,760

สงสัยจะสูญ
(รอยละ)
1
2
100
100
100

คาเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญ

57,298
407
24,456 (2)
108,023 (2)
67,485 (2)
257,669
156,854
414,523

ยอดสุทธิที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงคางของตนเงินที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับหลังหักหลักประกันสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติและกลาวถึง
เปนพิเศษ หรือมูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนาย
หลักประกัน กรณีสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ
ธนาคารฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวนรวมประมาณ 39 ลานบาท และ 28 ลานบาท ตามลําดับ ของลูกหนี้จัดชั้น
ดังกลาวใน รายการบัญชี “คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้” เนื่องจากคาเผื่อจํานวนดังกลาวเปนของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้

10.5 สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (พันบาท)
คิดเปนอัตรารอยละตอยอดสินเชื่อทั้งหมด (1)
(1)

976,426
1.66%

689,016
1.46%

ฐานเงินตนทั้งหมดรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่เปนเงินใหสินเชื่อ

เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ซึ่งคํานวณตามเกณฑที่ประกาศโดยธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยกําหนดใหเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได หมายถึง สินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย
และสงสัยจะสูญ และไมรวมสินเชื่อที่คางชําระที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและเขาเงื่อนไขการ
จัดชั้นเปนลูกหนี้ปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
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10.6 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
1,146,226
731,615
1.95%
1.55%

เงินใหสินเชื่อที่ระงับการรับรูรายได (พันบาท)
คิดเปนอัตรารอยละตอยอดสินเชื่อทั้งหมด (1)
(1)

ฐานเงินตนทั้งหมดรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่เปนเงินใหสินเชื่อ

10.7 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับกับบริษัทและบุคคลที่มี
ปญหาในการชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้และไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
มูลหนี้
คาเผื่อ
จํานวนราย
ตามบัญชี
หลักประกัน หนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทและบุคคลที่มีปญหาใน
การชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้

471

2,506,109

2,100,879

385,185
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
มูลหนี้
คาเผื่อ
จํานวนราย
ตามบัญชี
หลักประกัน หนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทและบุคคลที่มีปญหาใน
การชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้

377

1,429,358

1,177,292

241,594

ธนาคารฯไมมีขอมูลเพียงพอจึงไมไดเปดเผยรายการของบริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชีระบุวาบริษัทนั้นมีปญหา
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งของกิ จ การ และบริ ษั ท อื่ น ที่ มิ ใ ช บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทยที่มี ผ ลการดํ าเนิ น งานและฐานะการเงิ น เช น เดี ย วกั บบริ ษัทจดทะเบี ย นที่ เ ขา ข ายถู กเพิ ก ถอนของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน อยางไรก็ตาม ลูกหนี้เหลานั้นธนาคารฯไดมี
การพิจารณาจัดชั้นและกันเงินสํารองตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทยแลว
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10.8 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้โดยมีจํานวนราย
และภาระหนี้คงคาง (รวมดอกเบี้ยคางรับตามบัญชี) กอนการปรับโครงสรางหนี้ดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
ภาระหนี้กอนปรับ
ภาระหนี้กอนปรับ
โครงสรางหนี้
โครงสรางหนี้
จํานวนราย
จํานวนราย
ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้

63

232,519

123

520,179

ลูกหนี้ที่ได รับการปรับโครงสรางหนี้ ตามที่กล าวขางต นสามารถจําแนกตามวิธีการปรับโครงสรางหนี้โ ดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระหนี้
จํานวน
ราย

กอนปรับ
โครงสรางหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้

63

232,519

232,519

รวมลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด

63

232,519

232,519

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ย
คางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(1)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ชนิดของ

หลังปรับ
โครงสรางหนี้

สินทรัพย
ที่รับโอน
-

มูลคา
ยุติธรรม

ขาดทุนจาก

สวนสูญเสีย

การปรับ
จากการปรับ
โครงสรางหนี้ (1) โครงสรางหนี้

-

-

27,817

-

-

27,817

55,076,547

10,040

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางที่แสดงเปนจํานวนกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลวในบัญชีของลูกหนี้ที่มีปญหา ณ วันปรับโครงสรางหนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระหนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ชนิดของ

จํานวน
ราย

กอนปรับ
โครงสรางหนี้

หลังปรับ
โครงสรางหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้

123

520,179

520,179

รวมลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด

123

520,179

520,179

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ย
คางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

9,441

สินทรัพย
ที่รับโอน
-

มูลคา
ยุติธรรม

ขาดทุนจาก

สวนสูญเสีย

การปรับ
จากการปรับ
โครงสรางหนี้ (1) โครงสรางหนี้

-

-

24,479

-

-

24,479

42,559,417

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางที่แสดงเปนจํานวนกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลวในบัญชีของลูกหนี้ที่มีปญหา ณ วันปรับ
โครงสรางหนี้
(1)
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ลูกหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้โดยวิธีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้และการปรับหนี้ในหลายลักษณะใน
ระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ตามที่กลาวขางตนสามารถจําแนกระยะเวลาการผอนชําระตาม
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ไดดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ชวงระยะเวลาการผอนชําระตาม
สัญญาการปรับโครงสรางหนี้
ไมเกิน 5 ป
5 - 10 ป
10 - 15 ป
เกินกวา 15 ป
รวมลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด

จํานวนราย
29
3
31
63

ภาระหนี้
กอนปรับ
หลังปรับ
โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้

จํานวนราย

ภาระหนี้
กอนปรับ
หลังปรับ
โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้

3
99
11
120

3
99
11
120

2
28
10
83

3
105
73
339

3
105
73
339

233

233

123

520

520

ขอมูลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้แลวมีดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
เงินตน
ดอกเบี้ย
เงินตน
ดอกเบี้ย
เงินสดที่รับชําระจากลูกหนี้

116,993

78,295

92,669

68,071

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯมีลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ซงึ่ มีภาระหนี้คงเหลือดังตอไปนี้
จํานวนราย
ลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(1)

324
294

(หนวย: พันบาท)
ภาระหนี้ (1)

1,547,298
1,481,455

ไมรวมเงินทดรองจาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯไมมีภาระผูกพันคงเหลือที่ตกลงใหลูกหนีก้ ูยืมเพิ่มเติม
ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้
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11. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
10

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ชั้นปกติ
ยอดตนป
สํารองเพิ่ม(ลด)ระหวางป
โอนมาจากบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน
โอนมาจาก(โอนไป)บัญชีคาเผื่อการ
ปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
โอนไปคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
สินทรัพยอื่น
โอนมาจากสํารองหนี้สินอื่น
ยอดปลายป

สํารองอัตรารอยละขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
ชั้นกลาวถึง ชั้นต่ํากวา
ชั้นสงสัย
เปนพิเศษ
มาตรฐาน

ชั้นสงสัย
จะสูญ

สํารองราย
ตัวเพิ่มเติม

สํารอง
ทั่วไป

รวม

57,298
43,618

407
856

24,456
35,468

108,023
(30,561)

67,485
94,530

135,209

156,854
(99,120)

414,523
180,000

-

-

-

-

-

-

9,217

9,217

-

-

1,649

(5,395)

(7,585)

-

(3,193)

(14,524)

100,916

1,263

61,573

72,067

154,430

135,209

(3,884)
126
60,000

(3,884)
126
585,458

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชั้นปกติ
ยอดตนป
สํารองเพิ่ม(ลด)ระหวางป
โอนไปบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน
โอนมาจาก(โอนไป)บัญชีคาเผื่อการปรับ
มูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
โอนไปคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
สินทรัพยอื่น
ยอดปลายป

สํารองอัตรารอยละขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
ชั้นกลาวถึง ชั้นต่ํากวา
ชั้นสงสัย
เปนพิเศษ
มาตรฐาน

ชั้นสงสัย
จะสูญ

สํารองราย
ตัวเพิ่มเติม

สํารอง
ทั่วไป

รวม

52,341
4,957

481
(74)

39,783
(15,595)

66,381
49,023

14,938
61,198

50,073
(50,073)

38,737
160,564

262,734
210,000

-

-

-

-

-

-

(45,460)

(45,460)

-

-

268

(7,381)

(8,651)

-

8,580

(7,184)

57,298

-

-

-

-

-

(5,567)

(5,567)

407

24,456

108,023

67,485

-

156,854

414,523
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12. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
11

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
ยอดตนป
ตั้งเพิ่มในระหวางป
ลดลงในระหวางป

53,489
27,817
(13,293)
68,013

ยอดปลายป

46,306
24,479
(17,296)
53,489

13. สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
12

(หนวย: พันบาท)

สวนปรับปรุง
อาคารเชา
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา
โอนออก
31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
สวนปรับปรุง
อาคารเชา
เครื่องตกแตง
เครื่องใช
ระหวาง
สํานักงาน
สํานักงาน
ยานพาหนะ
กอสราง

รวม

111,336
30,990
34,335
176,661

47,850
19,214
815
67,879

190,979
85,429
(31)
3,581
279,958

5,690
3,130
(2,729)
6,091

1,757
36,974
(38,731)
-

357,612
175,737
(2,760)
38,731
(38,731)
530,589

70,661

30,099

129,686

5,429

-

235,875

19,193
89,854

8,018
38,117

(26)
30,985
160,645

(2,720)
760
3,469

-

(2,746)
58,956
292,085

31 ธันวาคม 2553

40,675

17,751

61,293

261

1,757

121,737

31 ธันวาคม 2554

86,807

29,762

119,313

2,622

-

238,504

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

58,596
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(หนวย: พันบาท)

สวนปรับปรุง
อาคารเชา
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อ
บริษัทยอยในระหวางป
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา
โอนออก
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อ
บริษัทยอยในระหวางป
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
สวนปรับปรุง
อาคารเชา
เครื่องตกแตง
เครื่องใช
ระหวาง
ยานพาหนะ
สํานักงาน
สํานักงาน
กอสราง

รวม

88,474

38,440

163,483

5,690

1,215

297,302

275
12,324
(156)
10,419
111,336

251
9,410
(251)
47,850

437
27,223
(164)
190,979

5,690

10,961
(10,419)
1,757

963
59,918
(571)
10,419
(10,419)
357,612

51,614

21,757

96,582

4,291

-

174,244

135

124

343

-

-

602

(80)
18,992
70,661

(128)
8,346
30,099

(104)
32,865
129,686

1,138
5,429

-

(312)
61,341
235,875

31 ธันวาคม 2552

36,860

16,683

66,901

1,399

1,215

123,058

31 ธันวาคม 2553

40,675

17,751

61,293

261

1,757

121,737

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

61,341
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

สวนปรับปรุง
อาคารเชา

เครื่องตกแตง
สํานักงาน

111,217
30,526
33,439
175,182

47,559
18,950
815
67,324

190,676
82,753
(31)
2,322
275,720

5,690
3,130
(2,729)
6,091

36,576
(36,576)
-

355,142
171,935
(2,760)
36,576
(36,576)
524,317

70,598

30,099

129,401

5,429

-

235,527

18,947
89,545

7,914
38,013

(26)
29,389
158,764

(2,720)
760
3,469

-

(2,746)
57,010
289,791

31 ธันวาคม 2553

40,619

17,460

61,275

261

-

119,615

31 ธันวาคม 2554

85,637

29,311

116,956

2,622

-

234,526

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา
โอนออก
31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

เครื่องใช
สํานักงาน

สวนปรับปรุง
อาคารเชา
ระหวาง
กอสราง

ยานพาหนะ

รวม

57,010
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ยานพาหนะ

สวนปรับปรุง
อาคารเชา
ระหวาง
กอสราง

163,483
27,223
(30)
190,676

5,690
5,690

1,215
9,204
(10,419)
-

297,302
57,870
(30)
10,419
(10,419)
355,142

21,757

96,582

4,291

-

174,244

18,984
70,598

8,342
30,099

(30)
32,849
129,401

1,138
5,429

-

(30)
61,313
235,527

31 ธันวาคม 2552

36,860

16,683

66,901

1,399

1,215

123,058

31 ธันวาคม 2553

40,619

17,460

61,275

261

-

119,615

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา
โอนออก
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี

สวนปรับปรุง
อาคารเชา

เครื่องตกแตง
สํานักงาน

88,474
12,324
10,419
111,217

38,440
9,119
47,559

51,614

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

เครื่องใช
สํานักงาน

รวม

61,313

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัด
คาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง ใชงานอยู มูล คาทุนเดิมกอ นหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกล าวมีจํานวน 167
ลานบาท และ 107 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จํานวน 166 ลานบาท และ 107 ลานบาท ตามลําดับ)

136

14. สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
13

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร คาธรรมเนียม
ซอฟทแวร
สมาชิก
ระหวางพัฒนา
ซอฟทแวร
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
โอนออก
31 ธันวาคม 2554
คาตัดจําหนายสะสม
31 ธันวาคม 2553
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี

รวม

208,061
40,004
17,246
265,311

28,273
28,273

4,930
35,460
(17,246)
23,144

212,991
103,737
17,246
(17,246)
316,728

138,425
29,302
167,727

2,381
2,381

-

138,425
31,683
170,108

31 ธันวาคม 2553

69,636

-

4,930

74,566

31 ธันวาคม 2554

97,584

25,892

23,144

146,620
31,683

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
อายุตัดจําหนายคงเหลือ (ป)

0-5

1-9

-
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร
ระหวางพัฒนา
รวม
ซอฟทแวร
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อบริษัทยอยในระหวางป
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา
โอนออก
31 ธันวาคม 2553
คาตัดจําหนายสะสม
31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อบริษัทยอยในระหวางป
คาตัดจําหนายสะสมสวนที่จําหนาย
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี

174,795
4,983
27,121

1,065
-

175,860

5,048

32,169
(21)
1,183
(1,183)
212,991

4,983

(21)
1,183
208,061

(1,183)
4,930

98,720
(11)
37,432
138,425

-

(11)
37,432
138,425

31 ธันวาคม 2552

76,075

1,065

77,140

31 ธันวาคม 2553

69,636

4,930

74,566

2,284

2,284

37,432

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
อายุตัดจําหนายคงเหลือ (ป)

98,720

0-5

-
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
คาธรรมเนียม
ซอฟทแวร
สมาชิก
ระหวางพัฒนา
ซอฟทแวร
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
โอนออก
31 ธันวาคม 2554
คาตัดจําหนายสะสม
31 ธันวาคม 2553
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี

รวม

203,099
39,422
12,679
255,200

26,750
26,750

4,930
30,358
(12,679)
22,609

208,029
96,530
12,679
(12,679)
304,559

135,901
27,704
163,605

1,935
1,935

-

135,901
29,639
165,540

31 ธันวาคม 2553

67,198

-

4,930

72,128

31 ธันวาคม 2554

91,595

24,815

22,609

139,019
29,639

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
อายุตัดจําหนายคงเหลือ (ป)

0-5

9

-
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร
ระหวางพัฒนา
รวม
ซอฟทแวร
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
โอนออก
31 ธันวาคม 2553
คาตัดจําหนายสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี

174,795
27,121
1,183
203,099

1,065
5,048
(1,183)
4,930

175,860
32,169
1,183
(1,183)
208,029

98,720
37,181
135,901

-

98,720
37,181
135,901

31 ธันวาคม 2552

76,075

1,065

77,140

31 ธันวาคม 2553

67,198

4,930

72,128
37,181

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
อายุตัดจําหนายคงเหลือ (ป)

0-5

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีคอมพิวเตอรซอฟทแวรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดจําหนาย
หมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีมูลคาทุนเดิมกอนหักคาตัดจําหนายสะสมเปนจํานวน 95 ลานบาท และ 80 ลานบาท
ตามลําดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จํานวน 95 ลานบาท และ 80 ลานบาท ตามลําดับ)
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15. ตั๋วเงินรับ
14

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ธนาคารฯไดรับชําระราคาจากการโอนขายทรัพยสินรอการขายใหกับบริษัทบริหารสินทรัพย
กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บสก.”) เปนตั๋วสัญญาใชเงินจํานวนรวม 175 ลานบาท ที่ออกโดย บสก. ประเภทเปลี่ยนมือได ตั๋ว
สัญญาใชเงินดังกลาวมีอายุ 2 - 7 ป และไมมีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯมีตั๋วสัญญาใชเงินของ
บสก. โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

ครบกําหนดชําระ
28 กุมภาพันธ 2554
18 กรกฎาคม 2554
28 กุมภาพันธ 2557

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตาม
บัญชี
มูลคาหนาตั๋ว
1,896
1,743
1,896
1,743

31 ธันวาคม 2553
มูลคาหนาตั๋ว
25,699
13,090
1,896
40,685

มูลคาสุทธิตาม
บัญชี
25,530
13,005
1,672
40,207

16. สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
15

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2554
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สํารองทั่วไป
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพยอื่น
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได
คาตัดจําหนายของสินทรัพย
ตัดจําหนายหนี้สูญ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
สวนลดจากการปรับมูลคาตั๋วเงินรับ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
(1)
(2)

สวนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย/หนี้สิน
ภาษีเงินไดที่แสดงในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม 2553
2554
2553

13,800
2,769
2,716
13,145
14,516
9,233
35
56,214

47,056
2,525
1,751
18,149
19,078
143
88,702

(33,256)
244
965
(5,004)
(4,562)
829(2)
(108)
(40,892)

35,435
1,670
668
4,082
(39)
(478)
41,338

55,907
55,907

2,784
2,784

-(1)
-

-

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากรายการนี้ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
สวนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงยอดผลตางของสินทรัพยภาษีเงินไดที่เกิดจากประมาณการหนีส้ นิ
ผลประโยชนของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวน 9.23 ลานบาท และ 8.40 ลานบาท ตามลําดับ
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 23
ในป 2555 และเปนรอยละ 20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศ
ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวสําหรับป 2555-2557 ธนาคารฯและบริษัท
ยอยไดสะทอนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามที่
แสดงไวขางตนแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวน 59 ลานบาท เนื่องจากบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวา
อาจไมไดใชรายการดังกลาวเพื่อหักกับกําไรทางภาษีในอนาคต

17. สินทรัพยอื่น
16

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
เงินมัดจําและเงินประกัน
เงินทดรองจาย
บัญชีพักลูกหนี้
ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
คาใชจายจายลวงหนา
คาธรรมเนียมคางรับ
อื่น ๆ
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/คาเผื่อการดอยคา
สินทรัพยอื่น - สุทธิ

36,703
69,105
13,263
42
4,694
1,107
20,324
145,238
(12,816)
132,422

23,100
21,430
8,693
5,134
4,073
2,514
5,685
70,629
(8,931)
61,698

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
36,352
67,162
12,748
3,694
18,618
138,574
(12,301)
126,273

23,100
21,430
8,693
5,092
3,480
2,000
5,164
68,959
(8,417)
60,542

142

18. คุณภาพสินทรัพย
17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯมีสินทรัพยที่จัดชั้นตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
รายการ
ระหวาง
ธนาคารและ
ตลาดเงินดาน
สินทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ
การจัดชั้นสินทรัพย
ปกติ
กลาวถึงเปนพิเศษ
ต่ํากวามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

3,785,409
3,785,409

เงินลงทุน
565
565

เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ย
คางรับ

สินทรัพยอื่น

52,570,438
1,529,683
169,772
346,646
460,008
55,076,547

12,301
12,301

รวม
56,355,847
1,529,683
169,772
346,646
472,874
58,874,822
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
รายการ
ระหวาง
ธนาคารและ
ตลาดเงินดาน
สินทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ
การจัดชั้นสินทรัพย
ปกติ
กลาวถึงเปนพิเศษ
ต่ํากวามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

4,719,174
4,719,174

เงินลงทุน
565
565

เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ย
คางรับ

สินทรัพยอื่น

41,130,060
740,342
77,700
377,991
233,324
42,559,417

8,417
8,417

รวม
45,849,234
740,342
77,700
377,991
242,306
47,287,573
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19. เงินรับฝาก
18

19.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
เงินรับฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไมเกิน 1 ป
- เกิน 1 ป
รวมเงินรับฝาก

1,129,771
9,260,628

1,383,720
9,864,191

10,601,785
1,262,823
22,255,007

6,992,957
8,848,268
27,089,136
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
เงินรับฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไมเกิน 1 ป
- เกิน 1 ป
รวมเงินรับฝาก

1,133,290
9,260,628

1,383,720
9,864,191

10,601,785
1,262,823
22,258,526

6,992,957
8,848,268
27,089,136

19.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ในประเทศ

31 ธันวาคม 2554
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

31 ธันวาคม 2553
ตางประเทศ

รวม

เงินบาท

22,255,007

-

22,255,007

27,089,136

-

27,089,136

รวม

22,255,007

-

22,255,007

27,089,136

-

27,089,136
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในประเทศ

31 ธันวาคม 2554
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

31 ธันวาคม 2553
ตางประเทศ

รวม

เงินบาท

22,258,526

-

22,258,526

27,089,136

-

27,089,136

รวม

22,258,526

-

22,258,526

27,089,136

-

27,089,136

20. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
19

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
ในประเทศ:
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บริ ษั ท เงิ น ทุ น บริ ษั ท เงิ น ทุ น
ห ลั ก ท รั พ ย บ ริ ษั ท
ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ บ ริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร
สถาบันการเงินอื่น
รวมรายการระหว า งธนาคาร
และตลาดเงิน

31 ธันวาคม 2553

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

200,923
450,000

1,497,663
2,995,000

1,698,586
3,445,000

416,752
-

2,798,992
1,737,217

3,215,744
1,737,217

1,804,795
224,641

910,176
744,700

2,714,971
969,341

2,033,302
204,594

2,481,464
360,000

4,514,766
564,594

2,680,359

6,147,539

8,827,898

2,654,648

7,377,673

10,032,321
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม

200,923
450,000

1,497,663
2,995,000

1,698,586
3,445,000

416,752
-

2,798,992
1,737,217

3,215,744
1,737,217

1,925,984
224,641

910,176
744,700

2,836,160
969,341

2,050,119
204,594

2,516,464
360,000

4,566,583
564,594

2,801,548

6,147,539

8,949,087

2,671,465

7,412,673

10,084,138

เมื่อทวงถาม
ในประเทศ:
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย บริษัท
หลักทรัพยและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร
สถาบันการเงินอื่น
รวมรายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน

31 ธันวาคม 2553
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา

31 ธันวาคม 2554
มีระยะเวลา

รวม
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21. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมในรูปของตั๋วแลกเงิน
โดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ออกใหแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

กองทุน

บริษัทจํากัด

นิติบุคคลอื่น
บุคคลธรรมดา

สถาบันไมหวังผลกําไร
สถาบันการเงินอื่น

อื่นๆ
รวม

ครบกําหนด

31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี้ย
ตอป

เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
ภายใน 1 ป

2.75%-3.00%
3.00%-4.00%
2.75%
3.00%-4.25%
2.75%-3.00%
3.00%-4.25%
3.00%
2.75%-3.15%
2.25%-4.25%
3.05%
3.75%-4.00%
2.75%-3.00%
2.50%-7.50%
2.80%-3.75%
3.50%-4.25%
2.75%-2.90%
2.50%-4.25%
3.75%-4.05%

จํานวนเงิน
997,936
1,741,640
7,476
162,062
18,054
2,112,478
2,000
399,625
9,092,293
1,000
26,990
394,278
16,851,167
74,204
113,769
609,801
3,683,997
21,945
36,310,715

ครบกําหนด

31 ธันวาคม 2553
อัตราดอกเบี้ย
ตอป

เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
ภายใน 1 ป

1.25%-2.00%
0.75%-1.00%
1.55%-2.00%
3.00%
1.85%-2.20%
3.00%
1.25%-1.30%
1.00%-2.25%
2.50%-3.05%
1.25%
1.55%-2.00%
1.00%-1.65%
1.13%-3.05%
2.50%-3.05%
2.00%-2.10%
0.75%-1.00%
1.50%-2.10%
2.50%-3.00%
-

จํานวนเงิน
2,357,009
11,382
147,196
10,100
880,183
3,100
238,006
4,807,807
5,000
2,513
51,316
20,607
8,458,419
559,307
220,000
22,000
935,478
1,600
18,731,023
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22. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
21

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2554
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํารองผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
เนื่องจากเกษียณอายุ
สํารองวันลาพักรอน
รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน

33,004
7,641
40,645

32,504
7,641
40,145

การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 3.1)
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนจายในระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

35,954
5,455
1,161
(1,925)
40,645

35,954
4,955
1,161
(1,925)
40,145

ผลประโยชนของพนักงานที่รับรูเปนคาใชจายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวมคาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

5,455
1,161
6,616

4,955
1,161
6,116

ขอสมมติฐานหลักที่ใชในการประมาณการหนี้สินผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานเนื่องจาก
เกษียณอายุตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย มีดังตอไปนี้
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
(รอยละตอป)
(รอยละตอป)
5
5
0 – 25
0 – 25
4.1, 5
4.1

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตราคิดลด

23. หนี้สินอื่น
22

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
บัญชีพักเจาหนี้
รายไดรับลวงหนา
เจ า หนี้ ค า ซื้ อ อุ ป กรณ แ ละสิ น ทรั พ ย ไ ม มี
ตัวตน
เงินมัดจําคาตูนิรภัย
เงินรับคาจองซื้อหนวยลงทุน
อื่น ๆ
รวม

117,177
22,630
16,196
5,583
3,610
7,559
172,755

19,868
17,541
15,979
3,927
4,320
61,635

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
117,177
22,630

19,868
17,537

16,196
5,583
7,519
169,105

13,799
3,927
4,287
59,418

24. ทุนเรือนหุน
23

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯครั้งที่ 12/2552 มีมติใหลดทุนจดทะเบียนของ
ธนาคารฯ โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 74,550,000 หุน คิดเปนเงิน 745,500,000 บาท ซึ่ง
ทําใหทุนจดทะเบียนของธนาคารฯลดลงจากเดิม 340,000,000 หุน คิดเปนเงิน 3,400,000,000 บาท เหลือจํานวน
265,450,000 หุน เปนเงิน 2,654,500,000 บาท นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯไดมีมติอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน ภายหลังจากการลดทุนตามรายละเอียดดังกลาวขางตน โดยเพิ่มทุนขึ้นอีกจํานวน 4,845,500,000
บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 484,550,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
จํานวน 7,500,000,000 บาทแบงออกเปน 750,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อถือหุนในธนาคารฯ
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 1การลดทุนและเพิ่มทุนดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนในวันที่ 22 มกราคม 2553 และการลดทุนไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม
2553 ธนาคารฯไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวในวันที่ 3
กุมภาพันธ 2553 และ 5 กุมภาพันธ 2553 ตามลําดับ
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เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ ครั้งที่ 6/2553 มีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 284,550,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนเงิน 2,845,500,000 บาท ใหแกบริษัท แอล เอช
ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนในอัตรารอยละ 99.99 ของทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระ
แลวของธนาคารฯ และใหเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนในวันที่ 7 เมษายน 2553 ทั้งนี้ธนาคารฯไดรับชําระเงินคาหุนเพิ่ม
ทุนในวันดังกลาวแลว และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯครั้งที่ 4/2553 มีมติใหลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ
โดยการตั ด หุ น สามั ญ ที่ ยั ง ไม ไ ด นํ า ออกจํ า หน า ยจํ า นวน 200,000,000 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 10 บาท คิ ด เป น เงิ น
2,000,000,000 บาท ซึ่งทําใหทุนจดทะเบียนของธนาคารฯลดลงจากเดิม 750,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิด
เปนเงิน 7,500,000,000 บาท คงเหลือจํานวน 550,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนเงิน 5,500,000,000 บาท
นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ภายหลังจากการลดทุนตาม
รายละเอียดดังกลาวขางตน โดยเพิ่มทุนขึ้นอีกจํานวน 6,500,000,000 บาท จากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
650,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 12,000,000,000 บาทแบง
ออกเปน 1,200,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบริษัท แอล
เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้การลดทุนและการเพิ่มทุนดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนของธนาคารฯในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และการลดทุนไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2553 ธนาคารฯไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยใน
วันที่ 2 มิถุนายน 2553 และ 3 มิถุนายน 2553 ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2553 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน
12,000,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 650,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท เปนเงิน 6,500,000,000 บาท ซึ่งตอมาในวันที่ 28 มกราคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ
ครั้งที่ 2/2554 มีมติเรียกชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,500,000,000 บาท ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งธนาคารฯ
ไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนครบถวนแลวในวันดังกลาวและไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ 2554
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ ครั้งที่ 8/2554 ไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 200,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงิน 2,000,000,000 บาท นั้น ธนาคารฯไดรับชําระคาหุน
เพิ่มทุน และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ทําให ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ธนาคารฯมีทุนชําระแลว จํานวน 12,000,000,000 บาท
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รายการกระทบยอดทุนหุนสามัญ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
บาท
จํานวนหุน
บาท
จํานวนหุน
หุนสามัญจดทะเบียน
หุนสามัญ ณ วันตน ป
ลดทุนจดทะเบียนระหวาง ป
เพิ่มทุนจดทะเบียนระหวางป
หุนสามัญ ณ วันสิ้น ป
หุนสามัญที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ ณ วันตน ป
เพิ่มทุนชําระแลวระหวางป
หุนสามัญ ณ วันสิ้น ป

1,200,000,000
-

12,000,000,000
-

340,000,000
(274,550,000)
1,134,550,000

3,400,000,000
(2,745,500,000)
11,345,500,000

1,200,000,000

12,000,000,000

1,200,000,000

12,000,000,000

550,000,000
650,000,000
1,200,000,000

5,500,000,000
6,500,000,000
12,000,000,000

265,450,000
284,550,000
550,000,000

2,654,500,000
2,845,500,000
5,500,000,000

25. เงินปนผลจาย
24

เงินปนผล
เงินปนผลประจําป 2552
เงินปนผลระหวางกาลจากผลการ
ดําเนินงานงวดครึ่งปแรกของป
2553
รวมเงินปนผลจายป 2553
เงินปนผลประจําป 2553
รวมเงินปนผลจายป 2554

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2553
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2553
ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554

เงินปนผลจาย
(พันบาท)

เงินปนผลจายตอหุน
(บาทตอหุน)

199,088

0.75

176,000
375,088

0.32
1.07

210,000
210,000

0.21
0.21

26. ทุนสํารองตามกฎหมาย
25

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯตองจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา
(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้ไม
สามารถนําไปจายเงินปนผลได
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27. เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย
26

วัตถุประสงคของธนาคารฯในการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง และการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที่
ตองดํารงไวตามกฎหมายของธนาคารฯ มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2553

12,000,000
127,000
40,747
(56,214)
12,111,533

5,500,000
100,335
18,649
5,618,984

198,759
198,759
12,310,292

261,213
261,213
5,880,197

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม
หัก: สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติและสํารองทั่วไป
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารฯตามที่ไดรายงานไวตอธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้
(หนวย: รอยละ)

31 ธันวาคม 2554
อัตราขั้นต่ํา
ตามกฎหมาย
ธนาคารฯ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง

24.41
24.81

4.25
8.50

31 ธันวาคม 2553
อัตราขั้นต่ํา
ตามกฎหมาย
ธนาคารฯ
16.85
17.64

4.25
8.50

นอกจากนี้เพื่อใหเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชย (Basel II Pillar III) ธนาคารฯไดทําการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนและขอมูลความ
เสี่ยงของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แลวใน Website ของธนาคารฯที่ www.lhbank.co.th เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2554 ธนาคารฯจะทําการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนและขอมูลความเสี่ยงของธนาคารฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ใน Website ของธนาคารฯภายในเดือนเมษายน 2555
151

28. รายไดดอกเบี้ย
27

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
รวมรายไดดอกเบี้ย

202,924
762,864
2,383,052
3,348,840

77,228
529,634
1,718,557
2,325,419

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
202,924
762,864
2,383,052
3,348,840

77,228
529,634
1,718,557
2,325,419

29. คาใชจายดอกเบี้ย
28

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวมคาใชจายดอกเบี้ย

502,173
245,510
95,766
807,565
1,651,014

459,260
94,056
122,759
196,624
872,699

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
502,185
247,418
95,766
807,565
1,652,934

459,260
94,148
122,759
196,624
872,791
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30. รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
29

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2554
2553

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2554
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน
คาธรรมเนียมรับนายหนาประกัน
อื่นๆ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมบริการ
อื่นๆ
รวมคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

17,206
42,628
60,164
119,998

13,351
42,270
28,638
84,259

17,206
42,628
58,773
118,607

13,351
42,270
28,553
84,174

19,335
2,215
21,550
98,448

16,300
745
17,045
67,214

19,326
1,470
20,796
97,811

15,683
745
16,428
67,746

31. คาตอบแทนกรรมการ
30

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของธนาคารฯและบริษัทยอยตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดํารง
ตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยดวย

32. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
31

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2554
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพยอื่น
สํารองหนี้สินอื่น
รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา

185,459
(9,217)
3,884
(126)
180,000

158,973
45,460
5,567
210,000
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33. ภาษีเงินได
32

คาใชจายภาษีเงินไดของธนาคารฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดสําหรับป
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกตางชั่วคราว
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

200,585

215,833

26,166
14,726
241,477

(41,338)
174,495

จํา นวนเงิ นภาษี เ งิ นได ที่ เ กี่ ย วข อ งกับส ว นประกอบแต ล ะส ว นของกํ า ไรเบ็ ด เสร็ จ อื่ น สํา หรั บ ปสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2553 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

(70,138)
17,016
(53,122)

3,123
3,123

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สามารถแสดงไดดังนี้
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งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2554
กําไรจากการดําเนินงานกอน
ภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณจากกําไร
จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่
ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไม
สามารถนําไปเปนคาใชจายทางภาษี
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(1)

742,054
30%

584,901
30%

227,765(1)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

759,216
30%

176,088(1)

586,960
30%

227,765

176,088

14,726

-

14,726

-

(1,833)

(1,825)

(1,833)

(1,825)

819

232

819

232

241,477

174,495

241,477

174,495

บริษัทยอยมีผลประกอบการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 17 ลานบาทและ 2
ลานบาท ตามลําดับ ดังนั้นจึงไมมีคาใชจาภาษีเงินไดสําหรับบริษัทยอย

34. กําไรตอหุน
33

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนธนาคารฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
34

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
กําไรสําหรับป (พันบาท)
จํ า นวนหุ น สามั ญ ถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก
(พันหุน)
กําไรตอหุน (บาท/หุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

500,577

410,406

517,739

412,465

1,085,753
0.46

474,380
0.87

1,085,753
0.48

474,380
0.87
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35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
35

35.1 ภาระผูกพัน
(หนวย: พันบาท)

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา
ยังไมไดเบิกใช
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
เงินตรา
เงินตรา
เงินบาท
ตางประเทศ
ตางประเทศ
รวม
เงินบาท

รวม

277,440
1,203,171

-

277,440
1,203,171

963,283

-

963,283

2,431,783
3,912,394

-

2,431,783
3,912,394

1,392,211
2,355,494

-

1,392,211
2,355,494

35.2 ภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาระยะยาวสําหรับอาคาร
สํานักงาน อุปกรณและยานพาหนะและสัญญาบริการโดยธนาคารฯและบริษัทยอยจะตองจายคาเชาและคาบริการ
ในอนาคตดังตอไปนี้

ป
2554
2555
2556 เปนตนไป

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
169
231

102
68
89

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
167
229

101
66
88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ภาระผูกพันของธนาคารฯขางตนรวมภาระผูกพันตามสัญญาเชาและสัญญา
บริการที่ทํากับบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวนเงินรวมประมาณ 175 ลานบาทและ 62 ลานบาท ตามลําดับ
35.3 ภาระผูกพันอื่น ๆ
(ก) ธนาคารฯไดเขาทําสัญญาจางที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและสัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรกับบริษัทหลายแหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คงเหลือจํานวนที่ทางธนาคารฯจะตอง
จายภายใตสัญญาดังกลาวอีกจํานวนเงินประมาณ 27 ลานบาท และ 18 ลานบาท ตามลําดับ
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(ข) ตั้งแตป 2554 เปนตนไป บริษัทยอยมีภาระที่ตองนําสงเงินคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุ ญาตต อสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรั พย และตลาดหลั ก ทรั พ ย ต ามหลั ก เกณฑ ใ หม ซึ่ ง
ประกอบดวยคาธรรมเนียมดังตอไปนี้
-

คาธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนในอัตราที่กําหนด โดยคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใต
การบริหารจัดการ ณ สิ้นวันทําการสุดทายของเดือนถัวเฉลี่ย

-

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียนคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 ของรายไดคาธรรมเนียมการเปนนาย
ทะเบียน

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวกําหนดขั้นต่ํา 500,000 บาทตอป
(ค) บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยบริษัทยอยมีภาระ
ผูกพันการจายคาบํารุงรักษาระบบจํานวนรวม 1.74 ลานบาทตอป สัญญาดังกลาวมีผลบังคับตอเนื่องจนกวา
บริษัทยอยจะยกเลิกสัญญาโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน
(ง)

บริษัทยอยไดวาจางบริษัทแหงหนึ่งพัฒนาระบบนายทะเบียนกองทุนและระบบลงทุนเพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ จํานวน 1.1 ลานบาท ปจจุบันโปรแกรมยังอยูระหวางการพัฒนา โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยมีภาระตองชําระคางวดคงคางที่เหลือตามสัญญาอีกจํานวน 0.6 ลานบาท
การชําระจะเกิดขึ้นเมื่อระบบพัฒนาสําเร็จและผานการรับมอบเปนที่เรียบรอย นอกจากนี้บริษัทยอยมีภาระ
ตองชําระคาบํารุงรักษาระบบเปนรายปในอัตรารอยละ 20 ของมูลคาโปรแกรมคอมพิวเตอร สัญญาดังกลาว
มีผลบังคับตอเนื่องจนกวาบริษัทยอยจะยกเลิกสัญญาโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา
สามสิบวัน

36. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
36

ธนาคารฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งรายการที่เกี่ยวของกับ
กรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลผูมีตําแหนงเทียบเทารวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวที่มี
อํานาจในการจัดการ หรือแกกิจการที่ธนาคารฯและบริษัทยอยหรือกรรมการหรือผูบริหารรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น
ลักษณะความสัมพันธสามารถแบงไดดังนี้
1.
2.
3.

บริษัทใหญของธนาคารฯไดแก บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอยของธนาคารฯไดแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
บริษัทและบุคคลที่เปนผูถือหุนของบริษัทใหญของธนาคารฯที่ถือหุนบริษัทใหญเกินกวา รอยละ 10 ขึ้นไปไดแก
3.1 บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
3.2 บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
3.3 คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
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4. บริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ (ผูถือหุนตาม 3 ขางตน) ที่มีธุรกรรมกับธนาคารฯประกอบดวย
4.1 บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
4.2 บริษัท คิว. เอช. แมเนจเมนท จํากัด
4.3 บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
4.4 บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
4.5 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
4.6 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
4.7 บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
4.8 บริษัท คาซา วิลล จํากัด
4.9 บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด
4.10 บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด
4.11 บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด
4.12 บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554) จํากัด
4.13 บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
4.14 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
4.15 บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด
4.16 บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
5. บริ ษั ท ร ว มของผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องบริ ษั ท ใหญ (ผู ถื อ หุ น ตาม 3 ข า งต น ) ที่ มี ธุ ร กรรมกั บ ธนาคารฯ
ประกอบดวย
5.1 บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
5.2 บริษัท เอเซียแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
5.3 บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน)
5.4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง แลนด แอนด เฮาส
5.5 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
6. บริษัทที่เกี่ยวของกับกรรมการของธนาคารฯและมีธุรกรรมกับธนาคารฯประกอบดวย
6.1 บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
6.2 บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
6.3 บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด
6.4 บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด
6.5 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
7. บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ (ผูถือหุนตาม 3 ขางตน) และมีธุรกรรมกับธนาคารฯ
ประกอบดวย
7.1 บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
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7.2 บริษัท เมยแลนด จํากัด
7.3 บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ จํากัด
7.4 บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
7.5 บริษัท บี.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด
7.6 บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
7.7 บริษัท สุรัสยา จํากัด
7.8 บริษัท อรรถชาติ จํากัด
7.9 บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
7.10 บริษัท ดาหรา จํากัด
7.11 บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
7.12 บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท จํากัด
7.13 บริษัท ออทัมแลนด จํากัด
8. บริษัทที่ถูกควบคุมโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคารฯและมีธุรกรรมกับธนาคารฯประกอบดวย
8.1 บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
8.2 บริษัท เอ. เอ. พร็อพเพอรตี้ (เชียงใหม) จํากัด
8.3 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
9. กรรมการและผูบริหาร หมายถึง กรรมการธนาคาร กรรมการของบริษัทยอย ผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส และผูชวยสายงาน
10. บุคคลที่เกี่ยวของกัน หมายถึง กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวของกัน กรรมการและบุคคลใกลชิดของผูถือหุน
รายใหญของบริษัทใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3 ขางตน) และบุคคลใกลชิดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกับธนาคารฯ
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36.1 รายการที่เกิดขึ้นในระหวางป
ในระหวางป ธนาคารฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑที่ตกลงกันระหวางธนาคารฯ และบริษัทยอยและบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
รายไดดอกเบี้ย
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

-

3

-

3

4,910

-

4,910

-

1,711

386

1,711

386

6,621

389

6,621

389

นโยบายการกําหนดราคา
ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับ
ลูกคาทั่วไป
ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับ
ลูกคาทั่วไป
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(หนวย: พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
เรียกรอง แลนด แอนด เฮาส

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

1,116

-

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

1,250

-

-

-

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

1,250

-

1,116

-

210,000

375,088

210,000

375,088

210,000

375,088

210,000

375,088

8,149

1,530

8,149

1,530

-

-

1,921

145

11,951

3,228

11,951

3,228

9,648

5,962

9,648

5,962

704

74

704

74

บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด

562

62

562

62

บริษัท คิว. เอช. แมเนจเมนท จํากัด

167

363

167

363

บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด

607

796

607

796

298

135

298

135

79

8

79

8

271

75

271

75

1,913

1,837

1,913

1,837

57

14

57

14

27

13

27

13

เงินปนผลจาย
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
คาใชจายดอกเบี้ย
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้
จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท
จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553)
จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553)
จํากัด

ตามอัตราที่ธนาคารฯ ประกาศ
จาย

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
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งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
คาใชจายดอกเบี้ย (ตอ)
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

27

-

27

-

บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ
2554) จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด

12

-

12

-

262

191

262

191

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด

691

1,417

691

1,417

บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด

37

-

37

-

107

-

107

-

22,069

5,629

22,069

5,629

240

82

240

82

163

44

163

44

1,674

883

1,674

883

124

84

124

84

6

161

6

161

2

100

2

100

8

4

8

4

47

2

47

2

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

217

-

217

-

บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด

2,533

67

2,533

67

บริษัท เมยแลนด จํากัด

3,198

538

3,198

538

14

7

14

7

บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่
จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น
โปรดักส จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
เรียกรอง แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท
จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด
(มหาชน)
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท
จํากัด
บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด

บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ จํากัด

(หนวย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
คาใชจายดอกเบี้ย (ตอ)
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท
จํากัด
บริษัท บี.ซี. เรียลเอสเตท จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

17

13

17

13

1

1

1

1

2

1

2

1

13

6

13

6

บริษัท แลนด แอนด เฮาส
เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท ดาหรา จํากัด

227

35

227

35

32

4

32

4

บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด

723

339

723

339

บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท
จํากัด
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด

176

-

176

-

3

11

3

11

บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด

นโยบายการกําหนดราคา
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

บริษัท เอ. เอ. พร็อพเพอรตี้
(เชียงใหม) จํากัด
กรรมการและ ผูบริหาร

17

-

17

-

7,884

2,342

7,884

2,342

บุคคลที่เกี่ยวของกัน

6,333

4,043

6,333

4,043

81,292

30,101

83,213

30,246

200

-

200

-

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

2,774
471

2,032
-

1,130
471

2,032
-

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

205
2,479

214
2,399

205
2,479

214
2,399

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

57,509

46,267

57,509

46,267

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

2,595

2,398

2,595

2,398

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

897

1,007

897

1,007

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

581
67,711

54,317

581
66,067

54,317

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

คาเชาสํานักงานและคาบริการ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้
จํากัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน)
กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท
จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด
(มหาชน)
กรรมการและ ผูบริหาร
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36.2 ผลตอบแทนของกรรมการและผูบริหารของธนาคารฯ
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คาใชจายผลตอบแทนของกรรมการและผูบริหารของ
ธนาคารฯที่รวมอยูในสวนของกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน แยกประเภทไดดังตอไปนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
30.13
30.20
1.47
1.37

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
27.58
30.20
1.39
1.37

ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของธนาคารฯ หมายถึง กรรมการและผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการ รอง
กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส และผูชวยสายงาน
36.3 ยอดคงคางระหวางกัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงเหลื อ ของรายการที่ ธ นาคารฯและบริ ษั ท ย อ ยมี กั บ บุ ค คลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
เงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยคางรับ (ของเงินลงทุนในหลักทรัพย)
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
จํากัด (มหาชน)
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยคางรับ (ของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้)
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553

225,000

-

225,000

-

225,000

-

225,000

-

2,358

-

2,358

-

2,358

-

2,358

-

66,449
66,449

29,812
29,812

66,449
66,449

29,812
29,812

15
15

6
6

15
15

6
6
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
เงินมัดจําการเชาสํานักงาน
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
รายไดคาธรรมเนียมคางรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
แลนด แอนด เฮาส
คาใชจายจายลวงหนา
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
เงินรับฝาก
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554) จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
(1)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553

300
449
1,191
314
14,561
2,064
18,879

237
314
9,978
905
11,434

300
108
1,191
314
14,561
2,064
18,538

237
314
9,978
905
11,434

750

-

-

-

750

-

-

-

-

177
177

-

177
177

563
-

6,715
-

273,254
435,690
8,947
76,339
6,899
63,132
34,032
17,989
11
20,397
180,213
6,478
8,571
952
2,717
2,626
2,093

317,025
414,964
3,789
40,539
15,707
36,999
34,524
4,249
11
17,868
199,335
891
1,451
17,155
11,490

563
3,519 (1)
273,254
435,690
8,947
76,339
6,899
63,132
34,032
17,989
11
20,397
180,213
6,478
8,571
952
2,717
2,626
2,093

6,715
317,025
414,964
3,789
40,539
15,707
36,999
34,524
4,249
11
17,868
199,335
891
1,451
17,155
11,490

เปนบัญชีเงินจองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทยอย
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
เงินรับฝาก (ตอ)
บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด
บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส จํากัด
(มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และสิทธิเรียกรอง
แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท บี.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท สุรัสยา จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ดาหรา จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท จํากัด
บริษัท ออทัมแลนด จํากัด
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
บริษัท เอ. เอ. พร็อพเพอรตี้ (เชียงใหม) จํากัด
กรรมการและ ผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553

8,960
6,880
2,321
24,541
133

1,575
12,349
224

8,960
6,880
2,321
24,541
133

1,575
12,349
224

68,404

67,390

68,404

67,390

16,916

26,583

16,916

26,583

26
313
642
4,839
7,933
83,288
4,102
1,785
1,460
136
208
3
1,685
15,628
1,838
53,027
12,476
24
217
1,346
443,169
201,276
2,104,479

313
312
2,495
4,973
3,450
67,790
1,812
1,761
147
219
6
1,684
17,641
1,810
48,869
646
289,378
303,965
1,978,104

26
313
642
4,839
7,933
83,288
4,102
1,785
1,460
136
208
3
1,685
15,628
1,838
53,027
12,476
24
217
1,346
443,169
201,276
2,107,998

313
312
2,495
4,973
3,450
67,790
1,812
1,761
147
219
6
1,684
17,641
1,810
48,869
646
289,378
303,965
1,978,104
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
3 1 ธั น ว า ค ม 3 1 ธั น ว า ค ม 3 1 ธั น ว า ค ม 3 1 ธั น ว า ค ม
2554
2553
2554
2553
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้ เฮาส
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาสจํากัด

บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
แลนด แอนด เฮาส

-

-

121,189
121,189

51,816
51,816

445,936
260,000
14,000
40,000
1,726,000
65,000
28,640
160,000
46,349
123,189
2,909,114

337,009
800,000
1,195,000
25,000
124,293
44,385
2,525,687

445,936
260,000
14,000
40,000
1,726,000
65,000
28,640
160,000
46,349
123,189
2,909,114

337,009
800,000
1,195,000
25,000
124,293
44,385
2,525,687

47,534
42,700
8,650
-

45,535
5
9,930
8,440
26

47,534
42,700
8,650
-

45,535
5
9,930
8,440
26

98,884

63,936

98,884

63,936

806
43
107
2
7
937
20
330

59
252
30
436
3
129

806
43
107
2
7
937
20
330

59
15
252
30
436
3
129
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
ดอกเบี้ยคางจาย (ตอ)
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท ดาหรา จํากัด
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัทโฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
เจาหนี้อื่น
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้ เฮาส
กรรมการและผูบริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553

136
625
329
8
658
1,721
5,729

93
3
14
136
662
1,817

136
625
329
8
658
1,721
5,729

93
3
14
136
662
1,832

29
17
19
529

172
17
21
393

17
19
529

172
17
21
393

15
190
799

9
612

15
190
770

9
612

452
39

452
32

452
39

452
32

9
500

5
489

9
500

5
489
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36.4 รายการเคลื่อนไหวของเงินใหสินเชื่อ เงินรับฝาก และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหสินเชื่อ เงินรับฝาก และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมกับบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2553
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินรับฝาก
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554) จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด
บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง แลนด
แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2554

29,812

79,052

(42,415)

66,449

29,812

79,052

(42,415)

66,449

6,715
317,025
414,964
3,789
40,539
15,707
36,999
34,524
4,249
11
17,868
199,335
891
1,451
17,155
11,490
1,575
12,349
224
67,390

9,130,146
56,777,575
59,470,288
1,922,487
4,076,393
152,380
547,801
2,011,897
107,591
838,878
20,014,958
396,081
299,967
87,857
906,228
29,518
437,862
29,383
1,555,099
902,854
231,704
174,011
205,082

(9,136,298)
(56,821,346)
(59,449,562)
(1,917,329)
(4,040,593)
(161,188)
(521,668)
(2,012,389)
(93,851)
(836,349)
(20,034,080)
(390,494)
(292,847)
(86,905)
(903,511)
(44,047)
(447,259)
(20,423)
(1,548,219)
(902,108)
(219,512)
(174,102)
(204,068)

563
273,254
435,690
8,947
76,339
6,899
63,132
34,032
17,989
11
20,397
180,213
6,478
8,571
952
2,717
2,626
2,093
8,960
6,880
2,321
24,541
133
68,404

26,583
313
312
2,495

496,971
95,420
1
20,186

(506,638)
(95,707)
(22,039)

16,916
26
313
642
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2553
เงินรับฝาก (ตอ)
บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท เอ.เอ. พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท บี.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท สุรัสยา จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ดาหรา จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท จํากัด
บริษัท ออทัมแลนด จํากัด
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
บริษัท เอ. เอ. พร็อพเพอรตี้ (เชียงใหม) จํากัด
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2554

เพิ่มขึ้น

ลดลง

4,973
3,450
67,790
1,812
1,761
147
219
6
1,684
17,641
1,810
48,869
646
289,378
303,965

648
55,210
252,203
3,211,447
14
17
1
1
10
13
227
56
4,276
259,655
36
2,371
1,594
2,143,635
912,413

(782)
(47,277)
(172,365)
(3,275,135)
(41)
(318)
(12)
(12)
(13)
(12)
(2,240)
(28)
(118)
(247,179)
(12)
(2,800)
(248)
(1,989,844)
(1,015,102)

4,839
7,933
83,288
4,102
1,785
1,460
136
208
3
1,685
15,628
1,838
53,027
12,476
24
217
1,346
443,169
201,276

1,978,104

167,762,445

(167,636,070)

2,104,479

337,009
800,000
1,195,000
25,000
124,293
44,385
2,525,687

6,162,733
11,888,805
15,152,396
958,588
50,094
50,012
101,105
490,494
37,934,866
85,062
35,715
1,031,143
226,252
248,535
74,415,800

(6,053,806)
(12,428,805)
(15,152,396)
(958,588)
(50,094)
(50,012)
(87,105)
(450,494)
(37,403,866)
(20,062)
(32,075)
(871,143)
(304,196)
(169,731)
(74,032,373)

445,936
260,000
14,000
40,000
1,726,000
65,000
28,640
160,000
46,349
123,189
2,909,114
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2553
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินรับฝาก
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554) จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด
บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
(มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
(1)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2554

29,812

79,052

(42,415)

66,449

29,812

79,052

(42,415)

66,449

6,715
-

9,130,146
1,543,301

(9,136,298)
(1,539,782)

317,025
414,964
3,789
40,539
15,707
36,999
34,524
4,249
11
17,868
199,335
891
1,451
17,155
11,490
1,575
12,349
224

56,777,575
59,470,288
1,922,487
4,076,393
152,380
547,801
2,011,897
107,591
838,878
20,014,958
396,081
299,967
87,857
906,228
29,518
437,862
29,383
1,555,099
902,854
231,704
174,011

(56,821,346)
(59,449,562)
(1,917,329)
(4,040,593)
(161,188)
(521,668)
(2,012,389)
(93,851)
(836,349)
(20,034,080)
(390,494)
(292,847)
(86,905)
(903,511)
(44,047)
(447,259)
(20,423)
(1,548,219)
(902,108)
(219,512)
(174,102)

273,254
435,690
8,947
76,339
6,899
63,132
34,032
17,989
11
20,397
180,213
6,478
8,571
952
2,717
2,626
2,093
8,960
6,880
2,321
24,541
133

67,390

205,082

(204,068)

68,404

26,583
313
312
2,495
4,973
3,450

496,971
95,420
1
20,186
648
55,210
252,203

(506,638)
(95,707)
(22,039)
(782)
(47,277)
(172,365)

16,916
26
313
642
4,839
7,933
83,288

563
3,519 (1)

เปนบัญชีเงินจองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทยอย
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2553
เงินรับฝาก (ตอ)
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท เอ.เอ. พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท บี.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท สุรัสยา จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ดาหรา จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท จํากัด
บริษัท ออทัมแลนด จํากัด
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
บริษัท เอ. เอ. พร็อพเพอรตี้ (เชียงใหม) จํากัด
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2554

67,790
1,812
1,761
147
219
6
1,684
17,641
1,810
48,869
646
289,378
303,965
1,978,104

3,211,447
14
17
1
1
10
13
227
56
4,276
259,655
36
2,371
1,594
2,143,635
912,413
169,305,746

(3,275,135)
(41)
(318)
(12)
(12)
(13)
(12)
(2,240)
(28)
(118)
(247,179)
(12)
(2,800)
(248)
(1,989,844)
(1,015,102)

4,102
1,785
1,460
136
208
3
1,685
15,628
1,838
53,027
12,476
24
217
1,346
443,169
201,276

(169,175,852)

2,107,998

51,816

957,225

(887,852)

121,189

51,816

957,225

(887,852)

121,189

337,009
800,000
1,195,000
25,000
124,293
44,385
2,525,687

6,162,733
11,888,805
15,152,396
958,588
50,094
50,012
101,105
490,494
37,934,866
85,062
35,715
1,031,143
226,252
248,535
74,415,800

(6,053,806)
(12,428,805)
(15,152,396)
(958,588)
(50,094)
(50,012)
(87,105)
(450,494)
(37,403,866)
(20,062)
(32,075)
(871,143)
(304,196)
(169,731)
(74,032,373)

445,936
260,000
14,000
40,000
1,726,000
65,000
28,640
160,000
46,349
123,189
2,909,114
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37. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
37

ธนาคารฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ ธุรกิจการธนาคาร และธุรกิจจัดการกองทุน และ
ดําเนินธุร กิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุร กิจ ของ
ธนาคารฯและบริษัทยอย มีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ธุรกิจจัดการ
รายการ
ธุรกิจการ
กองทุน
ตัดบัญชี
ธนาคาร
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (กอนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม)

รวม

1,695,906
97,811
73,468
2,736
(930,705)
(180,000)
(241,477)

1,920
1,437
17
(20,536)
-

(800)
800
-

1,697,826
98,448
73,468
2,753
(950,441)
(180,000)
(241,477)

517,739

(17,162)

-

500,577

(หนวย: พันบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ธุรกิจจัดการ
รายการ
ธุรกิจการ
กองทุน
ตัดบัญชี
ธนาคาร
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (กอนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม)

รวม

1,452,628
67,746
10,314
4,208
(737,936)
(210,000)
(174,495)

92
(532)
8
(1,627)
-

-

1,452,720
67,214
10,314
4,216
(739,563)
(210,000)
(174,495)

412,465

(2,059)

-

410,406
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(หนวย: พันบาท)
ธุรกิจการ
ธนาคาร
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนีแ้ ละดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
ตั๋วเงินรับ - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน
สินทรัพยอื่น - สุทธิ
สินทรัพยรวม

822,506
5,342,519
19,860,144
157,289
54,423,076
234,526
139,019
1,743
56,214
182,470
126,273
81,345,779

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ธุรกิจจัดการ
รายการ
กองทุน
ตัดบัญชี
1
124,944
3,978
7,601
6,149
142,673

(124,707)
(157,289)
(281,996)

รวม
822,507
5,342,756
19,860,144
54,423,076
238,504
146,620
1,743
56,214
182,470
132,422
81,206,456

(หนวย: พันบาท)

ธุรกิจการ
ธนาคาร
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนีแ้ ละดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
ตั๋วเงินรับ - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน
สินทรัพยอื่น - สุทธิ
สินทรัพยรวม

428,887
5,146,259
14,129,653
57,289
42,091,405
119,615
72,128
40,207
88,702
127,790
60,542
62,362,477

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ธุรกิจจัดการ
รายการ
กองทุน
ตัดบัญชี
3
51,892
2,122
2,438
1,156
57,611

(51,831)
(57,289)
(109,120)

รวม
428,890
5,146,320
14,129,653
42,091,405
121,737
74,566
40,207
88,702
127,790
61,698
62,310,968
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38. เครื่องมือทางการเงิน
38

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
38.1 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit risk) คือ ความเสี่ยงจากโอกาสที่ความนาจะเปนที่ลูกหนี้หรือคูสัญญา (Counterparty) ไม
สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว และความเสี่ยงอันเกิดจากการที่คุณภาพของสินเชื่อหรือเงินลงทุนเสื่อมลง และ
ไมสามารถปรับราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคารฯ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อถือเปนความเสี่ยงที่มีความสําคัญมากตอธุรกิจสถาบันการเงินเพราะเกี่ยวของกับเงินใหสินเชื่อ
ซึ่งเปนธุรกรรมหลักของธนาคารฯ ทั้งในดานของเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพัน โดย ความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารฯอาจ
ไดรับความเสียหายจากการใหสินเชื่อของธนาคารฯ คือ มูลคาตามบัญชีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้บวกดวยภาระผูกพัน
อันเกี่ยวเนื่องจากการค้ําประกัน อาวัล หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน
ธนาคารฯไดมีการบริหารความเสี่ยงนี้ โดยเลือกทําธุรกรรมเฉพาะกับคูสัญญาที่มีความนาเชื่อถือ และกําหนดใหมี
การเรียกหลักทรัพยค้ําประกันเพื่อใชในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต นอกจากนี้ ธนาคารฯมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อที่สําคัญ ไดแก
(1)

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ธนาคารฯพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวกับตัวลูกหนี้ ธุรกิจของลูกหนี้/คูสัญญา และปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ในทางลบตอรายไดและการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้/คูสัญญา รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพสินเชื่อและแนวโนมการคางชําระ ซึ่งจะชวยใหเห็นภาพของคุณภาพสินทรัพยและความเสี่ยงดาน
สิ น เชื่ อ ได ธนาคารฯยั ง จั ด ให มี ก ารสอบทานการจั ด ระดั บ ความเสี่ ย งของลู ก หนี้ และสอบทานความ
สอดคลองกับปจจัยเสี่ยงที่กําหนด

(2)

การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement)
ธนาคารฯจัดใหมีเครื่องมือเพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองคุณภาพสินเชื่อ ประกอบดวย Credit Rating Model ใช
ในการจัดอันดับเครดิตสําหรับลูกคานิติบุคคลที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ Credit Scoring
Model ใชในการจัดอันดับเครดิตสําหรับลูกคารายยอยและลูกคาบุคคลธรรมดา ซึ่งไดรับการพัฒนาโดยฝาย
บริหารความเสี่ยง เพื่อลดการพึ่งพิงการใชดุลยพินิจของผูอนุมัติในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
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(3)

การติดตามดูแลความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Risk Monitoring and Reporting)
ธนาคารฯจัดใหมีกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ทําใหทราบถึงปริมาณและระดับความ
เสี่ย งของลูก หนี้อ ยา งตอเนื่องเปนปจจุบัน โดยกําหนดใหมีการทบทวนวงเงินและการติดตอเยี่ยมเยียน
ลูกหนี้ทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมถึงการประเมินมูลคาหลักทรัพยที่ใชค้ําประกันทั้งในดานมูลคาและ
สภาพคลอ ง พรอมทั้งรายงานสถานะและการปฏิบัติตามเงื่อ นไขของลูกหนี้ตอผูบริหารระดับสูงอยาง
สม่ําเสมอ

(4)

การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation)
ธนาคารฯมีการกําหนดระดับการกระจุกตัวสูงสุดของเงินใหสินเชื่อทั้งในระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
(Industry Limit) และระดับลูกคา เพื่อควบคุมไมใหธนาคารฯมีความเสี่ยงดานสินเชื่อในภาคธุรกิจหนึ่งๆ
หรือลูกคารายใดรายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากระดับความเสี่ยงถึงระดับที่กําหนด หนวยงานตองมีการสืบสวน
หาสาเหตุ ถึ ง ความผิ ด ปกติ ดั ง กล า ว เพื่ อ ดํ า เนิ น การให ร ะดั บ ความเสี่ ย งลดลงอยู ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได
นอกจากนี้ ธนาคารฯยังจัดใหมีกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อใหการจัดการความเสี่ยง
เปนไปตามกรอบและกระบวนการที่ธนาคารฯกําหนด

นอกจากนี้ ธนาคารฯยังดําเนินการใหมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงดานเครดิต
อยางนอยปละ1ครั้ง เพื่อคาดการณความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของลูกหนี้หรือคูสัญญาแตละรายและเครดิตประเภท
ตาง ๆ ภายในพอรต และนําผลกระทบของการเสื่อมคุณภาพสินเชื่อในพอรตสินเชื่อของลูกหนี้มาพิจารณาวามี
ผลกระทบตอความเพียงของเงินกองทุนและการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู เพื่อใหธนาคารฯสามารถ
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันกาล
38.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯและบริษัทยอยอาจไดรับความ
เสียหายเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพัน อันเกิดจากความเคลื่อนไหวของ
อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน ราคาสินคาโภคภัณฑ และอัตราแลกเปลี่ยนดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาตลาดจึงประกอบไปดวย
38.2.1 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ง
อาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ทั้งนี้ ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเปนผลมาจากการจัดโครงสรางและ
ลักษณะของรายการในสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ และความไมสอดคลองระหวางระยะเวลา
คงเหลือในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมของรายการทางดานสินทรัพยและหนี้สิน
ธนาคารฯมี โครงสร างของสิ นทรั พย ส วนใหญ เป นรายการเงิ นให สิ นเชื่ อ เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ส วน
โครงสรางหนี้สินสวนใหญเปนรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมจากประชาชน โดยรายการหลักดังกลาวอาจจะ
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ไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน ธนาคารฯก็มีความ
เสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบตอรายได และ/หรือ มูลคาทางเศรษฐกิจ (มูลคาของสวนของเจาของ) ดวย ดังนั้น
ธนาคารฯจึงตองมีการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
สํ า หรั บ ความเสี่ ย งด า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญ ชี เ พื่ อ การธนาคารนั้ น เป น ความเสี่ ย งที่ ทํ า ให ร ายได ห รื อ
เงินกองทุนของธนาคารฯไดรับผลกระทบในทางลบจากเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย
หนี้สิน และรายการภาระผูกพันทั้งหมดที่มีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive items) ซึ่งสาเหตุ
หลักเกิดจากความแตกตางของอายุคงเหลือ (Maturity Mismatch) และความสามารถในการปรับอัตราดอกเบี้ย
ครั้งตอไป (Repricing Risk) ของรายการสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของธนาคารฯ
โดยธนาคารฯตองเผชิญกับความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งมีลักษณะของความเสี่ยง
เปนดังตอไปนี้
(1)

ความเสี่ยงจากชวงเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Repricing risk)
เกิดจากความไมสมดุลระหวางสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือ
การครบกําหนดสัญญาไมตรงกัน

(2)

ความเสี่ยงจากผลตางอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Basis risk)
เกิ ด จากการที่ อั ต ราดอกเบี้ ย อ า งอิ ง ของสิ น ทรั พ ย แ ละอั ต ราดอกเบี้ ย อ า งอิ ง ของหนี้ สิ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโดยไมสอดคลองกัน

ธนาคารฯมีเครื่องมือที่ใชในการวัด และ ประเมินความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อ
วิเคราะหผลกระทบตอความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพื่อรายงานใหคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สิน สามารถทราบสถานะความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ธนาคารฯไดกําหนดระดับเพดานความเสี่ยง เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงไมใหเกินกวาระดับเพดานที่กําหนดไว และ รายงานตอ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สินใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนงวดรายเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารฯมีการทดสอบภาวะวิ ก ฤตดา นอัต ราดอกเบี้ ย ในบัญชี เพื่ อการธนาคาร ซึ่ ง เป น การ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต โดยใชสถานการณจําลองของธนาคารแหงประเทศไทยและ/
หรือสถานการณจําลองที่ธนาคารฯกําหนดขึ้นเอง ตามความเหมาะสม โดยมีการรายงานผลกระทบจากการ
ทดสอบภาวะวิกฤตตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนรายไตรมาส
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน จําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553 จําแนกไดดังนี้
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (1)
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด

มีอัตรา ดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

40,093,911
-

4,781,751
19,855,344
13,893,570
1,743

822,507
596,962
5,365
977,300
-

822,507
5,378,713
19,860,709
54,964,781
1,743

10,862,445
158,160
-

11,338,099
8,671,876
36,310,715

54,463
199
182,590
-

22,255,007
8,830,235
182,590
36,310,715

รวม

ในกรณีที่สัญญาเงินกูไดกําหนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิงตามอัตราตลาดในชวง
ระยะเวลาที่เหลือ ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินกูจํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคารฯคิดในปนั้น ๆ

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (1)
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด

มีอัตรา ดอกเบี้ย
คงที่

48
29,568,407
-

4,717,012
14,124,854
12,255,492
40,207

428,890
474,158
5,365
689,239
-

428,890
5,191,218
14,130,219
42,513,138
40,207

10,910,281
308,762
-

16,154,611
9,707,673
18,731,023

24,244
15,886
123,274
-

27,089,136
10,032,321
123,274
18,731,023

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

ในกรณีที่สัญญาเงินกูไดกําหนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิงตามอัตราตลาดในชวง
ระยะเวลาที่เหลือ ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินกูจํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคารฯคิดในปนั้น ๆ
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (1)
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด

มีอัตรา ดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

40,093,911
-

4,781,751
19,855,344
13,893,570
1,743

822,506
596,725
5,365
157,289
977,300
-

822,506
5,378,476
19,860,709
157,289
54,964,781
1,743

10,862,445
159,349
-

11,338,099
8,791,876
36,310,715

57,982
199
182,590
-

22,258,526
8,951,424
182,590
36,310,715

รวม

ในกรณีที่สัญญาเงินกูไดกําหนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิงตามอัตราตลาดในชวง
ระยะเวลาที่เหลือ ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินกูจํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคารฯคิดในปนั้น
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (1)
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด

มีอัตรา ดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

29,568,407
-

4,717,012
14,124,854
12,255,492
40,207

428,887
474,145
5,365
57,289
689,239
-

428,887
5,191,157
14,130,219
57,289
42,513,138
40,207

10,910,281
309,579
-

16,154,611
9,758,673
18,731,023

24,244
15,886
123,274
-

27,089,136
10,084,138
123,274
18,731,023

รวม

ในกรณีที่สัญญาเงินกูไดกําหนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิงตามอัตราตลาดในชวง
ระยะเวลาที่เหลือ ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินกูจํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคารฯคิดในปนั้น ๆ
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีวันที่มีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด (แลวแตวันใด
จะถึงกอน) นับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้
(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกูยืม

งบการเงินรวม
นับจาก 31 ธันวาคม 2554
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
749,877

4,031,874

-

4,781,751

3.00 - 5.30

981,471
-

105,999 13,433 8,987,955 10,747,957
5,823,374 4,012,823 2,918,611 157,291
1,743
-

19,855,344
13,893,570
1,743

2.80 - 7.11
0.88 - 9.13
4.42

5,053,384 5,115,981
5,905,176 214,700

835,343
30,000

-

11,338,099
8,671,876

1.50 - 4.13
2.50 - 4.00

2,427,171 24,897,924 8,908,416

77,204

-

36,310,715

2.25 - 7.50

333,391
2,522,000

-

-

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกูยืม

งบการเงินรวม
นับจาก 31 ธันวาคม 2553
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
8,329
727,933
2,330,000

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

-

4,717,012

3.00 - 3.25

- 3,987,625 10,097,255
39,974
6,459,667 5,561,505 184,743
41,248
25,530 13,005
1,672
-

14,124,854
12,255,492
40,207

2.80 - 7.11
1.50 - 10.13
4.42

5,445,734 6,810,237 3,170,707
7,117,673 260,000
-

-

16,154,611
9,707,673

0.75 - 4.25
1.00 - 2.50

-

18,731,023

0.75 - 3.05

4,717,012

-

294,508 14,083,702 3,773,706

-

579,107
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(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกูยืม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นับจาก 31 ธันวาคม 2554
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
749,877

4,031,874

-

4,781,751

3.00 - 5.30

981,471
-

105,999 13,433 8,987,955 10,747,957
5,823,374 4,012,823 2,918,611 157,291
1,743
-

19,855,344
13,893,570
1,743

2.80 - 7.11
0.88 - 9.13
4.42

5,053,384 5,115,981
5,905,176 214,700

835,343
30,000

-

11,338,099
8,791,876

1.50 - 4.13
2.50 - 4.00

2,427,171 24,897,924 8,908,416

77,204

-

36,310,715

2.25 - 7.50

333,391
2,642,000

-

-

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกูยืม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นับจาก 31 ธันวาคม 2553
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
8,329
727,933
2,346,000

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

-

4,717,012

3.00 - 3.25

- 3,987,625 10,097,255
39,974
6,459,667 5,561,505 184,743
41,248
25,530 13,005
1,672
-

14,124,854
12,255,492
40,207

2.80 - 7.11
1.50 - 10.13
4.42

5,445,734 6,810,237 3,170,707
7,152,673 260,000
-

-

16,154,611
9,758,673

0.75 - 4.25
1.00 - 2.50

-

18,731,023

0.75 - 3.05

4,717,012

-

294,508 14,083,702 3,773,706

-

579,107
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นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริษัทยอยมีสินทรัพย/หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดรายได/คาใชจายตามลําดับ
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่คํานวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคงเหลือในระหวางปของสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินและอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

2554
รายได/
คาใชจาย
ดอกเบี้ย

อัตรา
เฉลี่ย
(รอยละตอป)

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

2553
รายได/
คาใชจาย
ดอกเบี้ย

อัตรา
เฉลี่ย
(รอยละตอป)

5,556,495
18,173,173
45,076,777

202,924 3.65
762,864 4.20
2,383,052 5.29

2,953,544
12,054,121
39,048,608

77,228
529,634
1,718,557

2.61
4.39
4.40

23,221,019
10,240,317
24,542,441

597,939 2.58
245,510 2.40
807,565 3.29

29,719,147
6,624,857
13,042,109

582,019
94,056
196,624

1.96
1.42
1.51
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

2554
รายได/
คาใชจาย
ดอกเบี้ย

อัตรา
เฉลี่ย
(รอยละตอป)

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

2553
รายได/
คาใชจาย
ดอกเบี้ย

อัตรา
เฉลี่ย
(รอยละตอป)

5,542,899
18,173,173
45,076,777

202,924 3.66
762,864 4.20
2,383,052 5.29

2,953,533
12,054,121
39,048,608

77,228
529,634
1,718,557

2.61
4.39
4.40

23,227,120
10,311,532
24,542,441

597,951 2.57
247,418 2.40
807,565 3.29

29,719,147
6,634,227
13,042,109

582,019
94,148
196,624

1.96
1.42
1.51
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38.2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาของตราสารทุนหรือหุนทุน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาของสินทรัพยประเภทเงิน
ลงทุน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนคือมูลคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนตามที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
38.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด
เนื่ อ งจากไม ส ามารถเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย เ ป น เงิ น สดได ทัน หรื อ ไม ส ามารถจั ด หาเงิ น ทุ น ได เ พี ย งพอสํ า หรั บ การ
ดําเนินงาน จนทําใหเกิดความเสียหายแกธนาคารฯ
ธนาคารฯไดจัดการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยจัดทํารายงาน Liquidity Gap แยกวิเคราะห 2 ลักษณะ
ไดแก รายงานฐานะสภาพคลองสุทธิตามชวงเวลา (Contractual Liquidity Gap) และรายงานฐานะสภาพคลองสุทธิ
หลังปรับพฤติกรรมผูฝากเงิน (Behavior Liquidity Gap) เพื่อวิเคราะหฐานะสภาพคลองสุทธิของธนาคารฯตามแต
ละชวงเวลา และพิจ ารณาความเพีย งพอของกระแสเงิน สุทธิต ลอดชว ง 1 ป ขา งหนา และไดกําหนดใหมีการ
ประเมินความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยพิจารณาจากยอดสะสมของฐานะสภาพคลองสุทธิที่ปรับอายุคงเหลือตาม
พฤติกรรมผูฝากเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสมตามที่ธนาคารฯกําหนดไว
นอกจากนี้ ธนาคารฯยั ง ไดติ ดตามอั ตราส ว นสภาพคล อง (Liquidity Ratio) และความเคลื่อ นไหวของระดั บ
สินทรัพยที่มีสภาพคลอง (Liquidity Cushion) ตอฐานะสภาพคลองสุทธิ (Contractual liquidity Gap: at Call) ใน
ระยะเวลาเมื่อทวงถาม รวมถึง มีการกําหนดระดับแจงเตือน เพื่อเปนการติดตามดูแลระดับความเสี่ยงดานสภาพ
คลองของธนาคารฯใหอยูในระดับที่ยอมรับได และสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดอยางเหมาะสม และ
รองรับพฤติกรรมทั้งดานกระแสเงินเขาและออกที่อาจเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ธนาคารฯกําหนดใหมีการศึกษาผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคารฯ จากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ
ไดแก การไถถอนเงินฝากกอนกําหนด การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตออายุ (Roll over) เงินฝาก เปนตน โดยได
กําหนดสถานการณจําลองออกเปนสถานการณปกติ (Normal Scenario) และ สถานการณวิกฤติ (Stress Scenario)
โดยใหฝายบริหารความเสี่ยงเปนผูดําเนินการและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เพื่อ
ประเมินความตองการสภาพคลองในแตละกรณี และเปนแนวทางสําหรับการจัดทําแผนรองรับเหตุการณฉุกเฉิน
ดานสภาพคลอง
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วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

งบการเงินรวม
นับจาก 31 ธันวาคม 2554
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

822,507
1,346,839
5,156,518(1)
-

4,031,874
105,999
6,907,102
-

13,433 19,735,912
3,551,754 39,349,407
1,743

10,390,399
2,680,359
182,590
2,427,171

5,188,578
5,905,176
24,897,924

5,413,207
214,700
8,908,416

ไมมี
กําหนด

รวม

822,507
- 5,378,713
5,365 19,860,709
- 54,964,781
1,743

1,262,823
30,000
77,204

- 22,255,007
- 8,830,235
182,590
- 36,310,715

สวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามจํานวน 977 ลานบาท เปนจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชําระ
และเปนเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ทั้งนี้ระยะเวลาการคืนขึ้นอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ใหม
(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

งบการเงินรวม
นับจาก 31 ธันวาคม 2553
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

428,890
474,206
2,491,411(1)
-

4,717,012
39,974
4,894,377
25,530

- 14,084,880
2,598,123 32,529,227
13,005
1,672

11,260,353
2,654,648
123,274
294,508

5,492,100
7,117,673
14,083,702

6,908,052
260,000
3,773,706

3,428,631
579,107

ไมมี
กําหนด

รวม

428,890
- 5,191,218
5,365 14,130,219
- 42,513,138
40,207
- 27,089,136
- 10,032,321
123,274
- 18,731,023

สวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามจํานวน 689 ลานบาท เปนจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชําระ
และเปนเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ทั้งนี้ระยะเวลาการคืนขึ้นอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ใหม
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(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นับจาก 31 ธันวาคม 2554
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

822,506
1,346,602
5,156,518(1)
-

4,031,874
105,999
6,907,102
-

13,433 19,735,912
3,551,754 39,349,407
1,743

10,393,918
2,801,548
182,590
2,427,171

5,188,578
5,905,176
24,897,924

5,413,207
214,700
8,908,416

ไมมี
กําหนด

รวม

822,506
- 5,378,476
5,365 19,860,709
157,289
157,289
- 54,964,781
1,743

1,262,823
30,000
77,204

- 22,258,526
- 8,951,424
182,590
- 36,310,715

สวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามจํานวน 977 ลานบาท เปนจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชําระ
และเปนเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ทั้งนี้ระยะเวลาการคืนขึ้นอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ใหม
(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นับจาก 31 ธันวาคม 2553
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

428,887
474,145
2,491,411(1)
-

4,717,012
39,974
4,894,377
25,530

- 14,084,880
2,598,123 32,529,227
13,005
1,672

11,260,353
2,671,465
123,274
294,508

5,492,100
7,152,673
14,083,702

6,908,052
260,000
3,773,706

3,428,631
579,107

ไมมี
กําหนด

รวม

428,887
- 5,191,157
5,365 14,130,219
57,289
57,289
- 42,513,138
40,207
- 27,089,136
- 10,084,138
123,274
- 18,731,023

สวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามจํานวน 689 ลานบาท เปนจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชําระ
และเปนเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ทั้งนี้ระยะเวลาการคืนขึ้นอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ใหม
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38.4 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการอาวัล ค้ําประกันและวงเงิน
เบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดใช ซึ่งวิเคราะหตามระยะเวลาครบกําหนดของสัญญานับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานไดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
นับจาก 31 ธันวาคม 2554
นับจาก 31 ธันวาคม 2553
ไมเกิน (1)
มากกวา
ไมเกิน (1)
มากกวา
1 ป
1 ป
รวม
1 ป
1 ป
รวม
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันอื่น ๆ
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดใช
(1)

277,440
1,044,154
2,431,783

159,017
-

277,440
1,203,171
2,431,783

698,620
1,392,211

264,663
-

963,283
1,392,211

รวมสัญญาที่ไมมีระยะเวลาครบกําหนด

38.5 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขาย ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบ
รู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ ธนาคารฯไดมีการประมาณการมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
(ก) สินทรัพยทางการเงิน
ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของสินทรัพยทาง
การเงินสวนใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมถึง เงินสด รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน และเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ซึ่งจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากมูลคาตราสารทาง
การเงินสวนใหญจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่
เป น มาตรฐานซึ่ งซื้ อ ขายในตลาดที่มี ส ภาพคล อ งจะใช ร าคาตลาดเป น ราคายุ ติธ รรม เช น เงิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพย เปนตน
ถึงแมวาเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ําในชวงสองปแรกของสัญญา ซึ่งอาจทํา
ใหมูลคายุติธรรมของสินเชื่อดังกลาวจะมีจํานวนต่ํากวามูลคาตามบัญชี ผูบริหารของธนาคารฯคาดวาผล
แตกตางนั้นไมเปนจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญ ดังนั้นจึงประมาณการวามูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อแก
ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับมีจํานวนเทากับราคาตามบัญชี
(ข) หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินรับฝาก หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินและ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมซึ่งมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่ระบุ
ไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีขอมูลเกี่ยวกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินแตละประเภท ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
มูลคา
มูลคา
ตามบัญชี
ยุติธรรม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
ตั๋วเงินรับ - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

31 ธันวาคม 2553
มูลคา
มูลคา
ตามบัญชี
ยุติธรรม

822,507
5,342,756
19,860,144
54,423,076
1,743

822,507
5,342,756
20,232,504
54,423,076
1,743

428,890
5,146,320
14,129,653
42,091,405
40,207

428,890
5,146,320
14,475,400
42,091,405(1)
40,207

22,255,007
8,827,898
182,590
36,310,715

22,255,007
8,827,898
182,590
36,310,715

27,089,136
10,032,321
123,274
18,731,023

27,089,136
10,032,321
123,274
18,731,023

ถึงแมวาเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ําในชวงสองปแรกของสัญญา ซึ่งอาจทําใหมูลคายุติธรรมของสินเชื่อดังกลาวจะมี
จํานวนต่ํากวามูลคาตามบัญชี ผูบริหารของธนาคารฯคาดวาผลแตกตางนั้นไมเปนจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญ ดังนั้นจึงประมาณการวามูลคายุติธรรม
ของเงินใหสินเชื่อมีจํานวนเทากับมูลคาตามบัญชี

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
มูลคา
มูลคา
มูลคา
มูลคา
ตามบัญชี
ยุติธรรม
ตามบัญชี
ยุติธรรม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
ตั๋วเงินรับ - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

822,506
5,342,519
19,860,144
54,423,076
1,743

822,506
5,342,519
20,232,504
54,423,076
1,743

428,887
5,146,259
14,129,653
42,091,405
40,207

428,887
5,146,259
14,475,400
42,091,405(1)
40,207

22,258,526
8,949,087
182,590
36,310,715

22,258,526
8,949,087
182,590
36,310,715

27,089,136
10,084,138
123,274
18,731,023

27,089,136
10,084,138
123,274
18,731,023

ถึงแมวาเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ําในชวงสองปแรกของสัญญา ซึ่งอาจทําใหมูลคายุติธรรมของสินเชื่อดังกลาวจะมี
จํานวนต่ํากวามูลคาตามบัญชี ผูบริหารของธนาคารฯคาดวาผลแตกตางนั้นไมเปนจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญ ดังนั้นจึงประมาณการวามูลคายุติธรรม
ของเงินใหสินเชื่อมีจํานวนเทากับมูลคาตามบัญชี
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1.

0

การจัดประเภทรายการใหม

ธนาคารฯและบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
สําหรับปสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหมตามที่สรุปในตารางดานลางนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีในปปจจุบันซึ่งเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 11/2553 เรื่อง การจัดทําและการประกาศ
งบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
ซึ่งเริ่มบังคับใชกับงบการเงินที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้การจัดประเภทรายการ
ใหมดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไรสําหรับปหรือสวนของเจาของตามที่เคยรายงานไว
(หนวย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภท
ตามที่เคย
การจัดประเภท
ตามที่เคย
รายการใหม
รายงานไว
รายการใหม
รายงานไว
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน
สินทรัพยอื่น - สุทธิ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
ภาษีคางจาย
หนี้สินอื่น

127,790
61,698
10,032,321
18,731,023
147,196
61,635

190,495
10,985,190
17,771,945
216,047

127,790
60,542
10,084,138
18,731,023
147,195
59,418

189,339
11,037,007
17,771,945
213,829

(หนวย: พันบาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภท
ตามที่เคย
การจัดประเภท
ตามที่เคย
รายการใหม
รายงานไว
รายการใหม
รายงานไว
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
เงินสมทบกองทุนคุมครองเงินฝาก
คาใชจายสงเสริมการขายและโฆษณา
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
คาใชจายอื่น

2,325,419
872,699
84,259
17,045
4,216
214,318
24,620
37,432
45,424

2,322,801
749,940
87,255
31,576
3,839
251,499
122,759
55,765

2,325,419
872,791
84,174
16,428
4,208
213,720
24,616
37,181
45,643

2,322,800
750,032
87,170
30,959
3,831
250,901
122,759
55,728
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เหตุการณสําคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

40.1 คดีความ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 ธนาคารฯถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย โดยมีทุนทรัพยจํานวน 5 ลานบาท และธนาคารฯอยู
ระหวางการฟองแยง ซึ่งฝายบริหารของธนาคารฯไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองและเชื่อมั่นวาจะ
ไมมีความเสียหายเกิดขึ้นตอธนาคารฯ
40.2 เงินปนผลจายและการเพิ่มทุนของธนาคารฯ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2555 มีมติดังตอไปนี้
1.

ใหความเห็นชอบจายเงินปนผลประจําป 2554 จากผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงิน 240,000,000 บาท

2.

ใหความเห็นชอบเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 800,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปนเงิน 8,000
ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,000 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 20,000 ลานบาท

ทั้งนี้ การจายเงินปนผลประจําป 2554 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวขางตนจะรอการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู
ถือหุนสามัญประจําปของธนาคารฯ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2555

3.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของธนาคารฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555
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ทําเนียบสาขาของธนาคาร
เขตพื้นที่
สาขา
กรุงเทพมหานคร สํานักลุมพินี (ชั้น G อาคารคิวเฮาส ลุมพินี)
1 สาขาแฟชั่น ไอสแลนด (ชั้น 2 ติดนิติพล คลินิก)
2 สาขาเดอะมอลล บางแค (ชั้น1 Banking Zone)
3 สาขาคิวเฮาส อโศก (ชั้น G อาคารคิวเฮาส)
4 สาขาเดอะมอลล บางกะป (ชั้น 2 เยื้องศูนย Nokia ฝง Plaza)
5 สาขาดิโอลดสยาม (ชั้น 1 ฝงถนนบูรพา)
6 สาขโฮมโปร เพชรเกษม (ชั้น 1 Plaza Zone ฝง Home Pro )
7 สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร (ชั้น 4 Banking Zone)
8 สาขาบิ๊กซี พระราม 2 (ชั้น 1 ใกล True Move)
9 สาขาโฮมโปร เอกมัย-รามอินทรา (ใกลรานกวยเตี๋ยวไกแมศรีเรือน)
10 สาขาเดอะมอลล ทาพระ (ชั้น B หนา Super Market)
11 สาขาเยาวราช (ปากซอยเท็กซัส ฝงถนนเยาวราช)
12 สาขาสีลม (ใกล สีลม คอมเพล็กซ)
13 สาขาสําเพ็ง (ถนนมังกร - ซอยวานิช 1)
14 สาขาทองหลอ (ใกลโชวรูม TSL)
15 สาขาบางรัก (ตรงขามโรบินสัน บางรัก)
16 สาขาคลองถม (ตรงขาม บริษัท ดิทแฮลม)
17 สาขาบิ๊กซี ออนนุช (ชั้น 3 บริเวณ Food Court)
18 สาขาสะพานควาย (ฝงบิ๊กซี ใกลส่แี ยก)
19 สาขาพรานนก (ตรงขามตลาดพรานนก)
20 สาขาวรจักร (หนาตลาด)
21 สาขาเดอะ เซอรเคิล ราชพฤกษ ( ใกล Kids Park Zone)
22 สาขาวงเวียน 22 กรกฎา (ซอยวัดพลับพลาไชย)
23 สาขาเทอรมินอล 21 (ชั้น LG ติดราน Booth)
24 สาขาเสนานิคม (ตรงขาม ร.พ.เมโย)
25 สาขาปากคลองตลาด (ตรงขามตลาดสงเสริมเกษตรไทย)
26 สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 (ชั้น 5 Banking Zone)

หมายเลขโทรศัพท
0-2677-7111
0-2947-5588
0-2454-9204-6
0-2204-2515-7
0-2363-3489-91
0-2223-9866-8
0-2444-3045-7
0-2686-3930
0-2415-3737
0-2514-9112-4
0-2477-9525
0-2221-4600-2
0-2235-8372-4
0-2225-3552
0-2392-6053-5
0-2235-7050-3
0-2223-2024-6
0-2331-6471-3
0-2278-1755-7
0-2411-1272-74
0-2221-6946-8
0-2863-8757-9
0-2223-4194-5
0-2254-0045-7
0-2561-5577
0-2225-4932-4
0-2160-3866-8
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เขตพื้นที่
ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ทําเนียบสาขาของธนาคาร
สาขา
สาขาสมุทรสาคร ( ตรงขาม ร.ร.มหาชัย คริสเตียน)
สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร ( ชั้น 1 บริเวณรานทอง)
สาขาฟวเจอรพารค รังสิต (ชั้น 2 Central Zone)
สาขาบิ๊กซี บางนา (ชั้น1 ติดราน Black Canyon)
สาขาบิ๊กซี บางพลี (ชั้น 1 Banking Zone)
สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน (ชั้น 1 ตรงขาม DTAC )
สาขาตลาดไท
สาขาเชียงใหม (Index Living Mall)
สาขาบิ๊กซี หางดง (ชั้น 1 Banking Zone)
สาขาตลาดวโรรส (ปากทางเขาตลาด)
สาขาโฮมโปร ชลบุรี (ชั้น 2 ฝง Home Pro)
สาขาศรีราชา (ถนนศรีราชานคร 2)
สาขาบิ๊กซี พัทยากลาง (ชั้น 2 ติดราน 3BB)
สาขาขอนแกน (ถนนศรีจันทร)
สาขาอุดรธานี (ใกล หาแยกน้ําพุฯ)
สาขาภูเก็ต (ถนนเทพกระษัตรี)
สาขาเทสโก โลตัส ภูเก็ต ( Banking Zone)
สาขาปาตอง (ปากซอย เดอะโรยัล พาราไดซ)

หมายเลขโทรศัพท
034-870737-9
0-2594-2578-80
0-2958-5271-3
0-2361-6324-6
0-2312-2626
0-2550-1287-9
0-2529-6192-3
053-851-671-5
053-447-855-7
053-252-223-5
038-387-924-6
038-325-693-5
038-428-946-8
043-235-244
042-230-280-2
076-523-306-10
076-304-113-5
076-340-770-1
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