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สารจากประธานกรรมการ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560 เติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ สหภาพยุโรป
และญี่ปุ่นฟื้นตัวพร้อมๆ กัน ส่งผลให้การส่งออกของไทยเติบโตได้ดี รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดี อย่างไรก็ดี กาลังซื้อของ
ภาคครัวเรือนไทยยังไม่ดีขึ้นตามกาลังซื้อจากต่างประเทศ แม้การใช้จ่ายของผู้มีรายได้สูงจะค่อนข้างดี แต่การใช้จ่ายของผู้มีรายได้
ปานกลางถึงรายได้น้อยยังคงซบเซา ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของรายได้เกษตรกรที่ลดลง และมีภาระหนี้เดิมในระดับสูง ในขณะที่รายได้
นอกภาคเกษตรมีแนวโน้มทรงตัว
ปี 2560 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้ร่วมเป็น
พันธมิตรทางธุรกิ จกับ CTBC Bank ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนที่ มีสิน ทรัพ ย์ขนาดใหญ่เ ป็น อันดั บที่ 1 ของไต้ หวัน ที่มี มูลค่ ากว่ า 3.5
ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4.0 ล้านล้านบาท มีเครือข่ายและตัวแทนมากกว่า 100 แห่ง ครอบคลุมกว่า
14 ประเทศ อาทิ สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา ญี่ ปุ่ น อิ น เดี ย อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เวี ย ดนาม ฮ่ อ งกง สิ ง คโปร์ และจี น เป็ น ต้ น
การร่ วมเป็ นพั นธมิ ตรกั บ CTBC Bank เพื่ อรองรั บการเติ บโตและการขยายธุ รกิ จ และเพื่ อ ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น
ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) ด้านดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) และ
ด้านเทรดไฟแนนซ์ (Trade Finance) ของ CTBC Bank
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม 230,396 ล้ า นบาท เติ บ โตจากปี ก่ อ นร้ อ ยละ 9.9
มีเงินให้สินเชื่อรวม 173,239 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 10.0 และมีคุณภาพสินเชื่อจัดอยู่ในเกณฑ์ดี มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ
(NPL) อยู่ที่ร้อยละ 1.88 ของเงินให้สินเชื่อรวม ธนาคารได้พัฒนาบริการ เพิ่มสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็วและมีความพึงพอใจ การพัฒนาบริการของสาขา เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (Professional Financial Advisors)
มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการด้วยระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา และในปี 2561 ธนาคารจะพัฒนา
ระบบงาน Trade Finance ซึ่งจะท าให้ ธ นาคารมี ผ ลิต ภั ณ ฑ์แ ละการบริ ก ารสิ นเชื่ อที่ ค รบวงจรมากยิ่ งขึ้น รวมทั้งการวางระบบ
การบริหารการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) ให้มีประสิทธิภาพ และการคงสาขาที่จานวน 133 สาขา เท่ากับปี 2560
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบธนาคารพาณิชย์ โดยจะพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการเข้าสู่ยุดดิจิตอลมากขึ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมมีความ
รับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคมโดยรวม รวมทั้งการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนาไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งการสนับสนุน
ให้ธนาคารดาเนินการตามแนวทางการกากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct) ตามที่ทางการ
กาหนด
ธนาคารขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน นักลงทุน ลู กค้าทุกกลุ่ม สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของธนาคารด้วยดีเสมอมา ธนาคารจะมุ่งมั่นพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
พร้อมนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า และมีความเชื่อมั่นว่าธนาคารจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ

(นายรัตน์ พานิชพันธ์)
ประธานกรรมการ
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ความเป็นมาของธนาคาร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) เป็ น สถาบั น การเงิ น ที่ เ ป็ น ทางเลื อ กใหม่ ใ ห้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค เกิ ด จาก
แนวความคิดของกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทย คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดาเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแล้ว ยังตระหนักถึงการจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีประกอบกับในปี 2547 ทางการได้ประกาศแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและเห็นว่าเป็นเวลาเหมาะสม
ที่กลุ่มบริษัทจะได้ขยายการดาเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด ซึ่งถือหุ้นโดย
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 43 ของทุนชาระแล้ว เสนอแผนจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยต่อกระทรวงการคลัง
และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้เปิดดาเนินการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคาร
เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด เป็นบริษัทลูกนอกกลุ่ม
Solo Consolidation
ในปี 2553 ธนาคารได้ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ยู ไนเต็ ด จ ากั ด และได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด โดยธนาคารถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่าธนาคารแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และได้เปิดดาเนินการธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ทาให้ธนาคาร
สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น
เมื่ อ วั น ที่ 1 มี น าคม 2559 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จ ากั ด (มหาชน) ได้ ขายหุ้ นสามั ญของบริ ษั ทหลั กทรั พย์
จั ดการกองทุ น แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จ ากั ด จ านวน 2,999,995 หุ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุ นที่ ออกและเรี ยกช าระแล้ วให้ แก่
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร
1. ประเภทธุรกิจ จานวนหุ้น มูลค่าหุ้น และชนิดหุ้นทั้งหมดและทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
ชนิดของหุน้ ทั้งหมด
และที่ออกจาหน่ายแล้ว

:
:
:
:

รอบระยะเวลาบัญชี

:

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ติดต่อ

:

สานักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0 2359 0000
โทรสาร 0 2677 7223
E-mail : presidentoffice@lhbank.co.th

กรรมการตรวจสอบ

:

นายไพโรจน์
เฮงสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 1990 7448
E-mail : phairojh@lhbank.co.th
นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 5485 4269
E-mail : somsaka@lhbank.co.th
รศ.ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 5901 5888
E-mail : supriyak@lhbank.co.th
นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
นางสาวรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951

:
:
ผู้สอบบัญชี

:
:
:
:

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LH Bank
0107548000234
ธนาคารพาณิชย์
www.lhbank.co.th
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, และ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
จานวน 20,000,000,000 บาท
จานวน 20,000,000,000 บาท
หุ้นสามัญหุ้นละ 10 บาท
ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ
2,000,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ์
-ไม่ม-ี

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264 0777
โทรสาร : 0 2264 0789-90
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
รายการ
งบแสดงฐานะการเงิน : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เงินรับฝาก
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : ล้านบาท
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
หนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญ
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
เทียบเป็นรายหุ้น : บาท
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลีย่ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)
อัตราเงินปันผลจ่าย
เงินให้สินเชื่อต่อเงินกู้ยืม
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนของธนาคาร : ล้านบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนทั้งสิ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2558
230,396
55,237
154,020
3,403
3,264
32,979
143,742
195,274
35,122
20,000
20,000

209,695
49,978
141,145
3,094
2,766
20,465
149,639
192,197
17,498
20,000
14,000

198,039
46,222
132,727
2,564
2,815
21,814
137,300
182,026
16,013
20,000
14,000

8,654
(3,673)
4,981
814
5,795
(2,346)
(617)
2,832
2,312

8,816
(3,978)
4,838
1,636
6,474
(2,333)
(1,025)
3,116
2,502

8,485
(4,141)
4,344
984
5,328
(2,211)
(1,090)
2,027
1,631

1.40
0.857
17.561

1.79
0.666
12.499

1.24
0.769
11.438

1.05
8.79
64.87
87.19
14.05
40.49
21.857
18.673

1.23
14.93
37.26
83.07
25.27
36.04
13.706
10.195

0.90
10.74
61.33
83.46
18.47
41.49
14.01
10.18

34,101.44
39,915.64

16,557.45
22,259.27

15,202.82
20,936.11
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สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
300,000

230,396

209,695

198,039

2559

2558

200,000
100,000
0
2560

ปี

เงินให้สินเชื่อ
(ล้านบาท)
154,020

180,000

141,145

132,727

120,000
60,000
0
2560

2559

2558

ปี

เงินรับฝาก ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยมื
(ล้านบาท)
210,000

176,721

170,104

159,114

2559

2558

140,000
70,000
0
2560

ปี
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รายได้จากการดาเนินงาน
(ล้านบาท)
7,500

5,795

6,474
5,328

5,000
2,500
0
2560

2559

2558

ปี

กาไรสุทธิ
(ล้านบาท)
3,000
2,312

2,502

2,000

1,631

1,000
0
2560

2559

2558

ปี

ส่วนของเจ้าของ
(ล้านบาท)
45,000
35,122
30,000
17,498

16,013

2559

2558

15,000

0
2560

ปี
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คณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

นายรัตน์ พานิชพันธ์
ประธานกรรมการ
70
- Master of Science in Business Administration, Fort Hays Kansas State
University, USA
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.388)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 61/2005 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD
- หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries
(CGI) 14/2016 : IOD
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

จานวนการถือหุน้ ทางตรง:
จานวนการถือหุน้ ทางอ้อม:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เม.ย. 2552 - มิ.ย. 2560
ประธานกรรมการบริหาร
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บมจ. บ้านปู
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
พ.ค. 2548 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
ต.ค. 2549 - เม.ย. 2552
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไออาร์พีซี
ก.พ. - ธ.ค. 2548
กรรมการ
บมจ. ทิพยประกันภัย
พ.ค. 2547 - ธ.ค. 2548
กรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
เม.ย. 2546 - เม.ย. 2547
กรรมการตรวจสอบ
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง
ช่วงเวลา
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน
ธ.ค. 2548 - มิ.ย. 2560
ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2546 - ธ.ค. 2557
ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2557
2549 - 2551
2545 - 2551
ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2552
2543 - 2548

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บจ. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์
บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บจ. เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์
บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

จานวนการถือหุน้ ทางตรง:
จานวนการถือหุน้ ทางอ้อม:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

นายไพโรจน์ เฮงสกุล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
70
- Executive MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบ “Bank Examiner Course”,
Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA
- หลักสูตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University,
BOT - Chiangmai
- หลักสูตร Media and Public Relations, Ogilvy (Thailand)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)121/2009 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ก.พ. 2556 - ส.ค. 2560
เม.ย. 2552 - ส.ค. 2560
เม.ย. 2552 - เม.ย. 2554

กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊

 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
ก.ย. - ธ.ค. 2552
2549 - พ.ค. 2552
2549 - 2550
2543 - 2549

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน
ผู้อานวยการอาวุโส
- สานักงานภาคใต้
- ฝ่ายบริหารโครงการและทรัพย์สนิ

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บจ. หลักทรัพย์ นครหลวงไทย
บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

นายอดุลย์ วินัยแพทย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
71
- Master of Arts (Economics), University of Texas at Austin, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388)
- นักบริหารระดับสูง สานักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 25/2002 : IOD
- หลักสูตร Audit Committee Program (AACP) 7/2005 : IOD
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 2/2007 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

จานวนการถือหุน้ ทางตรง:
จานวนการถือหุน้ ทางอ้อม:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2552 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เม.ย. 2552 - ส.ค. 2560 กรรมการตรวจสอบ
พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ม.ค. 2555 - เม.ย. 2559 ประธานกรรมการบริหาร
พ.ค. 2558 - เม.ย. 2560 ที่ปรึกษา
บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
ธ.ค. 2553 - เม.ย. 2558 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ก.ค. 2551 - เม.ย. 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ
ส.ค. 2544 - เม.ย. 2558 กรรมการอิสระ
ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2553
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ส.ค. - ธ.ค. 2548
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เงินทุน บุคคลัภย์
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บจ. เอเวอร์กรีน พลัส
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ไอ.จี.เอส.
2545 - ปัจจุบนั
กรรมการ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI)
2545 - 2551
กรรมการรองผู้อานวยการใหญ่
ต.ค. 2557 - มิ.ย. 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2551 - ต.ค. 2556 ผู้อานวยการ
สถาบันพัฒนามันสาปะหลัง (ห้วยบง)
มี.ค. - ก.ค. 2553 กรรมการ
บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง
2548 - ธ.ค. 2552
กรรมการ
บจ. สมาร์ทคอลเลคเตอร์
มิ.ย. 2547 - ธ.ค. 2548
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2546 - 2551
กรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 - 2550
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บจ. ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้
2545 - 2550
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้
9

ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

จานวนการถือหุน้ ทางตรง:
จานวนการถือหุน้ ทางอ้อม:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
65
- MBA, New York University, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 157/2012 : IOD

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี ช่วงเวลา
ต.ค. 2557 - ส.ค. 2560

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊

 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2555 - ส.ค. 2560
2546 - ก.ย. 2555
ต.ค. 2548 - ก.ย. 2555
พ.ย. 2543 - ต.ค. 2548
เม.ย. 2543 - ต.ค. 2543
ต.ค. 2541 - เม.ย. 2543
พ.ย. 2537 - ต.ค. 2541

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
และรักษาการในตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

10

ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
64
- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, USA
- Master of Arts (Economics) (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Tasmania, Australia
- Diploma of Tertiary Education University of New England, Australia
- หลักสูตร การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 : สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 56/2549 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 97/2550 : IOD
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 10/2553 : IOD
- หลักสูตร Audit Committee Effectiveness (ACE) ปี 2555 : IOD
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2556 : IOD
- หลักสูตร Chartered Director Class 9/2558 : IOD
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries(CGI)7/2558:IOD
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

จานวนการถือหุน้ ทางตรง:
จานวนการถือหุน้ ทางอ้อม:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง
ช่วงเวลา
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2555 - 2556
2550 - 2556
2543 - 2547
2544 - 2546
2555 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2553 - 2555
2547 - 2549

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานโครงการหลักสูตร
นานาชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ภาคพิเศษ
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ปรึกษา ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บจ. เดสติเนชั่น รีสอร์ท
บจ. พี.เอ.เค. ซัพพลาย
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

นายฉี ชิง-ฟู่
กรรมการ
53
- MBA, University of Texas at Austin
- Bachelor of Economic, National Taiwan University

จานวนการถือหุน้ ทางตรง:
- ไม่มี
จานวนการถือหุน้ ทางอ้อม:
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
- ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2556 - 2560
2556 - 2560
2550 - 2557
2549 - 2555
2553 - 2554
2550 - 2550
2548 - 2549
2546 - 2548
2544 - 2546
2560 - ปัจจุบัน
2556 - 2560
2553 - 2554
2535 - 2544

ตาแหน่ง
กรรมการ
Head of Global Operations Group
Head of South East Asia
Chief Strategy Officer
Head of Global Commercial Product Group
Symphony Project Leader
Head of North America Division
Head of Corporate Baking Division
Regional Manager, Taipei Region Center II,
Institute Banking
Regional Manager, Hong Kong Branch
Vice President - Team Leader,
CTBC Corporate Banking Regional Center
Commissioner
Director
Director
Vice President of Marketing Department

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
CTBC Bank Co., Ltd.

PT Bank CTBC Indonesia
CTBC Bank (Philippines) Corp.
CTBC Capital Corp.
ABN AMRO Bank, Taipei Branch
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
59
- MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2549)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2005 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011 : IOD

จานวนการถือหุน้ ทางตรง:
- ไม่มี
จานวนการถือหุน้ ทางอ้อม:
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
- ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
2535 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2556 - ส.ค. 2560
2545 - เม.ย. 2556

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



2534 - พ.ค. 2544
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2554 - มิ.ย. 2560
2538 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2537 - มี.ค. 2554
ส.ค. - ธ.ค. 2548

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
บมจ. เงินทุน บุคคลัภย์

 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 แห่ง
ช่วงเวลา
ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2548 - ส.ค. 2560
2544 - 2559
มิ.ย. - ธ.ค. 2548
2538 - 2547
2544 - ก.พ. 2553
2537 - ธ.ค. 2552
2537 - ธ.ค. 2552

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
Land and Houses USA, INC
บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท
บจ. แอล เอช แอสเซท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1
บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส
บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ
บจ. แอล เอช เมืองใหม่
บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท
บจ. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้
บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
บจ. ดับเบิ้ลทรี
บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี
บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บลจ. แอสเซท พลัส
บจ. คิว-คอน อิสเทอร์น
บจ. สระบุรี เวชกิจ
บจ. ศรีบุรินทร์การแพทย์
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

จานวนการถือหุน้ ทางตรง:
จานวนการถือหุน้ ทางอ้อม:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

นายศิริชัย สมบัติศิริ
ประธานกรรมการบริหาร
64
- Advanced Management Program, Harvard Business School
- MBA (Finance), University of Southern California
- บัญชี (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program
2007 : Capital Market Academy
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD
- หลักสูตร วปอ. 4515 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั

ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. พรีบิลท์
ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. น้าตาลบุรรี ัมย์
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. โอเอชทีแอล
เม.ย. 2543 - ก.ย. 2556
รองผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2543 - 2547
กรรมการ
บมจ. ไทยออยล์
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2557 - มิ.ย. 2560
พ.ค. 2552 - ก.ย. 2556
มิ.ย. 2548 - ส.ค. 2556
มิ.ย. 2548 - ส.ค. 2556
2541 - 2542
2541 - 2541
2537 - 2541

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
Asean Finance Corporation Limited
บจก. ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์
บจก. ฟีนิกซ์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ พัทยา
บมจ. ธนาคารรัตนสิน
บมจ. ธนาคารรัตนสิน (1998)
บงล. ไทยซัมมิท

14

ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

นายวู โค-ชิน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
63
- MBA, University of San Francisco, USA
- Bachelor of Arts in Business Administration,
National Cheng Kung University, Taiwan

จานวนการถือหุน้ ทางตรง:
- ไม่มี
จานวนการถือหุน้ ทางอ้อม:
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
- ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั

2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ส.ค. 2560
- ปัจจุบัน
ช่วงเวลา

กรรมการบริหาร

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2559 - 2560
2558 - 2559
2556 - 2558
2543 - 2556

กรรมการบริหาร
Chief Representative, Bangkok Representative
Office
Senior Advisor, Bangkok Representative Office
Executive Officer, Office of the Chairman
Senior Advisor, Bangkok Representative Office
Chief Representative, Bangkok Representative
Office

ตาแหน่ง

บมจ. ธนาคารแลนด์ชื่อแอนด์
เฮ้าส์ ษทั
หน่วยงาน/บริ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
CTBC Bank Co., Ltd.
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

จานวนการถือหุน้ ทางตรง:
จานวนการถือหุน้ ทางอ้อม:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

นางศศิธร พงศธร
กรรมการผู้จดั การ และกรรมการบริหาร
60
- MBA, Nortre Dame de Namur University, USA
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 28/2004 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 58/2005 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2011 : IOD
- หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries
(CGI) 17/2016 (English Program) : IOD
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2552 - มิ.ย. 2560
พ.ย. 2548 - ก.ย. 2560
ก.ค. - ธ.ค. 2548
ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548
พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542
ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้อานวยการ
Chief Financial Officer
ผู้อานวยการอาวุโสโครงการพิเศษ

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
บมจ. เงินทุน บุคคลัภย์
บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด
บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม

 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
ธ.ค. 2559 - เม.ย. 2560
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน
ส.ค. 2555 - ส.ค. 2557
เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร
อนุกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
อนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้อานวยการอาวุโส

บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส
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คณะผู้บริหารธนาคาร
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางศศิธร พงศธร
กรรมการผู้จัดการ
60
• MBA, Nortre Dame de Namur University, USA
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 28/2004 : IOD
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 58/2005 : IOD
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2011 : IOD
• หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI)
17/2016 : IOD
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จดั การ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊
เม.ย. 2552 - มิ.ย. 2560
กรรมการบริหาร
พ.ย. 2548 - ก.ย. 2560
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
และกรรมการสรรหาและกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
ก.ค. - ธ.ค. 2548
รองกรรมการผู้จดั การ
บมจ. เงินทุน บุคคลัภย์
ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548
กรรมการผู้อานวยการ
บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด
พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542
Chief Financial Officer
บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น
ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541
ผู้อานวยการอาวุโสโครงการพิเศษ
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธ.ค. 2559 - เม.ย. 2560
ประธานกรรมการบริหาร
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่
ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จดั การ กรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส.ค. 2555 - ส.ค. 2557
กรรมการ อนุกรรมการการก่อสร้างอาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
และอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546
ผู้อานวยการอาวุโส
บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์
รองกรรมการผู้จดั การ กลุ่มพัฒนาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง
63
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2553 - ก.พ. 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
รองผู้จัดการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
2551 - 2553
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
2547 - 2551
ผู้ช่วยผู้จัดการ สายบริหารความเสีย่ งสินเชื่อ
2544 - 2547
ผู้จัดการสายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จดั การ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
กลุ่มพัฒนาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง
เม.ย. 2557 - ก.พ. 2560 รองกรรมการผู้จดั การ กลุ่มสินเชื่อ
....................................................................................................................................................................................................................... .............................. .........................

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายเฉิน จิง - หมิง
รองกรรมการผู้จดั การ กลุ่มพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ
49
• M.A. Finance, University of Iowa, USA
• B.A. Public Finance, National Chengchi University, Taiwan
• Pacific Rim Bankers Program (2011): University of Washington
• Wharton Executive (2012-2017): Wharton University of Pennsylvania
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2551 - ก.พ. 2558 President and Chief Executive Officer
CTBC Bank (Philippines) Corp.
Board Director
(ex Chinatrust), Delisted in 2012
มิ.ย. 2549 - ธ.ค. 2560 Executive Vice President
CTBC Bank (Taiwan) Corp.
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จดั การ กลุ่มพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ก.พ. 2558 - ธ.ค. 2560 President and Chief Executive Officer
CTBC Bank (Philippines) Corp.
Board Director
(ex Chinatrust)
มิ.ย. 2549 - มิ.ย. 2551 Chief Country Officer of Vietnam and
Chinatrust Commercial Bank
General Manager of Ho Chih Minh City Branch Vietnam
มิ.ย. 2547 - มิ.ย. 2549 Senior Vice President and Director
ABN AMRO Bank Shanghai Branch
มิ.ย. 2543 - มิ.ย. 2547 Senior Vice President
Bank of Asia (a subsidiary of ABN
AMRO. Thailand)
มิ.ย. 2541 - มิ.ย. 2543 Vice President
ABN AMRO Asia Pacific Regional
Center
ม.ค. 2535 - เม.ย. 2541 Assistant Vice President
ABN AMRO Bank Taipei Branch
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ชื่อ-สกุล
นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาดการธนาคาร
อายุ (ปี)
59
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2548 - ธ.ค. 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเงินฝาก 2
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์
มิ.ย. 2542 - มิ.ย. 2548 First Vice President Private Banking /
บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร
ด้านระดมเงินฝาก
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สายงานการตลาดการธนาคาร
เม.ย. 2549 - ม.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการธนาคาร
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
....................................................................................................................................................................................................................... .............................. .........................

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายธานี ผลาวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
54
• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2554 ผู้อานวยการฝ่าย
บมจ. ธนาคารธนชาต
2545 - 2554
ผู้อานวยการฝ่าย
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวชุติมา บุญมี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุม
65
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ปัจจัยความสาเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
ในประชาคมอาเซียน: National Institute of Development Administration
• Thailand’s 5th National Conference on Collective Action Against Corruption
“Tackling Corruption through Public - Private Collaboration”: IOD
• Anti - Corruption for Executive Program 4/2012: IOD
• หลัก สูตรการกากั บดูแ ลการปฏิ บัติงานส าหรับผู้ รับผิ ดชอบสูงสุดในหน่ วยงานก ากับ ดูแ ล
การปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รุ่นที่ 1 ปี 2556 ปี 2558 และปี 2560 โดยสมาคมธนาคารไทย
• Leadership Program for Managers: CC Knowledge Base Co., Ltd.
• Compliance Officer: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate to Pacific Rim International Conference The Anti - Money Laundering Office
On Money Laundering and Financial Crime: สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
• Risk Management for Financial Institutions โดยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย
• Best Practices in Credit Risk Management & Operational Risk Management:
PriceWaterhouseCoopers (PwC)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2545 - ต.ค. 2553 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกากับการปฏิบัติงาน
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุม
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มี.ค. 2555 - ส.ค. 2556 ผู้ช่วยสายงานควบคุม
พ.ย. 2553 - ก.พ. 2555 ผู้อานวยการสานักอาวุโส
สานักกากับธนาคาร
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายไพรัช ตระหง่านเรือง
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขา
อายุ (ปี)
56
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2553 - ธ.ค. 2554 ผู้จัดการฝ่าย สานักสวนมะลิ
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
2551 - 2553
ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา 3 และ
รักษาการผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ สาขาถนนสุรศักดิ์
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขา
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ก.พ. 2556 - เม.ย. 2559 ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา
ม.ค. 2555 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยสายงานการธนาคาร
ม.ค. 2557 - ส.ค. 2557 กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
20

ชื่อ-สกุล
นายโกศล กวยาวงศ์
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินทรัพย์และปฏิบตั ิการ
อายุ (ปี)
52
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2556 - ต.ค. 2556 ผู้อานวยการฝ่าย
บมจ. ธนาคารธนชาต
มิ.ย. 2554 - พ.ค. 2556 รองผู้อานวยการ
มี.ค. 2550 - พ.ค. 2554 รองผู้จัดการฝ่าย
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
ธ.ค. 2544 - ก.พ. 2550 หัวหน้าส่วน
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการ
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน
รักษาการผู้อานวยการ
สานักบริหารจัดการงานสินเชื่อ
มี.ค. 2559 - ส.ค. 2559 ผู้ช่วยสายงานอาวุโส
สายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการ
ต.ค. 2556 - มี.ค. 2559 ผู้บริหารสายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการสินเชื่อ
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นางระวีวรรณ วัธนานุกจิ
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
อายุ (ปี)
63
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 204/2015 : IOD
• หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI)
14/2016 : IOD
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2547 - 2548
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
บมจ. เงินทุน บุคคลัภย์
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ม.ค. 2555 - พ.ย. 2559 ผู้ช่วยสายงานการเงิน
ธ.ค. 2548 - ธ.ค. 2554 ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2559 - พ.ย. 2559 กรรมการ
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ก.ย. 2557 - พ.ย. 2559 กรรมการ
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 กลุ่มสินเชื่อ
55
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 130/2010 : IOD
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี  การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 กลุ่มสินเชื่อ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มี.ค. 2559 - ก.พ. 2560 ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานสินเชื่อ 4
ธ.ค. 2554 - มี.ค. 2559 ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 4
ก.ค. 2553 - ธ.ค. 2554 ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อรายย่อย
ธ.ค. 2552 - มิ.ย. 2553 ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย
2548 - ธ.ค. 2552 ผู้อานวยการฝ่ายสินเชื่อรายย่อย
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายอนุชา บุปผเวส
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2 กลุ่มสินเชื่อ
อายุ (ปี)
51
คุณวุฒิทางการศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Project Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2538 - 2544
ผู้จัดการสานักธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
2532 - 2538
ผู้ช่วยผู้บริหารสินเชื่อ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2 กลุ่มสินเชื่อ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มี.ค. 2559 - ก.พ. 2560 ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานสินเชื่อ 5
ม.ค. 2557 - มี.ค. 2559 ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 5
2552 - 2556
ผู้อานวยการอาวุโส
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2551 - 2552
ผู้อานวยการฝ่าย
บมจ. ธนาคารสินเอเซีย
2544 - 2551
รองผู้อานวยการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสมศักดิ์ ดีมงคลสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 3 กลุ่มสินเชื่อ
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• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2550 - 2553
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2544 - 2550
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและตลาดทุน
สายงานวาณิชธนกิจ
2536 - 2544
รองผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ
2531 - 2536
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายสินเชื่อสานักงานใหญ่
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 3 กลุ่มสินเชื่อ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มี.ค. 2559 - ก.พ. 2560 ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานสินเชื่อ 3
ก.ค. 2554 - มี.ค. 2559 ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 3
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายภราดร ปรียปวัตน์
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการธนาคาร
อายุ (ปี)
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• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี  การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สายงานปฏิบตั ิการธนาคาร
มี.ค. 2559 - ก.ค. 2560 ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานปฏิบัติการธนาคาร
ก.ค. 2555 - มี.ค. 2559 ผู้ช่วยสายงานปฏิบัติการธนาคาร
ต.ค. 2548 - ก.ค. 2555 ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายวิเชียร อมรพูนชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย และ เลขานุการธนาคาร
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• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพผูต้ รวจสอบภายใน (CPIA) : สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
• หลักสูตร Modern Managers Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Company Secretary Program 32/2009 : IOD
• หลักสูตร Effective Minute Taking 17/2010 : IOD
• หลักสูตร Company Reporting Program 17/2017 : IOD
• หลักสูตร Corporate Secretary Development Program : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊
ธ.ค. 2541 - ธ.ค. 2548 ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบ
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย
เม.ย. 2559 – ส.ค. 2560 ผู้ช่วยสายงาน สานักกรรมการผู้จดั การ
มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน
เลขานุการธนาคาร
ธ.ค. 2548 - มี.ค. 2559 ผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จดั การ
มี.ค. 2557 – ส.ค. 2560 เลขานุการบริษัท
บมจ. หลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่
เลขานุการบริษัท
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นางสาวโจว เหมย – อิง
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่
อายุ (ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• Bachelor Degree (International Trade), Tamkang University
• Master Card (2001-2011): Master Card
• Visa Credit Card (2001-2011): Visa
• SME Relative Training (2001-2011): Taishin Bank
• Treasury Product Training (1990-1998): HSBC
• Executive Training (1990-1998): HSBC
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่
พ.ค. 2560 - พ.ย. 2560 Senior Vice President
CTBC Bank (Taiwan)
2555 - 2560
General Manager
GMF Group (Taiwan)
2554 - 2555
General Manager (SME Division Head)
Standard Chartered Bank (Taiwan)
2544 - 2554
Senior Vice President (Division Head)
Taishin International Bank (Taiwan)
2541 - 2544
Vice President
CTBC Bank (Taiwan)
2533 - 2541
Senior Vice President
HSBC (Taiwan)
2527 - 2533
Assistant Vice President
ABN - AMRO (Taiwan)
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายเรืองศักดิ์ วิทวัสการเวช
ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
49
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี  การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ส.ค. 2556 - มี.ค. 2559 ผู้ช่วยสายงาน ผูบ้ ริหารงานทรัพยากรบุคคล
ส.ค. 2553 - พ.ย. 2556 ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล
ส.ค. 2552 - ก.ค. 2553 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจ. บ้านปู เพาเวอร์ :
โครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหิน
เมืองหงสา แขวงไชยบุรี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มี.ค. 2552 - ก.ค. 2552 ที่ปรึกษาอิสระ
มี.ค. 2549 - มี.ค. 2552 ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารและพัฒนานโยบายองค์กร กลุ่มบริษัท ดีที
มี.ค. 2546 - ก.พ. 2549 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด
มี.ค. 2545 - ก.พ. 2546 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บจ. บางจากกรีนเนท
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นางพัทรภรณ์ เยี่ยมสวัสดิ์
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยสายงานการตลาดการธนาคาร
อายุ (ปี)
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• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ย. 2547 - ก.ค. 2548 ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายการตลาดเงินฝาก
บมจ. ธนาคารธนชาต
มี.ค. 2552 - ก.ค. 2552 ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย
บมจ. เงินทุนธนชาต
สายการตลาดและธุรกิจเงินฝาก
พ.ค. 2542 - ม.ค. 2546 หัวหน้าส่วนปฏิบตั ิการเงินฝาก
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์
ก.ค. 2528 - พ.ค. 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มธนบดีธนกิจ
บมจ. เงินทุนธนสยาม
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยสายงานการตลาดการธนาคาร
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มี.ค. 2558 - มี.ค. 2559 ผู้อานวยการอาวุโสสานักธนบดีธนกิจ
ก.พ. 2555 - ก.พ. 2558 ผู้อานวยการสานักธนบดีธนกิจ
ก.ค. 2553 - ม.ค. 2555 ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสาขา
ก.ค. 2548 - ก.ค. 2553 ผู้อานวยการสานักธนบดีธนกิจ
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสีห์โสภณ ตติยะวรนันท์
ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 1
40
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2548 - 2549
เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 1
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
พ.ค. 2559 – ก.พ. 2560 ผู้อานวยการฝ่ายสินเชื่อ
2554 – 2558
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายสินเชื่อ
2550 – 2553
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ
2543 – 2547
เจ้าหน้าที่ตดิ ตามหนี้
บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จากัด
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายนพคุณ ทอดสนิท
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา
อายุ (ปี)
49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานคลัง)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2533 - 2554
ผู้จัดการภาค สายงานธุรกิจสาขากลาง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
2554 - 2558
ผู้อานวยการอาวุโสและผู้อานวยการภาค ภาค กทม. 1 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
สายเครือข่ายการขายและบริการ
2558 - 2560
รองประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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ชื่อ-สกุล
นางภรณี ไพรินทร์
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยสายงานปฏิบัติการธนาคาร
อายุ (ปี)
59
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2537 - 2559
ผู้อานวยการ
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยสายงานปฏิบัติการธนาคาร
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ก.ค. 2560 - พ.ย. 2560 รักษาการผู้ช่วยสายงานปฏิบัติการธนาคาร
เม.ย. 2559 - ก.พ. 2560 ผู้อานวยการสานัก Business Call Center
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายเจริญ ตระการรัตติ
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยสายงานการเงิน
อายุ (ปี)
47
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยสายงานการเงิน
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มี.ค. 2560 - ต.ค. 2560 รักษาการผู้ช่วยสายงานการเงิน
ส.ค. 2556 - มี.ค. 2560 ผู้อานวยการฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายหลาย กวง-ฮัว
ผู้ช่วยสายงาน สานักวางแผนเพื่อความมั่งคั่งทางการเงิน
47
• MBA, University of Wisconsin - Madison, USA
• BBA, National Chengchi University, Taiwan
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยสายงาน
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สานักวางแผนเพื่อความมั่งคั่งทางการเงิน
มิ.ย. - ต.ค. 2560
Senior Vice President
CTBC Bank
2559 - 2560
Head of Credit Card Cash and Personal Loan ANZ Bank
2558 - 2559
Head of Transaction Banking and Home Loan ANZ Bank
2554 - 2557
Business Management Department Head of
ANZ Bank
Wealth Management
2547 - 2554
Marketing Team Head of Wealth Management ABN AMRO Bank
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
และเป็นบริษัทแกน ธนาคารได้กาหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจสาหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้โดย
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้พิจารณาถึง
ปัจจัยภายในอื่นๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และประเด็นสาคัญต่างๆ ที่ต้องปฎิบัติ โดยจะนา
ปัจจัยต่างๆ ดังกล่ าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางขององค์กรในแต่ละปี และมีการทบทวนแผนการด าเนินงาน
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ เครดิ ต องค์ ก รโดยบริ ษั ท ทริ ส เรทติ้ ง จ ากั ด
อยู่ที่ระดับ “A-” (Single A Minus) แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” หรือ “บวก” แสดงให้เห็นถึงสถานะทางธุรกิจและการเงิน
ของธนาคารที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีและมีเงินทุนที่แข็งแกร่ง และอันดับเครดิตตราสารหนี้ประเภท
หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ระดับ “BBB” (Triple B Straight)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์เป็นการกาหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้องการจะบรรลุผลสาเร็จ สาหรับพันธกิจเป็นการกาหนดภารกิจ
และหลักปฏิบัติที่องค์กรจะยึดถือในการดาเนินธุรกิจ ส่งถึงค่านิยมองค์กรคือหลักการร่วมกันที่ผู้บริหารและพนักงานจะนามาใช้ในการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
คณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เพื่อเป็นแนวทาง
ในการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยคณะกรรมการธนาคารได้กาหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจาทุกปี
ปี 2560 คณะกรรมการธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
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ค่านิยมองค์กร
การพัฒนาเชิงความรู้นอกจากองค์ความรู้ที่สนับสนุนการทางานแล้ว ในด้านพฤติกรรมการทางานและการอยู่ร่วมกัน
ธนาคารมี แ นวทางในการสร้ า งค่ า นิ ย มองค์ ก รเพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี พ ฤติ ก รรมที่ อ ยู่ บ นค่ า นิ ย มเดี ย วกั น
ผ่านกระบวนการสื่อสาร การเรียนรู้ และการทางาน บนค่านิยม PRO-AcTIVE เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร
อย่างยั่งยืน
PRO-AcTIVE คือ ค่านิยมของธนาคาร เพื่อหล่อหลอมพนักงานให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยสะท้อนผ่านพฤติกรรม
การทางาน การอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติต่อลูกค้าตลอดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

PRO – Professional : “พัฒนาศักยภาพ สร้างสรรค์งานเชิงรุก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถในระดับความเป็นมืออาชีพ รอบรู้ในงานและระบบงาน มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เคร่ งครั ดในกฎระเบี ยบ มี การสร้ างสรรค์ งานในเชิ งรุ ก ยื ดหยุ่ นและพร้ อ มเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบวิ ธี การท างานให้ มี ความเป็ นปั จจุ บั น
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

Ac – Accountability : “รับผิดชอบในทุกมิติ ยึดมั่นสัจจะ ใฝ่สาเร็จ”
ธนาคารส่ ง เสริ ม ความมี จิ ต วิ ญ ญาณ ความเป็ น เจ้ า ขององค์ ก ร มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงาน มุ่ ง ท างานให้ ลุ ล่ ว ง
ตรงตามกาหนดเวลา มีสัจจะ ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา โดยมองเป้าหมายและความสาเร็จตามวิสัยทั ศน์และพันธกิจของธนาคาร
เป็นสาคัญ

T – Teamwork : “เปิดใจแก่กนั ทางานเป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายร่วม”
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับฟัง ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ประสานแนวคิด
เพื่อความสาเร็จของทีมและธนาคาร

I – Integrity : “สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส”
ธนาคารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ธนาคาร อาชี พ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถด ารงตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกกระบวนการของการทางาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความยุติธรรม

V – Visioning : “คิดนอกกรอบ มองกว้างไกล ยึดมั่นในเป้าหมาย”
ธนาคารส่งเสริม ให้ก ารท างานมีแ บบแผน กาหนดเป้าหมายการทางานได้อย่ างชั ดเจนทั้งระยะสั้น และระยะยาว
สามารถปฏิบัติตามแผนงานที่กาหนดโดยมีการติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่องโดยยึดมั่นในหลักการ มีความคิดสร้างสรรค์
และคานึงถึงผลประโยชน์ของธนาคาร และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
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E – Excellence Service : “ใจรักบริการ ให้เกียรติ จิตอาสา”
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีค่านิยมในด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ สามารถให้บริการที่สร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ มีจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนพนักงาน หน่วยงาน
และธนาคาร สนับสนุนให้พนักงานสามารถให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยคานึงถึงลูกค้า
เป็นสาคัญ
เครือข่ายสาขาของธนาคาร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้สร้างเครือข่ายสาขาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง กลยุทธ์การขยายสาขา
ภูมิภาคของธนาคารส่วนใหญ่เป็นสาขาที่เปิดใน HomePro ซึ่งธนาคารได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ที่จะขยายสาขาในทุกจังหวัดที่มี HomePro ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การขยายสาขาของธนาคาร เพื่อให้มีจุดบริการครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั่วประเทศและเป็นการขยายฐานลูกค้า ปัจจุบันธนาคารมี 133 สาขา แบ่งตามภูมิภาคดังนี้
 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
64
สาขา
 ภาคกลาง
10
สาขา
 ภาคเหนือ
7
สาขา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19
สาขา
 ภาคตะวันออก
11
สาขา
 ภาคตะวันตก
7
สาขา
 ภาคใต้
15
สาขา
จานวนสาขาธนาคารที่ขยายในแต่ละปี (สาขา)

ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้พัฒนาผลิตภั ณฑ์และบริการอย่างต่ อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ที่หลากหลายของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
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1. บริการด้านเงินฝาก
เป็นการให้บริการด้านเงินฝากสาหรับกลุ่มลูกค้าทั้งประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคล ที่ไม่แสวงหากาไร
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ กองทุน และสหกรณ์ และสถาบันการเงินในประเทศ โดยให้บริการรับฝากเงินประเภทต่างๆ อาทิเช่น
 เงินฝากออมทรัพย์
- เงินฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง สามารถฝาก ถอน เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการทาให้มีความคล่องตัว
และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกวัน
- เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า (Biz Saving) สาหรับลูกค้านิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยสูง พร้อมรับโบนัสพิเศษ + 0.10%
จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ากว่า 1 ล้านบาท กาหนดจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน เหมาะสาหรับใช้เป็น
บัญชีประกอบธุรกิจควบคู่กับบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร
- เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต สาหรับลูกค้าบุคคล อายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 70 ปี ที่มอบความคุ้มครองสูงสุด 25 เท่า
ของยอดเงินฝากคงเหลือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง เริ่มต้นฝากขั้นต่าเพียง 1,000 บาท ยิ่งฝากมากยิ่งคุ้มครองมาก ไม่ต้อง
ตรวจสุขภาพ ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน
 เงินฝากไม่ประจา เป็นเงินฝากออมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ให้ดอกเบี้ยสูง โดยทุกขณะต้องมีเงินฝากคงหลือในบัญชี
ไม่ต่ากว่า 5,000 บาท สามารถฝาก ถอน เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการทาให้มีความคล่องตัว
 เงิ นฝากกระแสรายวั น เป็นบัญชี เงิ นฝากที่เพิ่ มความคล่ องตัวให้ กั บธุ รกิ จ รับดอกเบี้ ยเพิ่ มพู นทุ กวั น สะดวกกั บ
การเบิก ถอน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่านเช็ค หรือถอนผ่านบัตรเอทีเอ็ม
 เงิ นฝากประจ า และใบรับเงิ นฝากประจา (FDR) เป็นเงิ นฝากที่ สร้ างหลั กประกั นที่ มั่นคงในอนาคต มี ระยะเวลา
การฝากให้เลือกตามความต้องการ และจ่ายคืนเมื่อครบกาหนด
 เงินฝากปลอดภาษี เป็นการฝากเงินรายเดือนด้วยจานวนเงินเท่าๆ กันทุกเดือน โดยมีระยะเวลาตามที่ธนาคารกาหนด
เช่น 24 เดือน 36 เดือน และมีจานวนเงินฝากรวมกันตลอดระยะเวลาการฝากไม่เกิน 600,000 บาท
กลยุทธ์การแข่งขันด้านเงินฝาก
ธนาคารได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความหลากหลายเหมาะสมกับอาชีพและ
ฐานะการเงิ นของลู กค้ ากลุ่มต่ างๆ เพื่ อเป็ นทางเลื อกในการออมและตอบสนองความต้ องการของลู กค้ าที่ แตกต่ างอย่ างทั่ วถึ ง โดยให้
ผลตอบแทนในอัตราที่จูงใจ ควบคู่กับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง การจัดกิจกรรมสันทนา
การต่างๆ เพื่อตอบแทนลูกค้าและเป็นการรักษาฐานลูกค้าเงินฝากซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
สาขาของธนาคารเป็นช่องทางที่ช่วยในการขยายฐานลูกค้าเงินฝาก และเป็นช่องทางในการให้บริการลูกค้าในการทาธุรกรรม
ต่างๆ รวมทั้งให้คาแนะนาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจ ธนาคารได้จัดแคมเปญและโปรโมชั่นใหม่ๆ และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นการดึงดูดและเพิ่ มจานวนลู กค้าให้มาใช้บริ การกับธนาคาร
เพิ่มมากขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ(Cross-selling) เพื่อขยายฐานรายได้ค่าธรรมเนียม
การกาหนดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบ เช่น ต้นทุนของธนาคาร
แนวโน้ มอั ตราดอกเบี้ ย ทิ ศทางเศรษฐกิ จ และสภาวะการแข่ งขั นการระดมเงิ นฝาก เป็ นต้ น ทั้ งนี้ ธนาคารไม่ ได้ เน้ นการแข่ งขั น
ด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก แต่จะเน้นการบริการและการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
2. บริการด้านสินเชื่อ
ธนาคารจ าแนกบริ ก ารด้ านสิ นเชื่ อ ออกเป็ น 3 ภาคธุ รกิ จ ได้ แก่ สิ นเชื่ อ เพื่ อธุ รกิ จขนาดใหญ่ (Big Corporate &
Corporate) สินเชื่อเพือ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs & SSME) และสินเชื่อเพื่อรายย่อย (Retail) ดังนี้
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1. บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Corporate & Corporate)
เป็นบริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจหรือ
ใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ สนับสนุนการขยายกาลังการผลิตหรือลงทุนทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ มีทั้งสินเชื่อ
ระยะสั้น และสินเชื่อระยะยาวที่มีความเหมาะสมตามประเภทธุรกิจและความต้องการของลูกค้า
2. สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs & SSME)
เป็ นบริ การสิ นเชื่ อแก่ กลุ่ มลู กค้ าที่ เป็ นธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อใช้ เป็ นเงิ นทุ น
ในการประกอบธุรกิจหรือใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ สนับสนุนการขยายกาลังการผลิตหรือลงทุนทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร
และอุปกรณ์ มีทั้งสินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่อระยะยาวที่มีความเหมาะสมตามประเภทธุรกิจตามความต้องการของลูกค้า
ประเภทสินเชื่อแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยมื ดังนี้
- สินเชื่อระยะสั้น
เป็นบริ การสินเชื่อเพื่อเสริ มสภาพคล่องและบริ หารกระแสเงินสด ที่สามารถเบิ กใช้และชาระคืนได้ ภายในวงเงิ น
ที่กาหนดตลอดระยะเวลาการกู้ อายุวงเงินไม่เกิน 1 ปี เช่น Overdraft (O/D) สินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
- สินเชื่อระยะยาว
เป็นบริการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ที่ชัดเจน และกาหนด
ระยะเวลาการชาระคืนสอดคล้องกับความคืบหน้าของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ
ในการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น การขยายกิจการ สร้างโรงงาน/อาคารสานักงาน การซื้อสินทรัพย์ถาวร อาทิ เครื่องจักร ยานพาหนะ
และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน ซื้อบ้านพักรับรอง
- สินเชื่อแฟคตอริ่ง
เป็นบริการทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวี ยน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ
โดยการโอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี้ให้ธนาคารหลังจากผู้ประกอบการได้ส่งสินค้า / ให้บริการกับลูกค้า (ลูกหนี้) เรียบร้อยแล้ว โดยส่ง
เอกสารทางการค้า อาทิ ใบอินวอยซ์ ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงินมายังธนาคาร ก็จะได้รับเงินตามอัตราส่วนที่ตกลงกัน
โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์อื่นค้าประกัน เช่น ได้รับเงินร้อยละ 70 - 80 ของใบอินวอยซ์ ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
และเมื่อลูกหนี้การค้าจ่ายชาระหนี้ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะจ่ายเงินค่าสินค้าส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้า
- สินเชื่อเช่าซื้อ – เพื่อการพาณิชย์
เป็นบริการสินเชื่อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการรถเช่า และอื่นๆ
- บริการออกหนังสือค้าประกัน อาวัล และรับรองตั๋วเงิน
เป็นบริการออกหนังสือค้าประกัน อาวัล และรับรองตั๋วเงิน สาหรับลูกค้าที่ต้องการใช้วางหนังสือค้าประกันให้กับ
หน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือการยื่นประมูลงาน เช่น
1. หนังสือค้าประกันการยื่นซองประกวดราคาหรือยื่นซองประมูล (Bid Bond / Tender Guarantee)
2. หนังสือค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือสัญญาค้าประกันผลงาน (Performance Bond)
3. หนังสือค้าประกันการชาระเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee / Security) และ หนังสือค้าประกัน
การเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee)
 บริการให้คาปรึกษาและบริการอื่นๆ ด้านสินเชื่อ
เป็นบริการให้คาปรึกษาและบริการอื่นๆ ด้านสินเชื่อที่ครบวงจร เช่น การให้คาปรึกษาด้านโครงสร้างทางการเงิน
การเป็นผู้จัดหาเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent) และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent)
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3. สินเชื่อรายย่อย (Retail)
เป็นบริการสินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก
โดยแบ่งประเภทสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ดังนี้
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นบริการสินเชื่อสาหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทุกโครงการ
 สินเชื่อ Refinance เป็นบริการสินเชื่อเพื่อชาระหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเดิม สามารถ
ขอวงเงินเพิ่มสาหรับการต่อเติม ตกแต่ง ซื้อเฟอร์นิเจอร์ ด้วยเงื่อนไขพิเศษ
 สินเชื่ออเนกประสงค์ เป็นบริการสินเชื่อโดยนาที่อยู่อาศัยปลอดภาระ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดมา
เป็นหลักประกัน เพื่อนาเงินไปใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น เพื่อซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัย ใช้ในการประกอบธุรกิจ หรือใช้จ่ายในวัตถุประสงค์อื่นๆ
ตามต้องการ
กลยุทธ์การแข่งขันบริการด้านสินเชื่อ
ธนาคารแบ่ งลูกค้าออกเป็ นกลุ่ มเพื่ อให้สามารถเข้ าถึงความต้องการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกั บ
กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบวงจรเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาจัดรูปแบบสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ประเภทวงเงิน ระยะเวลาการชาระคืนที่เหมาะสมกับประเภท
ธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายและมีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่รวดเร็ว
เพื่อขยายฐานลูกค้า SMEs ธนาคารเน้นกลยุทธ์การขยายสินเชื่อแก่ลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชาระดีเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจและรักษาฐานลูกค้าเดิมให้อยู่กับธนาคารอย่างยาวนาน สาหรับฐานลูกค้าใหม่ธนาคารตั้งเป้าขยายสินเชื่อ ไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ที่มีฐานะการเงินดี และใช้กลยุทธ์ให้สาขาของธนาคารทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภูมิภาคทั่วประเทศเป็นผู้แนะนาสินเชื่อ
รวมทั้งให้ลูกค้าเดิมแนะนาบริการสินเชื่อของธนาคารไปยังเพื่อน หรือคู่ค้าทางธุรกิจให้มาใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร
กลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารใช้กลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการเน้นการบริการที่ดี
มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการและพนักงานขายของโครงการที่อยู่อาศัยและการจัดรายการส่งเสริม
การขายตามวาระพิเศษ
3. บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์
บริ ก ารด้ านอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ เป็ นบริ การที่ ธ นาคาร
ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยและสังคมไทย
กาลังเข้าสู่ยุคดิจิตอล ดังนั้นการทาธุรกรรมหรือบริการ จากนี้ไปจะเน้น
เรื่องดิจิตอลเป็นหลัก ธนาคารได้พัฒนาและเพิ่มบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทาธุรกรรมทางการเงินในยุคดิจิตอล เช่น
- บริ การตู้ เอที เอ็ ม เป็ นบริ การถอนเงิ นสด โอนเงิ น
ชาระค่าสินค้าและบริการ การโอนเงินพร้อมเพย์ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร
ไปยังบุคคลทั่วไป โดยตู้เอทีเอ็มของธนาคารสามารถรับบัตรเอทีเอ็มและ
บัตรเดบิ ตทุ กธนาคาร รวมถึ งบัตร JCB (Japan Credit Bureau) และ
บัตร UPI (UnionPay International) ที่เป็น Chip Card เพื่อให้บริการ
แก่นั กธุ รกิ จ นักท่องเที่ยว และบุ คคลทั่ วไป ให้ สามารถถอนเงินสดเป็ น
สกุลเงินบาทได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีตู้เอทีเอ็ม จานวน
204 เครื่อง โดยแบ่งเป็นตู้เอทีเอ็ม จานวน 199 เครื่อง และตู้ฝาก-ถอนเงิน
หรือ R-ATM จานวน 5 เครื่อง
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- บริการบัตรเดบิต (LH Bank Debit Chip Card) เป็นบัตรที่ใช้ทาธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ได้ทุกตู้ ทุกธนาคาร
ทั่วประเทศ ปลอดภัยด้วยการบันทึกข้อมูลบน Chip Card จึงไม่ต้องกลัวการถูกคัดลอกข้อมูลจากบัตร อีกทั้งยังสามารถนาบัตรไปใช้สอบถาม
ยอดและถอนเงิ นที่ เครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศที่มี สัญลักษณ์ UnionPay International และสามารถซื้ อสิ นค้ าและบริการที่ร้ านค้าหรื อ
Online Shopping ได้อย่างสะดวก พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นกับ UnionPay International
- บริการบัตรเดบิตพรีเมี่ยม (LH Bank Premium) เป็นบัตรที่คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด 300,000 บาท ซึ่งรับ
ประกั นภั ยโดย บมจ.ชั บบ์ สามั คคี ประกั นภั ย โดยไม่ ต้ องตรวจสุ ขภาพ เพี ยงแถลงประวั ติ สุ ขภาพในใบสมั คร คุ้ มครองทั นที ส าหรั บ
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ เพียงยื่นบัตร LH Bank Premium พร้อมบัตรประชาชน กับสถานพยาบาลคู่สัญญา
- บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (LH Bank Speedy) เป็นบริการ
ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงินที่สามารถทาธุรกรรมได้
ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา และมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security
ที่ ท าให้ การท าธุ รกรรมทางการเงิ น มี ความมั่ นใจ มี เมนู ใช้ งานง่ าย สามารถ
ทารายการโอนเงินภายในธนาคาร และโอนเงินต่างธนาคาร รวมถึงการโอนเงิ น
พร้อมเพย์ไปยังบุคคลทั่วไป การชาระค่าสินค้าและบริการ ชาระสินเชื่อ ตรวจสอบ
สถานะเช็ คหรื ออายั ดเช็ ค ดู กองทุ น ดู ประกั นที่ ซื้ อผ่ านธนาคาร ตรวจสอบ
สถานะบั ญ ชี ค้ น หาที่ ตั้ ง สาขาของธนาคาร และเพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย
เมื่อทาธุรกรรม ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งผลการทาธุรกรรมให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง
ที่มีการทารายการในทันที
- บริการโอนเงิน เป็นบริการที่อานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่สามารถโอนเงิน
ภายในบัญชี โอนเงินให้กับบุคคลอื่นภายในธนาคาร โอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินรายย่อยอัตโนมัติ
(ATS) และโอนเงินรายใหญ่ระหว่างธนาคาร (BAHTNET)
- บริ การโอนเงิ นผ่ านเคาน์ เตอร์ สาขาของธนาคารไปยั งบั ญชี ต่ างธนาคาร
(Counter-ORFT) เป็ นบริ การที่ ลู กค้ าสามารถท ารายการผ่ านเคาน์ เตอร์ สาขาของธนาคารได้
ทุกสาขา ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งสามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับโอนที่มีบัญชีกับธนาคารอื่นได้
ทุกธนาคาร
- บริการฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (LH Bank CDM) เป็นบริการ
ฝากเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรเอทีเอ็ม ไม่ต้องใช้สมุดคู่ฝาก ฝากได้ทุกวัน ทุกเวลา และสามารถฝากเงิน
เข้าบัญชีภายในธนาคารหรือต่างธนาคาร
- บริการ Cash Management เป็นบริการทางการเงินสาหรับธุรกิจที่สะดวก
รวดเร็ว ลดงานเอกสาร ลดต้นทุน การบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจอย่างลงตัว
ได้แก่
1. บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน โดยทารายการ
โอนเงินที่มีจานวนรายการมากๆ ด้วยการส่งคาสั่งเพียงครั้งเดียว
2. บริ ก ารโอนเงิ นรายย่ อ ยต่ า งธนาคาร (Bulk
Payment) โดยทารายการโอนที่มีจานวนรายการมากๆ ด้วยการส่งคาสั่ง
เพียงครั้งเดียว
3. บริ การตั วแทนรั บช าระค่ าสิ นค้ าและบริ การ
ผ่านธนาคาร (Bill Payment)
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4. บริการตัดบัญชี/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
(Direct Debit / Direct Credit)
- บริ ก ารทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (LH Bank
M Choice) เป็นบริการที่สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว
ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่มีข้อจากัดด้านเครือข่าย
ไม่ต้องเปลี่ยนซิม
- บริ ก าร SMS Alert เป็ นบริ การส่ งข้ อ ความ SMS
แจ้ ง เตื อ นเมื่ อ มี เ งิ น เข้ า ออกผ่ า นบั ญ ชี เ งิ น ฝากของลู ก ค้ า ผ่ า นทาง
โทรศั พท์ มื อถื อ ท าให้ รู้ สถานะของบั ญชี เพื่ อเพิ่ มความมั่ นใจ ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือกวงเงินแจ้งเตือนได้ตั้งแต่
500 บาทขึ้นไป เพียงลงทะเบียนสมัครใช้บริการ LH Bank SMS Alert
ที่สาขาธนาคาร หรือ Call Center 0 2359 0000 หรือ ที่ตู้เอทีเอ็ม หรือ
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
- บริการรับชาระภาษีกับกรมสรรพากร
เพื่ ออ านวยความสะดวกและเพิ่ มช่ องทางการให้ บริ การแก่ ลู กค้ าและ
ประชาชนทั่วไปในการชาระภาษีผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ผ่านเครือข่าย
สาขาของ LH Bank ผ่านตู้เอทีเอ็ม LH Bank หรือผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ต LH Bank Speedy
- บริการพร้อมเพย์ (LH Bank PromptPay)
เป็นบริการรับ-โอนเงินรูปแบบใหม่ โดยการผูกบัญชีเงินฝากของธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ กั บ หมายเลขบั ต รประชาชน, หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ หรือ หมายเลข e-Wallet ก็สามารถรับ-โอนเงินได้ง่ายๆ
โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
- บริการพร้อมเพย์นิติบุคคล (LH Bank Business PromptPay) เป็นบริการโอนเงินและรับโอนเงินทางเลือกใหม่สาหรับ
บริษัท/องค์กร โดยผูกบัญชีเงินฝากของบริษัท + เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการพร้อมเพย์
สะดวก รวดเร็ว
- สามารถโอนเงิ น ไปยั ง ผู้ รั บ เงิ น ปลายทางได้ ทุ ก ธนาคารทั่ ว ประเทศ เพี ย งใช้ ห มายเลขโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ,
เลขประจาตัวประชาชน, หมายเลขผู้เสียภาษี หรือ หมายเลข e-Wallet ของผู้รับเงินปลายทางแทนเลขที่บัญชีเงินฝาก
- สามารถรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรงด้วยเลขประจาตัวประชาชน
- เป็นช่องทางสาหรับการรับคืนเงินภาษีจากกรมสรรพกร
ปลอดภัย
- ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด ส่งมอบเงินสดและสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้
ประหยัด
- ค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่ากว่าการโอนเงินแบบอื่นๆ
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เพิ่มความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อสมัครใช้บริการพร้อมเพย์คู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/บัญชีกระแสรายวัน
ของ LH Bank จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นดังนี้
1. ประหยัด บั ตรเอที เอ็ ม /บั ต รเดบิ ต LH Bank กดฟรี ทั่ วประเทศผ่ า นตู้ เอที เอ็ ม LH Bank ไม่ จ ากั ดจ านวนครั้ ง
และกดฟรี 6 ครั้งต่อเดือน ผ่านตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร
2. สะดวก ใช้บริการได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลาด้วย บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (LH Bank Speedy) และ
บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (LH Bank M Choice)
3. คุม้ ค่า
รับดอกเบี้ยสูง และสามารถเบิกถอนเมื่อไหร่ก็ได้
4. คุ้มครอง ฟรีประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ให้ความคุ้มครองสูงสุด 25
เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือ เมื่อผูกบัญชีเงินฝากคุ้มครองชีวิต1กับบริการพร้อมเพย์
4. บริการด้านอื่นๆ
 บริการด้านประกัน มีผลิตภัณฑ์ประกันให้เลือกหลายแบบตามความต้องการของลูกค้า ทั้งประกันชีวิต และประกัน
วินาศภัย โดยมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันต่างๆ ให้เลือก ดังนี้
 บริการเป็นนายหน้าประกันชีวิต ให้กับ
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
 บริษัท เอ ไอ เอ จากัด
 บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้กับ
 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
 บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)
 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
 บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
 บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
 บริการซื้อขายหน่วยลงทุน ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนต่างๆ ซึ่งมีกองทุนประเภทต่างๆ ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement
Mutual Fund หรือ RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF) ดังนี้
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (LH FUND)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (ASP)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด (CPAM)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (MFC)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (SCBAM)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จากัด (ONEAM)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) (KTAM)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด (TMBAM)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จากัด (S-FUND)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด (KSAM)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด (PHATRA)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย) จากัด (UOBAM)
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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด (TISCO)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด (KASSET)
 บริการ LH Bank Privilege Banking เป็น
บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ด้วยบริการเหนือระดับเอกสิทธิ์สาหรับ
ลู ก ค้ า ระดั บ พรี เ มี่ ย มด้ ว ยสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ อาทิ บริ ก าร
ให้ ค าปรึ กษาและวางแผนด้ านการเงิ น ช่ วยดู แลและบริ หารเงิ น
ในพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
และภายในบ้าน
 บ ริ ก า ร ฝ า ก -ถอน ไ ม่ ต้ อ งเ ขี ย น ส ลิ ป
เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา
เพียงลูกค้าแจ้งความประสงค์ ฝาก-ถอน เงินสดกับพนักงานพนักงาน
จะทารายการและจัดทาสลิปให้ลูกค้าลงนาม
 บริการรับคาขอตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร เป็นบริการที่อานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและประชาชน
ทั่ วไปที่ ต้ องการตรวจสอบข้ อมู ลเครดิ ตของตนเอง โดยสามารถใช้
บริการได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร เ งิ น บ น ร ถ ตู้ เ ค ลื่ อ น ที่
เปรียบเสมือนสาขาเคลื่อนที่ของธนาคาร เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ
ทางการเงินแก่ลูกค้าตามจุดต่างๆ โดยธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการ
ได้แก่ บริการเปิดบัญชีเงินฝาก บริการรับฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน
รับชาระค่าสินค้าและบริการ
 บริ การจ าหน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ น อาทิ
แคชเชียร์เช็ค และเช็คของขวัญ
 บริ การรั บ ช าระค่ าสิ น ค้ า และบริ การ อาทิ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบัตรเครดิต ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ
รวมถึงระบบหักบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารเป็นตัวแทนของเคาน์เตอร์
เซอร์วิส (Counter Service) และทรูมันนี่ (True Money) ในการเป็น
จุดรับชาระค่าสินค้าและบริการมากกว่า 500 บริการ
 บริการเป็นผู้แนะนาลูกค้าให้บริษัทหลักทรัพย์ ให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
 บริการเป็นผู้แนะนากองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
 บริการอื่นๆ เช่น บริการให้เช่าตู้นิรภัย
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ
ฐานลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) ซึ่ งเป็ นผู้ น าตลาดอสั งหาริ มทรั พย์ ของประเทศเป็ นประโยชน์ ต่ อการปล่ อยสิ นเชื่ อของธนาคารโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งสิ นเชื่ อ
เพื่อที่อยู่อาศัย รวมไปถึงเป็นโอกาสในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอื่นๆ ให้กับลูกค้าดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารยังมีโอกาส
ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กับบริษัทคู่ค้าต่างๆ ของบริษัทในกลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
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เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
การขยายบริการด้านสินเชื่อไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ การขยายฐานลูกค้าเงินฝาก การเพิ่มช่องทางการให้บริการเพื่อขยายฐาน
รายได้ค่าธรรมเนียม การให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความชานาญในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการเพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้ า และพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อช่วยให้การท างานรวดเร็วและมุ่งสู่การเป็น Digital
Banking ธนาคารได้ ให้ บริ การธนาคารทางอิ นเตอร์เน็ต และได้ ต่อยอดพั ฒนาเป็ นรู ปแบบแอพพลิเคชั่ น เพื่ อทาธุ รกรรมทางการเงิ น
บนโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งการทาการตลาดผ่าน Social Media เช่น Line Facebook และ Youtube เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
นอกจากเป้าหมายการขยายฐานด้านธุรกิจแล้ว ธนาคารได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินกิจการตามหลักการกากับดูแล
กิ จการที่ ดี การป้ องกั นการจ่ ายเงิ นเพื่ อการคอร์ รั ปชั่ น การเสริ มสร้ างระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ ครอบคลุ ม รวมถึ งการด าเนิ นธุ รกิ จ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) สาหรับปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงสร้างรายได้
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
การให้เช่าซื้อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ออก
เงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน
ค่านายหน้ารับ
อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้อื่น
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

ปี 2560
จานวน
ร้อยละ

ปี 2559
จานวน

ปี 2558
ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

6,395.74
1,626.91
583.59
47.45
8,653.69

110.38
28.08
10.07
0.82
149.35

6,459.89
1,664.67
607.36
84.41
8,816.33

99.78
25.71
9.38
1.30
136.17

6,259.57
1,470.79
633.24
121.58
8,485.18

117.48
27.60
11.89
2.28
159.25

(2,154.87)
(98.22)

(37.19)
(1.70)

(2,465.42)
(206.89)

(38.08)
(3.19)

(2,780.09)
(280.31)

(52.18)
(5.26)

(807.51)
(247.89)
(364.98)
(3,673.47)
4,980.22

(13.94)
(4.28)
(6.30)
(63.40)
85.95

(761.97)
(234.19)
(309.82)
(3,978.29)
4,838.04

(11.76)
(3.62)
(4.79)
(61.44)
74.73

(691.93)
(126.69)
(262.10)
(4,141.12)
4,344.06

(12.99)
(2.38)
(4.92)
(77.72)
81.53

41.11
245.44
114.03
400.58

0.71
4.24
1.97
6.91

46.05
206.25
84.60
336.90

0.71
3.19
1.30
5.20

43.50
181.18
70.28
294.96

0.82
3.40
1.32
5.54

(58.85)
(16.01)
(74.86)
325.72

(1.02)
(0.28)
(1.29)
5.62

(56.68)
(19.07)
(75.75)
261.15

(0.88)
(0.29)
(1.17)
4.03

(50.67)
(16.01)
(66.68)
228.28

(0.95)
(0.30)
(1.25)
4.28

65.77
392.83
29.65
488.25
5,794.19

1.14
6.78
0.51
8.43
100.00

1,135.62
210.63
28.85
1,375.10
6,474.29

17.54
3.25
0.45
21.24
100.00

659.74
78.08
17.93
755.75
5,328.09

12.38
1.47
0.34
14.19
100.00
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จากตารางแสดงโครงสร้างรายได้ จาแนกเป็น 3 ประเภท คือ
1. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ดอกเบี้ย ประกอบด้วย รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ รายได้จากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รายได้จาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และรายได้จากการให้เช่าซื้อ โดยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายได้ดอกเบี้ย
จานวน 8,653.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 162.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1.84 รายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงส่วนใหญ่
มาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
ค่า ใช้ จ่ า ยดอกเบี้ ย ประกอบด้ว ย ค่ า ใช้จ่ า ยดอกเบี้ ย ของเงิน รั บ ฝาก รายการระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม โดยในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
จานวน 3,673.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 304.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 7.66 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจานวน 4,980.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.95
ของรายได้ ร วมจากการด าเนิ น งาน รายได้ ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ ดั ง กล่ า วเพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2559 และ 2558 เท่ า กั บ 142.18 ล้ า นบาท
และ 636.16 ล้านบาท ตามลาดับ
2. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการโดยส่วนมากมาจากค่าธรรมเนียมการอานวยสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย รายได้
การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน รายได้ค่านายหน้ารับ และรายได้ค่าธรรมเรียมและบริการอื่นๆ (ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม
ATM ค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมเช็ค) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการจานวน 400.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 63.68 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.90
สาหรับปีสิ้น สุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2560 มี ค่าใช้จ่ายค่ าธรรมเนีย มและบริการจานวน 74.86 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2559 จานวน 0.89 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.17
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจานวน 325.72 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.62 ของรายได้รวมจากการดาเนินงาน รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 64.57 ล้านบาท
3. รายได้อื่น
รายได้อื่น ประกอบด้วยกาไรจากเงินลงทุน รายได้เงินปันผล และรายได้จากการดาเนินงานอื่น สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายได้อื่นจานวน 488.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 886.85 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
64.49 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของกาไรจากเงินลงทุนจานวน 1,069.85 ล้านบาท
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. หลักทรัพย์ของธนาคาร
1.1 หุ้นสามัญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ธนาคารมี ทุนจดทะเบียนจานวน 20,000,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจ านวน
2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนชาระแล้วจานวน 20,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
1.2 หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี 1.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
- ไม่มี 2. ผู้ถือหุ้น
2.1 โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
รายชื่อ
1. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
115.
2. ผู้ถอื หุ้นรายย่อย 17 ราย
รวม

จานวนหุ้นสามัญ
1,999,999,900
100
2,000,000,000

ร้อยละ
99.99
0.01
100.00

2.2 ข้อมูลผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
99.99 ของทุนชาระแล้ว
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อลงทุนในธนาคารและเพื่อเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ก ารกากับแบบรวมกลุ่ม
โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) เป็นบริษั ทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากั ด (มหาชน) เป็นบริษั ทลูกในกลุ่ม
Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เป็นบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) เป็น หลั กทรัพ ย์จ ดทะเบีย นและเริ่ มซื้ อขายในตลาดหลั กทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทยเมื่อ วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2554
โดยใช้อกั ษรย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า LHBANK
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3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร สรุปสาระสาคัญคือเงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้
เมื่อ เห็ นว่า ธนาคารมี กาไรสมควรพอที่ จะทาเช่น นั้นและรายงานให้ที่ป ระชุมผู้ ถือ หุ้น ทราบในการปร ะชุ มคราวถัด ไป นอกจากนี้
การจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและตามที่กฎหมายกาหนด
3.2 ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารอง กาหนดให้
ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยังไม่ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชีหรือกันสารองสาหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันที่อาจเสียหาย
และไม่เสียหายไม่ครบทั้งจานวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้
ตามประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที่ สนส.20/2558 เรื่ อ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี ข อง
สถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล กาหนดให้สถาบันการเงินไม่ควรนากาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงรือไม่มีกระแสเงินสด
รับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กาไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) กาไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและไม่ควรนากาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทาให้สถาบันการเงินมีกาไร
สูงกว่าหรือขาดทุนต่ากว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงิน
ที่มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต
4. จานวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน ตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปและไม่เกินร้อยละห้าสิบ
- ไม่มี 5. จานวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ ตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไป
- ไม่มี -
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โครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้ า งการจั ด การของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการธนาคาร
ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้ แ ต่งตั้ งคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยอี ก 5 คณะ ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบ คุณสมบัติการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้มีอานาจในการจัดการธนาคารต้องได้รับ
ความเห็นชอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายรัตน์
นายไพโรจน์
นายอดุลย์
นายสมศักดิ์
รศ.ดร.สุปรียา
นายศิริชัย
นายนพร
นายฉี
นายวู
นางศศิธร
นายวิเชียร

พานิชพันธ์
เฮงสกุล
วินัยแพทย์
อัศวโภคี
ควรเดชะคุปต์
สมบัติศริ ิ
สุนทรจิตต์เจริญ
ชิง-ฟู่
โค-ชิน
พงศธร
อมรพูนชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนธนาคาร
นายรัตน์ พานิชพันธ์ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ นางศศิธร พงศธร และนายศิริชัย สมบัติศิริ โดยกรรมการสองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินกิจการของธนาคารด้ วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคารและของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร
ก าหนดทิ ศทางและเป้ าหมายเชิ งกลยุ ทธ์ ในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้ งพิ จารณาอนุ มั ติ นโยบายและทิ ศทาง
การดาเนินงานของธนาคารตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น
จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
ติดตามการดาเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการดาเนิน
กิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
ดูแลให้ เกิ ดความมั่ นใจว่ าฝ่ ายจั ด การมี ความสามารถในการจัด การในงานของธนาคาร ซึ่งรวมถึ งการแต่ งตั้ ง
ผู้บริหารระดับสูง
ดาเนินการให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สาคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูล
เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทาให้สามารถปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการกาหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และอนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติจริงและนโยบายในเรื่องดังกล่าว
อย่างสม่าเสมอ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงในองค์ ป ระกอบ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
ดูแลให้ธนาคารกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน (Management Letter) จากผู้สอบบัญชีภายนอกและข้อคิดเห็นจาก
ฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
จัดให้มีการถ่วงดุลอานาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยกาหนดให้มีสัดส่วน
หรือจานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารอย่างเหมาะสม
ให้กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายศิริชัย
นายนพร
นายวู
นางศศิธร
นายวิเชียร

สมบัติศริ ิ
สุนทรจิตต์เจริญ
โค-ชิน
พงศธร
อมรพูนชัย

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการ

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
7.

เสนอนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงานของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร และดาเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการลงทุนแก่บุคคลที่เกีย่ วข้องกับธนาคาร
พิจารณากลั่นกรองงานต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานและประสานงานกั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ล่ า งลงมา ควบคุ ม การปฏิ บั ติ งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน
ที่ ว างไว้ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ ผ ลงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง วิ เ คราะห์
ผลการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อดี ข้อเสีย และแนวทางในการแก้ไข
รายงานเรื่องที่มีนัยสาคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร

ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ก รรมการบริ ห ารท่ า นใดหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ กรรมการบริ ห ารท่ า นนั้ น ไม่ มี อ านาจอนุ มั ติ ก ารด าเนิ น การดั งกล่ า วกั บ ธนาคารหรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของธนาคาร
ตามข้อบังคับของธนาคารและตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
หมายเหตุ

/1

นายไพโรจน์/1
นายสมศักดิ์/1
นายอดุลย์
รศ.ดร.สุปรียา/1
นางสาวชุติมา

เฮงสกุล
อัศวโภคี
วินัยแพทย์
ควรเดชะคุปต์
บุญมี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการ

เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและประเมินผลให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร และให้ความเห็นชอบรายงานการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ประจาปี
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร
5. พิจ ารณาการเปิ ดเผยข้อ มูล ของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่ เ กิด รายการที่เ กี่ ยวโยงกั นหรือ รายการที่ อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของธนาคาร
7. กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสาคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ได้รับอนุมั ติ
จากคณะกรรมการและต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจาปีของธนาคาร
8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา ดังนี้
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจของธนาคาร กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารและ
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทาดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และ
รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายไพโรจน์
นายสมศักดิ์
นายอดุลย์
รศ.ดร.สุปรียา
นางสาวชุติมา

เฮงสกุล
อัศวโภคี
วินัยแพทย์
ควรเดชะคุปต์
บุญมี

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
เลขานุการ
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กาหนดและทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
กาหนดและทบทวนนโยบายการป้องกันการจ่ายเงินเพื่อการคอร์รัปชั่น
ดูแ ลให้ม ีก ารปฏิบ ัต ิเ ป็น ไปตามนโยบาย รวมทั ้ง ให้ข ้อ แนะน าและการสนับ สนุน ที่ จ าเป็ น แก่ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ งาน
เพื่อให้บรรลุแผนงาน
ประเมินผลภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาลเพื่อกาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
เป็ น ตั ว แทนธนาคารในการสื่ อ สารและการด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นบรรษั ท ภิ บ าล การป้ อ งกั น การจ่ า ยเงิ น
เพื่อการคอร์รัปชั่นทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

5. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.

นายอดุลย์
นายนพร
รศ.ดร.สุปรียา
นายเรืองศักดิ์

วินัยแพทย์
สุนทรจิตต์เจริญ
ควรเดชะคุปต์
วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เลขานุการ

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. กาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกกรรมการ และ/หรือตาแหน่งผู้บริหารของธนาคาร ตั้งแต่กรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป เมื่อครบวาระ หรือมีตาแหน่งว่างลง หรือเพิ่มเติม
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
ธนาคาร
2.1 กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบวาระ)
2.2 ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
3. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทางานของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการธนาคาร
4. เสนอแนวทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงโบนัสประจาปี ให้แก่ คณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง
5. พิจารณาแนวทางการประเมินผลและรับทราบผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงกาหนดผลตอบแทน
และโบนัส สาหรับการปฏิบัติงานประจาปี โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร
6. พิจารณากรอบการดาเนินการของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจาปี โบนัสประจาปี ตลอดจน
ผลประโยชน์อื่นๆ ดังต่อไปนี้
6.1 พิจารณาภาพรวมและกรอบการดาเนินการของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจาปี และโบนัส
ประจาปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานธนาคารในประเทศ (Local Staff)
และค่าตอบแทนของพนักงานชาวต่างชาติ (Expatriate) ที่เป็นบริษัทร่วมทุน อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของพนักงานชาวต่างชาติตามที่ได้ตกลงกัน ตามข้อเสนอของ
ฝ่ายจัดการ เพื่อความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทน
พนักงานที่ช่วยให้งานของธนาคารประสบผลสาเร็จ
6.2 พิ จารณางบประมาณการขึ้ นเงิ นเดื อนประจาปี และโบนัส ประจาปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเ ศษอื่ น ๆ
ที่ธนาคารกาหนดให้พนักงาน
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7. พิ จ ารณานโยบายแนวทางและวิ ธี ก ารจั ด ท าแผนสื บ ทอดต าแ หน่ ง เพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห าร
ที่เหมาะสมและอย่างเป็นระบบ สาหรับตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อานวยการฝ่าย/สานักขึ้นไป
8. พิจารณากรอบนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบลักษณะการจ้างงานที่มีลักษณะพิเศษ
9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ให้สอดคล้องกับภาวการณ์
10. เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปีของธนาคาร
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของธนาคาร
การสรรหาบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการธนาคารเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร แบ่งเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 การแต่งตั้งกรรมการใหม่อันเนื่องจากการออกตามวาระหรือแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์
ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีความเข้าใจด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กรและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและนาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณากลั่นกรองบุคคลนั้นๆ ก่อนนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเพื่ออนุมัติ
กรณี ที่ 2 การแต่ ง ตั้ ง กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที่ อ อกก่ อ นครบก าหนดวาระ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและกลั่ น กรองบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม รวมถึ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
มี ป ระสบการณ์ ใ นด้ า นต่ า งๆ ตลอดจนมี ค วามเข้ า ใจด้ า นการเงิ น การธนาคาร เศรษฐกิ จ กฎหมาย โดยค านึ งถึ งความจ าเป็ น
ขององค์กรและการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อนาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- การสรรหาผู้บริหารธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่ นกรองบุคคลที่มีความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ
โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสายงานด้านการเงิน
มี แ นวคิ ด และวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการบริ ห ารจั ด การในแนวทางเดี ย วกั บ คณะกรรมการ ธนาคารเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก ร
ประสบผลสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการธนาคารจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดจน
มี ก ารประสานงานกั น อย่ า งใกล้ ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจะเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
กรณีการสรรหาผู้บริหารในตาแหน่งอื่นๆ กรรมการผู้จดั การจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
จานวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
- การเลือกตั้งกรรมการธนาคาร
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณี ที่ เ ลื อ กตั้ งบุ ค คลหลายคนเป็ น กรรมการจะแบ่ งคะแนนเสี ย งให้ แ ก่ ผู้ ใ ดมากน้ อ ยเพี ย งใดไม่ ไ ด้
(Non-cumulative Voting)
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ กา รเลื อ กตั้ ง ในล าดั บ ถั ด ลงมา
มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น เกิ น จ านวนกรรมการที่ จ ะพึ งมี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ งในครั้ งนั้ น ให้ ผู้ เ ป็ น ประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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2. การพ้นจากตาแหน่งกรรมการ
(ก) การพ้นตาแหน่งตามวาระ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
- กรรมการผู้พ้นจากตาแหน่งนี้จะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
(ข) ตาย
(ค) ลาออก
(ง) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
(ช) ศาลมีคาสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด เข้ า เป็ น กรร มการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่เหลื ออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้
มติ ข องคณะกรรมการดั งกล่ า วต้ อ งประกอบด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
การสรรหาและแต่ งตั้ งบุ คคลเข้ าด ารงต าแหน่ งกรรมการอิ สระนั้ น บุ คคลดั งกล่ าวจะต้ องมี คุ ณสมบั ติ ของกรรมการอิ สระ
ตามที่ ธ นาคารก าหนดและสอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ข องนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง เข้ ม กว่ า ที่ ก าหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ เฉพาะของกรรมการอิ สระจะต้องไม่มี ธุร กิจหรือการงานที่เกี่ ยวข้องกับ ธนาคาร อัน อาจมีผ ลกระทบ
ต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจ ำนวนหุ้ น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษัท ร่ว ม ผู้ ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อานาจควบคุ มของบริษั ท ทั้ งนี้ ให้นั บ รวมการถื อหุ้ นของผู้ ที่เ กี่ย วข้ อ งของกรรมการอิส ระ
รายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตาแหน่ง
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ต้อ งชาระต่อ อีก ฝ่า ยหนึ่งตั้งแต่ร้อ ยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่ สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใด
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จะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตาแหน่ง
(6) ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตาแหน่ง
(7) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิอออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิน งานของบริษัท ภายหลัง
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่ มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิ สระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ ทุกกลุม่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินทรัพย์และปฏิบตั ิการ
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
เลขานุการ

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1) กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด
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5) รายงานต่ อ คณะกรรมการต่ า งๆ อย่ า งน้ อ ยไตรมาสละครั้ ง หรื อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ต่ า งๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญ

7. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
นอกเหนื อจากคณะกรรมการชุด ย่อยต่างๆ ที่ คณะกรรมการธนาคารได้จั ดตั้งขึ้น เพื่อ ประโยชน์ใ นการติด ตามและ
กากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของธนาคารในแต่ ล ะด้ านตามที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น แล้ ว คณะกรรมการบริ ห ารได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อทาหน้าที่ดูแลเฉพาะเรื่อง ดังนี้
7.1 Super Credit Committee
มีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้เท่าที่ธนาคารกาหนด รวมถึงกลั่นกรองสินเชื่อที่เป็นอานาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการธนาคาร
7.2 คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)
มีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้เท่าที่ธนาคารกาหนด รวมถึงกลั่นกรองสินเชื่อที่เป็นอานาจอนุมัติ
ของ Super Credit Committee
7.3 คณะกรรมการพัฒนาสินเชื่อ (Credit Monitoring Committee)
มีขอบเขตอานาจหน้า ที่ใ นการพิ จารณาก าหนดและทบทวนกระบวนการในการพัฒ นา สิน เชื่ อ กระบวนการ
ติดตามหนี้และกระบวนการดาเนินการด้านกฎหมายกับลูกหนี้ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นในการจัดชั้นหนี้ แนวทางในการติดตาม
และแก้ไขหนี้ รวมถึงกลั่นกรองสินเชื่อที่เป็นอานาจอนุมัติของ Super Credit Committee
7.4 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management Committee)
มี ข อบเขตอ านาจหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาก าหนดเป้ า หมายโครงสร้ า งทางการเงิ น ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
กาหนดเพดานความเสี่ยง ด้านสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านรายได้ กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก
การออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านการระดมทุน พิจารณาข้อมูลกระแสเงินสดของธนาคารตลอดจนพฤติกรรมการฝากถอนของลูกค้า
เพื่อประเมินภาพความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและวางกลยุทธ์รองรับสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม กาหนดตัวชี้วัดสาคัญต่างๆ ที่จะเป็น
เครื่องมือในการสะท้อนภาพการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร
7.5 คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
มีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการกาหนดแผนการลงทุน จัดทาเกณฑ์การลงทุนในตราสารต่างๆ ภายใต้นโยบาย
การลงทุน ศึกษาและดาเนินการให้ สอดคล้องกับหลั กเกณฑ์การลงบั ญชีที่ ถูกต้อ งตามมาตรฐานบัญชี กาหนดกระบว นการและ
วิธีการลงทุน การปฎิบัติงาน ติดตามและจัดทารายงานประเมินผลการลงทุน

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ โดยมีการกาหนดวาระ
ชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระการประชุมที่สาคัญ เช่น การพิจารณางบการเงินของธนาคารในแต่ละไตรมาส การติดตามผลการดาเนินงาน
ของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้
กรรมการมีเวลาในการพิจารณา ศึกษาข้อมูล และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
ปี 2560 มีการประชุมของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ประกอบด้วยจานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปดังตารางด้านล่างนี้
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ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและผู้บริหารธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
รายนามกรรมการ
จำนวนกำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายรัตน์
พานิชพันธ์

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล
กาหนด
ความเสี่ยง
ค่าตอบแทน
15
24
15
5
4
4
15
11
(จากจานวน 11 ครั้ง)

2.
3.
4.
5.

นายไพโรจน์
นายอดุลย์
นายสมศักดิ์
รศ.ดร.สุปรียา/1

6. นายฉี

/2

เฮงสกุล
วินัยแพทย์
อัศวโภคี
ควรเดชะคุปต์

14
15
15
5

-

(จากจานวน 6 ครั้ง)

จิง-ฟู่

5

15
14
15
5

5
5
5
1

4
1

-

(จากจานวน 5 ครั้ง) (จากจานวน 1 ครั้ง) (จากจานวน 1 ครั้ง)

-

-

-

-

-

23
22
10

-

-

4
-

-

-

-

-

4
3
4
4
3

(จากจานวน 6 ครั้ง)

7. นายนพร
8. นายศิริชัย
9. นายวู/3

สุนทรจิตต์เจริญ
สมบัติศิริ
โค-ชิน

10. นางศศิธร
11. นางสุธารทิพย์
12. นายธานี
13. นายโกศล
14. นางระวีวรรณ/4

พงศธร
พิสิฐบัณฑูรย์
ผลาวงศ์
กวยาวงศ์
วัธนานุกิจ

15
15
6

(จากจานวน 6 ครั้ง) (จากจานวน 10 ครั้ง)

15
-

22
-

(จากจานวน 3 ครั้ง)

หมำยเหตุ:
/1

รศ.ดร.สุปรียำ ควรเดชะคุปต์ เข้ำดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบรรษัทภิบำล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560
แทนนำยสรร วิเทศพงษ์ ที่ลำออก โดยรศ.ดร.สุปรียำ ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 21 สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตั้งแต่ครั้งที่
11/2560 วันที่ 17 สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 8 ธันวำคม 2560 และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560

/2

นำยฉี ชิง-ฟู่ เข้ำดำรงตำแหน่ง กรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560 แทนนำยอนันต์ อัศวโภคิน ที่ลำออก โดยนำยฉี ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 10/2560
วันที่ 21 สิงหำคม 2560
นำยวู โค-ชิน เข้ำดำรงตำแหน่ง กรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560 แทนนำยคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ที่ลำออก โดยนำยวู ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษั ท ตั้งแต่ครั้งที่
10/2560 วันที่ 21 สิงหำคม 2560
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนกำรเงิน เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2560 โดยเข้ำร่วมประชุมคณ ะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตั้งแต่
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 24 เมษำยน 2560

/3
/4
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คณะผู้บริหาร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) มี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ผู้ ช่ว ยสายงานขึ้ น ไปรวม 21 ท่ า น ดั งรายชื่ อ และ
ตาแหน่ง ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร

ตาแหน่งในธนาคาร

1. นางศศิธร

พงศธร

กรรมการผู้จดั การ

2. นางสุธารทิพย์

พิสิฐบัณฑูรย์

รองกรรมการผูจ้ ัดการ

ตาแหน่งที่ได้รับ

ตาแหน่งที่ได้รับ

ตาแหน่งที่ได้รับ

มอบหมายใน

มอบหมายใน

มอบหมายใน

LH Fund

LH Securities

LH Advisory

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

-

-

-

-

กลุ่มพัฒนาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง
3. นายเฉิน

จิง-หมิง

รองกรรมการผูจ้ ัดการ กลุ่มพัฒนากลยุทธ์ธรุ กิจ

4. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโส
สายงานการตลาดการธนาคาร
5. นายธานี

ผลาวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
สายงานเทคโยโลยีสารสนเทศ

6. นางสาวชุตมิ า

บุญมี

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานควบคุม

-

-

-

7. นายไพรัช

ตระหง่านเรือง

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

สายงานกิจการสาขา
8. นายโกศล

กวยาวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
สายงานสินทรัพย์และปฏิบัตกิ าร

9. นางระวีวรรณ

วัธนานุกจิ

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานการเงิน

บริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ 1 กลุ่มสินเชือ่

-

-

-

11. นายอนุชา

บุปผเวส

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ 2 กลุ่มสินเชือ่

-

-

-

12. นายสมศักดิ์

ดีมงคลสุข

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ 3 กลุ่มสินเชือ่

-

-

-

13. นายภราดร

ปรียปวัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการธนาคาร

-

-

-

14. นายวิเชียร

อมรพูนชัย

-

-

กรรมการ

15. นางสาวโจว

เหมย-อิง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่

-

-

-

16. นายเรืองศักดิ์

วิทวัสการเวช

ผู้ช่วยสายงานอาวุโสสายงานทรัพยากรบุคคล

-

-

-

17. นางพัทรภรณ์

เยี่ยมสวัสดิ์

ผู้ช่วยสายงานการตลาดการธนาคาร

-

-

-

18. นายสีห์โสภณ

ตติยะวรนันท์

ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 1

-

-

-

19. นายนพคุณ

ทอดสนิท

ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา

-

-

-

20. นางภรณี

ไพรินทร์

ผู้ช่วยสายงานปฏิบัติการธนาคาร

-

-

-

21. นายเจริญ

ตระการรัตติ

ผู้ช่วยสายงานการเงิน

-

-

-

หมายเหตุ

ธนาคาร
LH Fund
LH Securities
LH Advisory

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จากัด
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
นโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
การก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการธนาคาร กาหนดโดยที่ ป ระชุ มผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่งผ่ า นการพิ จ ารณาและน าเสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องมีจานวนและส่วนประกอบที่สามารถจูงใจกรรมการ
ที่มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้และจะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความ
จ าเป็ น ในการก าหนดค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการจะพิ จ ารณาตามหลั ก ปฎิ บั ติ โ ดยทั่ ว ไปในอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง พิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์ทางาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทาให้กับ
ธนาคารได้และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
การกาหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนุมัติตามลาดับอานาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
เพื่อความโปร่ งใส เช่น ผู้ถื อหุ้นอนุมัติค่า ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่ า ตอบแทนกรรมการก าหนดโดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ในรู ป ของตั ว เงิ น ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นและ
ค่าเบี้ยประชุม นอกจากนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร โดยการนาเสนอจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ่ ง ค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการจะก าหนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและโปร่ ง ใสตามหลั ก ปฏิ บั ติ โ ดยทั่ ว ไป
ในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทางาน ความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการในการกากับการทางานของธนาคารและคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น
ค่ า ตอบแทนกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2 560
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,600,000 บาท โดยให้คณะกรรมการธนาคารมีอานาจในการ
พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสม
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจาปี 2560 ดังนี้
ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 และ 2559
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
ตาแหน่ง

ประธาน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

2560
30,000
25,000

2559
30,000
25,000

2560
30,000
20,000

2559
30,000
20,000

2560
30,000
20,000

2559
30,000
20,000

2560
30,000
20,000

2559
30,000
20,000

2560
30,000
20,000

2559
30,000
20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. เงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2560
ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนส่งเสริม ให้นโยบาย แก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องสาคัญๆ
ให้แก่ธนาคารร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดาเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรกาหนดเงินบาเหน็จ
กรรมการ
เนื่องจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร ได้กาหนดเงินบาเหน็จ
กรรมการเช่นกัน จึงเห็นว่ากรรมการธนาคารท่านใดที่เป็นกรรมการ ที่บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ให้ได้รับเงิน
บาเหน็จกรรมการจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว ดังนั้นจึงขอกาหนดเงินบาเหน็จกรรมการเป็น
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จานวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้จ่ายเงินบาเหน็จให้แก่กรรมการ 2 ท่าน ดังนี้
1. นายศิริชัย สมบัติศิริ
2. นายสรร วิเทศพงษ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารจ่า ยค่ า ตอบแทนให้แ ก่ ก รรมการธนาคารจ านวน 17,413,684.20 บาท โดยเป็ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น
เบี้ยประชุม และเงินบาเหน็จ
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ค่าตอบแทนอื่น หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หมายถึง หุ้น หุ้นกู้ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ
ไม่เป็นตัวเงิน นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงได้รับตามปกติ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม ดังนี้
ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ประจาปี 2560 และ 2559
2560/1
รายนามกรรมการ

2559 /1

วันทีเ่ ริม่ เป็น

ค่าตอบแทน

โบนัส

ค่าตอบแทน

โบนัส

กรรมการธนาคาร

และเบี้ยประชุม

(บาท)

และเบี้ยประชุม

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1. นายรัตน์

พานิชพันธ์

28 ธ.ค. 2548

12,000,000

-

12,000,000

-

2. นายไพโรจน์

เฮงสกุล

1 ก.พ. 2552

650,000

-

60,000

-

3. นายอดุลย์

วินัยแพทย์

19 ธ.ค. 2548

60,000

-

120,000

-

อัศวโภคี

5 ต.ค. 2555

490,000

-

80,000

-

5. รศ.ดร.สุปรียา

ควรเดชะคุปต์

1 ส.ค. 2560

20,000

-

-

-

6. นายศิริชัย

สมบัติศิริ

2 ม.ค. 2557

2,166,842.10

-

1,796,315.79

-

7. นายนพร

4. นายสมศักดิ์
/3

สุนทรจิตต์เจริญ

19 ธ.ค. 2548

260,000

-

80,000

-

/4

ชิง-ฟู่

1 ส.ค. 2560

-

-

-

-

/5

9. นายวู

โค-ชิน

1 ส.ค. 2560

180,000

-

-

-

10. นางศศิธร

พงศธร

21 ธ.ค. 2548

-

-

-

-

11. นายอนันต์/4

อัศวโภคิน

19 ธ.ค. 2548

-

-

-

-

วิเทศพงษ์

17 พ.ย. 2558

1,526,842.10

-

1,174,327.49

-

ธรรมพรหมกุล

9 มี.ค. 2555

60,000

-

-

-

17,413,684.20

-

15,310,643.28

-

8. นายฉี

12. นายสรร

/3

13. นายคุณวุฒ/5ิ

รวม

หมำยเหตุ:
/1
ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารประจาปี 2560 และประจาปี 2559 เนื่องจากกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการชุดเดียวกับของบริษัทแม่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือบริษัท แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดังนั้น ในปี 2560 และปี 2559 เมื่อบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของธนาคาร ธนาคารไม่ได้
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการธนาคารอีก
/2
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หมายถึง หุ้น หุ้นกู้ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกเหนือจากผลประโยชน์ ที่พึงได้รับตามปกติ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม
/3

/4
/5

รศ.ดร.สุปรียำ ควรเดชะคุปต์ เข้ำดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบรรษัทภิบำล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม
2560 แทนนำยสรร วิเทศพงษ์ ที่ลำออก
นำยฉี ชิง-ฟู่ เข้ำดำรงตำแหน่ง กรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560 แทนนำยอนันต์ อัศวโภคิน ที่ลำออก
นำยวู โค-ชิน เข้ำดำรงตำแหน่ง กรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560 แทนนำยคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ที่ลำออก
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ธนาคารจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารรวม 29 ราย จ านวน 124,549,781.43 บาท โดยเป็ น ค่ า ตอบแทน
ในรูปเงินเดือน โบนัสและค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนอื่นหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงได้รับตามปกติ ได้แก่ เงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาลและค่าตอบแทนอื่นดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของธนาคารประจาปี 2560 และ 2559
ประเภท
เงินเดือน

2560
จานวน
(ราย)

2559
ค่าตอบแทน
(บาท)

29

จานวน
(ราย)

96,945,145

เงินพิเศษ/โบนัส

17

ค่าตอบแทน
(บาท)
60,395,445

21,647,600

15,158,400

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

4,374,917

2,737,282

เบี้ยประกันกลุ่ม

33,407.51

28,237.74

-

-

ค่ารักษาพยาบาล

132,712.32

94,290

ค่าตอบแทนอื่น

1,416,000

1,629,000

124,549,781.43

80,042,654.74

ค่าเครื่องแบบ/บัตรพนักงาน

รวม

2. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ธนาคารได้จัดให้มีโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน (Employee Joint Investment
Program (EJIP)) เป็ น โครงการที่ น าเงิ น สะสมของพนั ก งานและเงิ น สมทบของธนาคาร ไปซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) หรือ “หุ้น LHBANK” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันเริ่มต้นโครงการ
1 กรกฎาคม พ. ศ. 2557
ระยะเวลาที่พนักงานต้องจ่ายเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ในส่วนของพนักงาน
ระยะเวลาการสมทบเงินโดยบริษทั
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
วันสิ้นสุดโครงการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
- พนักงานผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นพนักงานประจาที่อยู่ในระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป และผ่านการทดลองงาน
- พนัก งานที่เข้ าร่ว มโครงการ ต้องจ่ายเงิน สะสมในส่วนของพนัก งานเพื่อ ร่วมลงทุ นกับ เงิ น สมทบของธนาคาร
เป็นประจาทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน (Basic Salary) และธนาคารจะจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานที่เข้าร่วม
โครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน (Basic Salary) ของพนักงานแต่ละท่าน
บุคลากร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ธนาคารมี พ นั ก งานจ านวน 1,504 ราย ลดลง 188 ราย เมื่ อ เที ย บกั บ สิ้ น ปี 2559
ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2560
1,504

31 ธันวาคม 2559
1,692

31 ธันวาคม 2558
1,653
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ปี 2560 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,167.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.74 เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
นโยบายในการพัฒนาบุคคลากร
เพื่อให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญ ธนาคารจึงมีนโยบาย
ในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคคลากรของธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภายในองค์กรและ
การส่ ง บุ ค คลากรเข้ า รั บ การอบรมกั บ สถาบั น จั ด อบรมภายนอกองค์ ก ร รวมทั้ ง การสอนงานโดยหั ว หน้ า งาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อให้การทางานมีป ระสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ เสริมสร้างให้เกิดการประสานความร่วมมือร่วมใจ
เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายงาน และเป็นประโยชน์ต่องานในภาพรวมขององค์กร
ค่านิยมองค์กร (ProAcTIVE)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จากั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความสาคั ญ ข องพนั ก งานเพราะถื อ เป็ น ส่ ว นที่ สาคั ญ
ในการผลัก ดัน ให้ธุ รกิ จเติ บโตอย่ างมั่นคงและยั่ งยื นและสอดคล้อ งกับ พัน ธกิจ ของธนาคารที่ จะพัฒนาและสนับ สนุน การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งในเชิงความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
ธนาคารได้กาหนดค่านิยมองค์กรที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีจุดมุ่ งหมายเดียวกันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบั ติงาน
หรือเรียกว่า Pro-Active ได้แก่
Professional
คือ การพัฒนาศักยภาพ /สร้างสรรค์งานในเชิงรุก/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
Accountability
คือ การรับผิดชอบในทุกมิติ/ยึดมั่นสัจจะ/ใฝ่สาเร็จ
Teamwork
คือ การเปิดใจแก่กัน/ทางานเป็นทีม/มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
Integrity
คือ ความสุจริต/มีจริยธรรม/โปร่งใส
Visioning
คือ การคิดนอกกรอบ/มองกว้างไกล/ยึดมั่นในเป้าหมาย
Excellence Service
คือ มีใจรักบริการ/ให้เกียรติ/จิตอาสา
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้ าใจในภาพรวมธุรกิจของธนาคารและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความสาคัญของตนเองที่มีต่อองค์กรมีความรู้ความเข้าใจต่อค่านิยม
ของธนาคาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารมีนโยบายในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทางานอย่างมีความสุข
รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล
เครื่องแบบพนักงาน รวมถึงผลประโยชน์สวัสดิการอื่นๆ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน ทาให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้
เมื่ อ เกษี ย ณอายุ ห รื อ เมื่ อ ออกจากงานโดยธนาคารได้ จ่ า ยเงิ น สมทบเข้ า กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ในสั ด ส่ ว นที่ เ ท่ า กั น กั บ พนั ก งาน
เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารได้จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจานวน 37.3 ล้านบาท และ 34.2 ล้านบาท ตามลาดับ
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จานวนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ทีเ่ ข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทแม่ และธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559
ตารางแสดงจานวนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการธนาคาร ที่เข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทแม่ และธนาคาร
รายนามกรรมการ

ตาแหน่ง

1. นายรัตน์

พานิชพันธ์

ประธานกรรมการ

2. นายไพโรจน์

เฮงสกุล

3. นายอดุลย์

วินัยแพทย์

4. นายสมศักดิ์

อัศวโภคี

5. รศ.ดร.สุปรียา

ควรเดชะคุปต์

6. นายศิริชัย

สมบัติศิริ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร

7. นายนพร

สุนทรจิตต์เจริญ

8. นายฉี

31 ธันวาคม 2560
จานวนการถือหลักทรัพย์
บริษัทแม่/1
ธนาคาร/2
-ไม่มี-ไม่มี-

31 ธันวาคม 2559
จานวนการถือหลักทรัพย์
บริษัทแม่/1
ธนาคาร/2
-ไม่มี-ไม่มี-

5,606,797 หุ้น
ร้อยละ 0.027

-ไม่มี-

5,606,797 หุ้น
ร้อยละ 0.041

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

150,000 หุ้น
ร้อยละ 0.001
(ลดลงร้อยละ 86.84)

-ไม่มี-

1,140,237 หุ้น
ร้อยละ 0.008

-ไม่มี-

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ชิง-ฟู่

กรรมการ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

9. นายวู

โค-ชิน

กรรมการ
กรรมการบริหาร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

10. นางศศิธร

พงศธร

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร

1,983,622 หุ้น
ร้อยละ 0.009
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.22)

-ไม่มี-

1,356,522 หุ้น
ร้อยละ 0.009

-ไม่มี-

/1

หมายเหตุ บริษัทแม่
/2
ธนาคาร

หมายถึง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายถึง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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ตารางแสดงจานวนการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารธนาคารที่เข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทแม่ ธนาคาร และบริษัทย่อย
รายนามผูบ้ ริหาร

ตาแหน่ง

1. นางศศิธร

พงศธร

กรรมการผู้จัดการ

2. นางสุธารทิพย์

พิสิฐบัณฑูรย์

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มพัฒนาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง

3. นายเฉิน
4. นางสาวจุฑามาศ

จิง-หมิง
สมบุณยะวิโรจน์

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงาน
การตลาดการธนาคาร

5. นายธานี

ผลาวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นางสาวชุติมา

บุญมี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุม

7. นายไพรัช

ตระหง่านเรือง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขา

8. นายโกศล

กวยาวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการ

9. นางระวีวรรณ

วัธนานุกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน

10. นางสาวจินตนา

ใกล้สุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 กลุ่มสินเชื่อ

11. นายอนุชา

บุปผเวส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2 กลุ่มสินเชื่อ

12. นายสมศักดิ์

ดีมงคลสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 3 กลุ่มสินเชื่อ

13. นายภราดร

ปรียปวัตน์

ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานปฏิบัติการธนาคาร

14. นายวิเชียร

อมรพูนชัย

ผู้ช่วยสายงาน สานักกรรมการผู้จัดการ

15. นางสาวโจว

เหมย-อิง

16. นายเรืองศักดิ์

วิทวัสการเวช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินใหม่
ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล

17. นางพัทรภรณ์

เยี่ยมสวัสดิ์

ผู้ช่วยสายงานการตลาดการธนาคาร

18. นายสีห์โสภณ

ตติยะวรนันท์

ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 1

19. นายนพคุณ

ทอดสนิท

ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา

20. นางภรณี

ไพรินทร์

ผู้ช่วยสายงานปฏิบัติการธนาคาร

21. นายเจริญ

ตระการรัตติ

ผู้ช่วยสายงานการเงิน

หมายเหตุ

/1

บริษัทแม่
/2
ธนาคาร

31 ธันวาคม 2560
จานวนการถือหลักทรัพย์
/1
/2
บริษทั แม่
ธนาคาร
1,983,622 หุน้
-ไม่มีร้อยละ 0.009
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.22)
-ไม่มี-ไม่มี-

31 ธันวาคม 2559
จานวนการถือหลักทรัพย์
/1
/2
บริษทั แม่
ธนาคาร
1,356,522 หุน้
-ไม่มีร้อยละ 0.009
-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี664,128 หุน้
ร้อยละ 0.005

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-

453,545 หุน้
ร้อยละ 0.003

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,233,764 หุน้
ร้อยละ 0.006
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.27)
515,924 หุ้น
ร้อยละ 0.002
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.75)
-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,139,529 หุน้
ร้อยละ 0.008

-ไม่มี-

-ไม่มี-

260,897 หุ้น
ร้อยละ 0.002

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,153,053 หุน้
ร้อยละ 0.005
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.91)
464,615 หุ้น
ร้อยละ 0.002
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 94.10)
603,711 หุ้น
ร้อยละ 0.003
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.46)
478,676 หุ้น
ร้อยละ 0.002
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.95)
556,422 หุ้น
ร้อยละ 0.003
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.16)
-ไม่มี-

-ไม่มี-

650,000 หุน้
ร้อยละ 0.005
1,058,740 หุน้
ร้อยละ 0.008

-ไม่มี-

239,372 หุ้น
ร้อยละ 0.002

-ไม่มี-

-ไม่มี-

367,080 หุ้น
ร้อยละ 0.003

-ไม่มี-

-ไม่มี-

405,824 หุ้น
ร้อยละ 0.003

-ไม่มี-

84 หุ้น
ร้อยละ 0.000

402,745 หุ้น
ร้อยละ 0.003

84 หุ้น
ร้อยละ 0.000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

502,394 หุ้น
ร้อยละ 0.002
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.41)
402,517 หุน้
ร้อยละ 0.002
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.98)
367,564 หุ้น
ร้อยละ 0.002
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 137.14)
-ไม่มี-

-ไม่มี-

336,251 หุ้น
ร้อยละ 0.002

-ไม่มี-

-ไม่มี-

298,214 หุ้น
ร้อยละ 0.002

-ไม่มี-

-ไม่มี-

155,000 หุ้น
ร้อยละ 0.001

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

927,371 หุ้น
ร้อยละ 0.004
(ลดลงร้อยละ 28.22)

-ไม่มี-

1,291,992 หุ้น
ร้อยละ 0.009

-ไม่มี-

-ไม่มี976,015 หุน้
ร้อยละ 0.005
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.96)
741,547 หุน้
ร้อยละ 0.004
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.50)

-ไม่มี-

หมายถึง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายถึง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจสาหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และพิจารณาถึงปัจจัยภายในอื่นๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และประเด็นสาคัญต่างๆ
ที่ต้องปฎิบัติ โดยผู้บริหารจะนาปัจจัยดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนดแผนงานในแต่ละปี และมีการทบทวนแผนการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้วางกรอบและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจให้มีการเติบโตบนพื้นฐาน
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน ธนาคารมีการควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบ มีการกาหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสาธารณะซึ่งเป็นไปตาม
หลักการและแนวปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ก ากั บ ดู แ ลการท าธุ ร กรรมของธนาคารและเป็ น แนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยการทาธุรกรรมแต่ละประเภท
จะมีกระบวนการวิเคราะห์เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคารเป็นผู้กากับดูแลให้หน่วยงาน
ภายในธนาคารดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นการกาหนดแนวทางในการดาเนินการของธนาคาร บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และกาหนดนโยบาย
มาตรฐานการจัดทาแผนธุรกิจและงบประมาณ การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อนามาปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่ อเพื่อควบคุม ป้องกันและลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมการให้สินเชื่อ เพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างความเสี่ยงในการให้สินเชื่อกับผลตอบแทนที่ได้รับ โดยกาหนดนโยบายให้มีเป้าหมายและกระบวนการที่มีความ
เหมาะสมกับความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละประเภทเพื่อกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน และมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุง
นโยบายภายใต้ระดับความเสี่ยงต่างๆ ที่ยอมรับได้
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา ธนาคารได้กาหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา กาหนดแนวทางควบคุม ป้อ งกัน และลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมการให้สินเชื่อ
ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันกับคู่สัญญาในต่างประเทศ รวมทั้งมีการกาหนดวงเงินหรือเพดานสูงสุดในการทาธุรกรรมของประเทศ
คู่สัญญา
4. นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง เป็นแนวทางในการบริหารการลงทุ นในหลักทรัพย์
และการบริหารสภาพคล่องให้เหมาะสม สามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้สนิ และภาระผูกพันที่จะถึงกาหนดชาระ การพัฒนากระบวนการ
ในการบริหารความเสี่ยงและติดตามสถานะความเสี่ยงด้านตลาดอย่างต่อเนื่อง การดูแลให้โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินมีความ
เหมาะสม มีแหล่งเงิ นทุนหรือสินทรัพย์ที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพียงพอเพี่อรองรับความเสี่ยงในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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5. นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ธนาคารได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้บริการจากบุคคลภายนอก การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดทา
แผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายจากการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
6. นโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก ธนาคารกาหนดนโยบายไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานใน
การใช้บริการจากบุคคลภายนอก และกาหนดแนวทางการกากับดูแลและควบคุมการใช้บริการจากบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างรัดกุม
มีกระบวนการระบุ วัดและติดตามความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. นโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ธนาคารได้กาหนดกระบวนการปฏิบัติงานสาหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดย
กาหนดให้มีการระบุและประเมินความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการควบคุมความเสี่ยงในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้อ ยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. นโยบายการประเมิ นความเสี่ ย งและความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น และนโยบายการทดสอบภาวะวิก ฤต
เป็นแนวทางเพื่อให้ธนาคารดูแลเงินกองทุนให้เพียงพอที่จะรองรับ ความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยนโยบายได้เน้นถึง
ขั้นตอน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่เป็นระบบ เพื่อรักษาระดับเงินกองทุนให้
เพียงพอสาหรับปัจจุบันและอนาคต
9. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ย ง เป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้างเงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน ตลอดจน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้ วน สามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจทาธุรกรรมกับธนาคาร
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารมีโครงสร้างองค์กรที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
การควบคุมภายในที่ดี ดังนี้
1. คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของธนาคารและกาหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และกาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามนโยบาย
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
2. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบเสนอนโยบายและแผนกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคาร
ดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อหาข้อดี ข้อเสีย และแนวทางแก้ไข
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่ครบถ้วนเพียงพอและเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และสอดคล้องตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงสอบทาน
ให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการกากับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของธนาคาร
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายป้องกันการจ่ายเงินเพื่อ
การคอร์รัปชั่น และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็นตัวแทนธนาคารในการสื่อสารและดาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ควบคุม ติดตาม และดูแลให้ธนาคารดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้ รวมถึงประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
6. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและเสนอแนะการบริหารสภาพคล่อง
ประเมิน ติดตาม และจัดทาแผนการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดและอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมถึงกาหนดแผนการ
ลงทุนและดูแลให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน
7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการกาหนดแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ และแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณากาหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกรณีพบข้อบกพร่อง
62

นอกจากนี้ ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม ความเสี่ ย งเฉพาะด้ า น เช่ น
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพัฒนาสินเชื่อ เป็นต้น โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ย ง
เป็นหน่วยงานดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร และมีฝ่ายตรวจสอบ ทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน การสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของทางการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ชย์ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงต่ อ ตลาดเงิ น และภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิ จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบี ย บของทางการ การปรั บ ตั ว ของคู่ แ ข่ ง การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ธนาคารพาณิชย์เช่นกัน
การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย แบ่ ง ออกเป็ น 5 ด้ า นหลั ก ๆ คื อ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ธนาคารมีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมและการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ รวมถึงความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และ
ทรัพยากรขององค์กรอันเป็นผลมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขัน รายได้ และ
เงินกองทุนของธนาคาร
1.1 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจและคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารจึงได้
จัดทาแผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี การทาประมาณการเงินกองทุ น โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทาและ
แสดงความคิดเห็น โดยแผนธุรกิจและงบประมาณ ได้นาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีการทบทวนทุกครึ่งปี
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการได้ติดตามผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนธุรกิจ
อย่างสม่าเสมอ
1.2 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินกองทุน
การเปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ลเงิ น กองทุ น ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ Basel III ตามหลั ก การของ
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ซึ่ ง ครอบคลุ ม เรื่ อ งการด ารงเงิ น กองทุ น และการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านสภาพคล่องที่กากับดูแลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและกาหนดให้ธนาคารต้องดารงเงินกองทุนเพิ่มขึ้นให้เพียงพอที่จะรองรับ
ความเสียหายที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมทั้งเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุน
การกากับดูแลเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ได้กาหนดให้ธนาคารต้องดารงอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.50 โดยแบ่งเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6.00
และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.50
นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital Buffer)
เพื่ อรองรั บผลขาดทุน ในภาวะวิ ก ฤต (Conservation Buffer) โดยก าหนดให้ ธนาคารพาณิ ชย์ด ารงอัต ราส่ วนเงิน กองทุน ชั้ นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น โดยให้ทยอย
ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนครบมากกว่าร้อยละ 2.5
ในวันที่ 1 มกราคม 2562
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารดารงอัต ราส่ วนเงินกองทุ นทั้งสิ้นต่ อสิน ทรัพ ย์เสี่ ยงอยู่ที่ร้ อยละ 21.857
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 18.673 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 18.673 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
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ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ทั้งสิ้น จานวน 39,915.64 ล้านบาท แบ่งเป็น
เงิน กองทุ นชั้ นที่ 1 ที่เ ป็น ส่ว นของเจ้ าของจ านวน 34,101.44 ล้า นบาท หรื อคิ ดเป็น ร้อยละ 85.43 ของเงิน กองทุน ทั้งสิ้น และมี
เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 2 จ านวน 5,814.20 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.57 ของเงิ น กองทุ น ทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ที่ เ พี ย งพอ
ต่อการดาเนินธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจากความ
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) เพื่อรองรับความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ทาให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถบริหาร
จัดการเงินกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับความเสี่ยงต่างๆ ได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต และมีเงินกองทุนที่เพียงพอรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
2. ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ในการชาระหนี้คืน หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกหนี้หรือคู่ค้าอาจไม่สามารถชาระหนี้คืนได้จนเป็นเหตุให้ลูกหนี้ถูกปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร โดยมีสาเหตุจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอก เช่น การ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น และจากปัจจัยความเสี่ยงภายใน เช่น การขาดการ
กากับดูแลควบคุม การขาดการติดตามให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญา กระบวนการพิจารณาสินเชื่อและการสอบทานสินเชื่อไม่
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น โดยธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ธุรกรรมการให้สินเชื่อและคล้ายการให้สินเชื่อ ธุรกรรม
ที่คู่สัญญามีภาระที่ต้องส่งมอบสินทรัพย์หรือชาระหนี้แก่ธนาคาร ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ ทั้งลูกหนี้บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล เพื่อช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 Credit Scoring Model เป็นเครื่องมือแยกแยะและจัดระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งตัวแบบ
ที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ได้รับการพัฒนาด้วยข้อมูลพื้นฐานทางสถิติของลูกหนี้ของธนาคาร ประกอบกับใช้ดุลยพินิจของ
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Base)
 Credit Rating Model เป็นเครื่องมือที่ช่วยกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่เป็ นนิติบุคคล
ธนาคารตระหนักถึงระดับความแม่นยาและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าวที่ธนาคารนามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใช้ตัวแบบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่าเสมอ รวมถึงพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
วัดความเสี่ยงด้านเครดิตให้สามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต โดยมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกัน
มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักประกัน
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารมีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ได้แก่ สานักพิจารณาความ
เสี่ยงสินเชื่อธุรกิจและสานักพิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย ซึ่งมีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ให้สินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าสินเชื่อที่จะอนุมัติได้รับการพิจารณากลั่นกรองด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งมีหน่วยงาน
สอบทานสินเชื่อที่มีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่สอบทานความถูกต้องของสินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติ มีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไข
สินเชื่อ การสร้างความเข้าใจ และอบรมเพื่อเสริมความรู้ด้านสินเชื่อให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาการตลาด
สินเชื่อให้ได้สินเชื่อที่มีคุณภาพ
การบริหารพอร์ตสินเชื่อ
ธนาคารให้ความสาคัญกับคุณภาพลูกหนี้ตามประเภทธุรกิจและสัดส่วนการกระจุกตัวของสินเชื่อ ดังนั้น ธนาคาร
มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตสินเชื่อในมิติต่างๆ อาทิ คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อและประเภทธุรกิจ
สัดส่วนยอดหนี้ลูกหนี้รายใหญ่ 20 รายแรกต่อเงินกองทุนทั้งหมดของธนาคาร เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อและแนวโน้ม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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ความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย
2.1 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ
การเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพเป็นความเสี่ยงที่สาคัญของธนาคาร ทาให้ธนาคารต้ องกันเงินสารอง
สาหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรและความเพียงพอของเงินกองทุน อย่างไรก็ตาม
ธนาคารได้กาหนดกระบวนการควบคุมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ ตั้งแต่กระบวนการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่มีความเข้มงวด เช่น การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณา
สินเชื่อและหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน การกาหนดเงินดาวน์ขั้นต่าของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสาหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยง
สูง การกาหนดมาตรฐานขั้นต่าเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้กู้ในแต่ละด้าน นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
กลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารให้ความสาคัญกับการ
จัดการหนี้ที่เริ่มจะมีปัญหา หรือหนี้ที่มีปัญหา โดยจัดให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ติดตามหนี้โดยเฉพาะ
2.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อในหลายมิติทั้งเรื่องการกระจุกตัวของลูกหนี้รายใหญ่
และการกระจุกตัวของลูกหนี้ในแต่ละภาคธุรกิจ ธนาคารได้กาหนดเพดานความเสี่ยงและระดับการแจ้งเตือน เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการ
กระจุกตัวของสินเชื่ออย่างมีนัยสาคัญ
2.3 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของมูลค่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
เงินให้สินเชื่อส่วนที่มีหลักประกัน คิดเป็นร้อยละ 45.54 ของเงินให้สินเชื่ อทั้งสิ้น โดยมีหลักประกันประเภท
อสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 91.82 ของหลักประกันทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาอาจทาให้มี
ความเสี่ยงจากการที่อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลง ธนาคารจึงมีการบริหารความเสี่ยงจากการด้อ ยค่าของมูลค่า
หลักประกัน โดยการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาหลักประกัน ซึ่งกาหนดให้มีการทบทวนราคาประเมินหลักประกันเป็น
ประจาตามระยะเวลาของการจัดชั้นสินทรัพย์ ได้แก่ สินทรัพย์จัดชั้นปกติ สินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ สินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่า
มาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย และสินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ รวมทั้ง ทบทวนราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการชาระหนี้
หรือซื้อจากการขายทอดตลาด โดยระยะเวลาการทบทวนราคาจะเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนมูลค่า
ที่แท้จริงของหลักประกันตามสภาวะปัจจุบนั
3. ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบต่อรายได้และปริมาณเงินกองทุน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารมีนโยบาย
การควบคุมและจัดการความเสี่ยงทุกประเภทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของราคาเป็ น ความเสี่ ย งที่ อ าจได้ รั บ ความเสี ย หายอั น สื บ เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ของบริษัทหรือการเปลีย่ นแปลงในมูลค่า
ปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ปัจ จุบันธนาคารมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ในระดับต่า
เนื่องจากธนาคารไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารอนุพันธ์
การลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ข องธนาคารเป็ น การลงทุ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ด ารงเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ธนาคารจึงเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่า โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ภาค
ธุรกิจเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ จ านวน 55,236.56 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขาย
ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม จานวน 8,085.40 ล้านบาท และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด จานวน 47,145.90 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมี
เงินลงทุนทั่วไปที่เป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด จานวน 5.26 ล้านบาท
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านราคาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารมีการใช้
แบบจาลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเชื่อมั่นหนึ่งๆ หากถือครองหลักทรัพย์ในช่วง
ระยะเวลาที่กาหนด โดยธนาคารได้ใช้ค่าความเสี่ยงที่คานวณได้เป็นแนวทางในการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้
ธนาคารมีการจาลองเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์อย่างรุนแรงเฉียบพลัน หรือการทดสอบ
ภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อสามารถประเมินความเสียหายจากความเสี่ยงในกรณีที่อยู่ภายใต้ภาวะวิกฤต
3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งอาจทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเกิดจากฐานะทั้งใน
และนอกงบดุล ทั้งนี้ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนี้สินและ ส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและความไม่สอดคล้องระหว่างระยะเวลาคงเหลือในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ของ
รายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน และรายการนอกงบดุล โดยธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ทาหน้าที่
ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยจะกาหนด
โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและดูแลให้โ ครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กาหนด รวมทั้งควบคุมสัดส่วน
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยในระยะเวลาครบกาหนดต่างๆ ให้อยู่ในระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ธนาคารได้ติดตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบี้ย รวมทั้งจัดทารายงานการวิเคราะห์ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งรวมถึงการจาลองรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพื่อดูผลกระทบต่อรายได้ของธนาคารให้อยู่ภายใต้
เพดานความเสี่ยงที่กาหนด
3.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Exchange) เป็นเงินไทย (Baht) ทั้งประเภทรับซื้อ
(Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารได้กาหนดการดารงฐานะเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ สิ้นวัน ไม่เกินกว่าจานวนที่ได้รับอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสาคัญ
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชาระเงิน
เมื่ อ ครบก าหนดเนื่ อ งจากไม่ ส ามารถเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น เงิ น สดหรื อ ไม่ ส ามารถจั ด หาเงิ น ได้ อ ย่ า งเพี ย งพอตามความต้ อ งการ
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดและมี ต้ น ทุ น ที่ เ หมาะสม ซึ่ งอาจท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ รายได้ แ ละเงิ น กองทุ น ของธนาคารได้
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สิน
และการสารองสินทรัพ ย์สภาพคล่องเพื่อนามาใช้รองรับความต้องการ ส่ วนปัจจั ยภายนอกขึ้นอยู่กับสภาพคล่อ งของตลาดและ
ความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก ธนาคารมีเครื่องมือสาหรับวัด ติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและได้กาหนดระดับการแจ้งเตือน
ที่เหมาะสม มีการทบทวนนโยบายและพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัด ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกากับ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักการบริหารความเสี่ยงสากล
ธนาคารได้วางแผนและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการชาระภาระ
ผูกพันในปัจจุบันและในอนาคต ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อระดมทุนทั้งระยะสัน้ และระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือ
ความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากรและระบบงานหรือ มาจากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมาย
แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และ
เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงมีการกาหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างชัดเจน รวมทั้ง
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจขั้นตอนการทางาน และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง เป็นต้น
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ธนาคารได้ พั ฒ นากระบวนการตลอดจนเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่
การจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) เพื่อจัดเก็บข้อมูลความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึ ง
ความเสี ย หายที่ส ามารถป้ อ งกั นได้ ตลอดจนข้ อมู ล เหตุ ก ารณ์ ผิ ดปกติ อื่ น ๆ ซึ่ งข้อ มู ล เหล่ า นี้ ธ นาคารจะน าไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานและกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อให้โอกาสเกิดความเสี่ยงลดลง
ธนาคารก าหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานท าการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยต นเอง (Risk and Control
Self Assessment: RCSA) โดยการระบุจุดที่มีความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน รวมทั้งประเมินว่ามาตรการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอและเหมาะสมเพียงใด และได้นาข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล และจัดทาดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicators) เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในหน่วยงานที่มีโอกาสในการทุจริต
จากการปฏิบัติงานสูง เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางป้องกันและจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตด้วย
ธนาคารได้ ก าหนดนโยบายการใช้ บ ริ ก ารจากบุ ค คลภายนอกและนโยบายการออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ โดยก าหนด
ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยง
ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็นก่อนการใช้บริการจากบุคคลภายนอกหรือ
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ธนาคารจัดให้มีแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ วินาศภัย และภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถให้บ ริการได้อย่างต่อเนื่องหรือลดเวลา
การหยุดชะงักการดาเนินงานของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งทุกหน่วยงานของธนาคารมีส่วนร่วมในการจัดทาและได้ปรับปรุง
แผนดังกล่าวทุกปี รวมถึงได้มีการทดสอบ ซักซ้อมการฟื้นฟูระบบคอมพิวเตอร์ และทดสอบการปฏิบัติงานในธุรกรรมง านสาคัญ
เป็นประจาทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถดาเนินธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อเนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน โดยได้ พั ฒ นาช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบั ติการในรูปแบบระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนาจากผู้จัดสัมมนา
ภายนอกและจัดอบรมสัมมนาภายใน โดยเชิญวิทยากรที่มีความชานาญจากหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้งวิทยากรผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริห าร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ (มหาชน) ประกอบด้ว ย
กรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายศิริชัย
2. นายนพร
3. นายวู
4. นางศศิธร

สมบัติศิริ
สุนทรจิตต์เจริญ
โค-ชิน
พงศธร

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

โดยมีนายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กรและ
กฎหมาย ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
นายศิ ริ ชัย สมบั ติ ศิ ริ ประธานกรรมการบริห าร ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขต ความรับ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง และ
ได้รายงานผลการประชุมและความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ดังนี้
 เสนอแผนกลยุ ท ธ์ และทิ ศ ทางการด าเนิ น งานประจ าปี 2560 และแผน 3 ปี ของธนาคารต่ อ
คณะกรรมการธนาคารและดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติ
 มอบหมายงานและประสานงานกับผู้บริหารเพื่อให้ก ารดาเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อดี ข้อเสีย และแนวทางในการแก้ไข
 พิจารณากลั่นกรองงานต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

(นายศิริชัย สมบัติศริ )ิ
ประธานกรรมการบริหาร
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวม
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2560 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจปี 2561
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2560
ปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 เร่งขึ้นที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2559 ขยายตัวชัดเจนจาก
ภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว โดยมูลค่าการส่งออกปี 2560 เติบโตร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับที่ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.5
ในปี 2559 สาหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีสอดคล้องกับจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มสัญชาติโดยเฉพาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านอุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่
การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญของเศรษฐกิจไทย
สาหรับภาคการธนาคาร ในปี 2560 เงินให้สินเชื่อโดยรวมขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อน ทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภค
บริโภค สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัว อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์ยังระมัดระวังการให้สินเชื่อ เนื่องจากคุณภาพ
สินเชื่อที่ยังด้อยลงต่อเนื่องโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจ SMEs ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา
โดยสัดส่วนสินเชื่อที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.83 ณ สิ้นปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.91
ณ สิ้นปี 2560 อย่างไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีเงินสารองและเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงซึ่งสามารถ
รองรับการขยายตัวของสินเชื่อได้
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจปี 2561
ปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.6 – 4.6 ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีปัจจัยสนันสนุนดังนี้
1. การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะจากความคืบหน้าของ
โครงการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
2. การบริโภคภาคครัวเรือนที่แนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น
รวมทั้งภาวะการเงินที่ยังผ่อนคลายจะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าคงทน
3. การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวดีใกล้เคียง
กับปีก่อนหน้า
ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ได้แก่ ความผันผวนของตลาดการเงินโลกจาก
การดาเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของประเทศพัฒนาแล้ว การดาเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ของสหรัฐฯ และ
ความผันผวนของค่าเงินและราคาน้ามันในตลาดโลก
แนวโน้มของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ คาดว่าผลการดาเนินงานจะดีขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อที่ได้รบั ผลดีจาก
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี จากที่ธุรกิจขนาดใหญ่ยังมีแผนระดมทุนผ่านหุ้นกู้ และยังมีความเสี่ยงจากปัญหาสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ โดยเฉพาะความกังวลต่อสินเชื่อของธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะก่อน ประกอบกับ
กาลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ยังเปราะบาง อาจกดดันให้กาไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นได้ไม่มากนัก
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพรวมภาวะธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561
ภาพรวมภาวะธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ปี 2560
ปี 2560 ภาพรวมอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อ น จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่เริ่มฟื้นตัว
ในปี ที่ ผ่ า นมา โดยเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.5 จากสิ้ น ปี ก่ อ น อย่ า งไรก็ ต าม ระบบธนาคารพาณิ ชย์ เ ผชิ ญ กั บ ปั ญ หาหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะจากลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่อรายย่อย ทาให้ทั้งระบบธนาคารพาณิชย์
เน้นการให้สินเชื่ออย่างรัดกุมและให้ความสาคัญกับการเติบโตของสินเชื่ออย่างระมัดระวังมากขึ้น
ด้านการระดมเงินฝาก ธนาคารต่างๆ แข่งขันออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก และมีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นทั้งรูปแบบ การออกหุ้นกู้
ในประเทศและต่างประเทศ
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ความสามารถในการทากาไรในปีที่ผ่านมา ถูกกดดันจากการตั้งสารองที่เพิ่มขึ้น จากปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL) ที่เพิ่มขึ้น และการเตรียมตัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในอนาคต เช่น IFRS 9 ส่งผลให้กาไรสุทธิชะลอตัว แต่ทั้งนี้ธนาคาร
พาณิชย์มีการปรับตัวโดยเน้นบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งต้นทุนดอกเบี้ยและต้นทุนบริหารจัดการ
ข้อมูลเปรียบเทียบของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) กับระบบธนาคารพาณิชย์
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560

2560
ระบบธนาคารพาณิชย์
สินทรัพย์
สินเชื่อ
เงินฝาก
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)
สินทรัพย์
สินเชื่อ
เงินฝาก
ส่วนแบ่งตลาดของ LH
BANK
สินทรัพย์ (%)
สินเชื่อ (%)
เงินฝาก (%)

2559

(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราการ
อัตราการเติบโต (ต่อปี) เติบโต (ต่อปี)
เฉลี่ย
2560
2559
ย้อนหลัง 2 ปี

2558

16,677,044
11,687,205
12,136,642

15,941,608
11,185,891
11,427,320

15,546,336
10,924,484
11,222,823

4.6%
4.5%
6.2%

2.5%
2.4%
1.8%

3.6%
3.4%
4.0%

230,396
154,020
143,742

209,695
141,145
149,639

198,039
132,727
137,300

9.9%
9.1%
-3.9%

5.9%
6.3%
9.0%

7.9%
7.8%
2.5%

1.38
1.32
1.18

1.32
1.26
1.31

1.27
1.21
1.22

-

-

ที่มา ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารพาณิชย์ทจี่ ดทะเบียนในประเทศ 15 แห่ง

แนวโน้มภาวะธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปี 2561
จากการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ของไทยปี 2561 ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ อยู่ที่ร้อยละ 3.6 - 4.6 หรือมีค่ากลางราวร้อยละ 4.0 แสดงถึงเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ในปี 2560 ยังค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญที่ธนาคารพาณิชย์คานึงถึงการปล่อยสินเชื่อในปี 2561
อย่างไรก็ ตาม จากการคาดการณ์การเติบ โตของสิ นเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง คาดว่ าสิน เชื่อ ในระบบธนาคารพาณิชย์
จะสามารถเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ใกล้เคียงกับการเติบโตของ GDP
ระบบธนาคารพาณิชย์ ให้ความสาคัญกับการควบคุมต้นทุนการดาเนินงานต่อรายได้รวม (Cost-to-Income Ratio)
โดยในปี 2560 หลายธนาคารได้ปิด สาขา หรื อชะลอการเปิ ดสาขา รวมทั้งการลดจานวนพนั กงานสาขา เพื่ อเป็นการลดต้ นทุ น
การดาเนินงานส่วนหนึ่ง และสอดคล้องกับการพัฒนาระบบธนาคารเข้าสู่ธนาคารดิจิตอล (Digital Banking) ที่เริ่มมีบทบาทสูงเพราะมี
ความสะดวก สามารถทาธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา รวดเร็วกว่าการทาธุรกรรมผ่านสาขา
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การวิเคราะห์ภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่มีผลต่อการดาเนินงาน
ระบบธนาคารพาณิชย์ มี การแข่งขั นพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ทางการเงินเพื่อสร้างฐานลู กค้าให้เพิ่ มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ฐานลูกค้าธนบดีธนกิจ (Welath Managment) เนื่องจากศักยภาพทางการเงินของลูกค้าที่ค่อนข้างมั่นคงและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
นอกจากนี้ยังเน้นสร้างรายได้ในทุกส่วนทั้งรายได้จากดอกเบี้ยรับ และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียม การควบคุมต้นทุน
การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่การเป็น Digital Banking ให้เต็มรูปแบบ
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (%)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินรับฝาก (%)
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม (%)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%)
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%)
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม (%)
อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2558

49.53
39.90
8.79
4.18
1.97
2.21
3.96

45.86
38.65
14.93
4.34
2.10
2.24
6.28

42.43
30.60
10.74
4.86
2.56
2.30
5.58

2.26
1.05
0.03

2.37
1.23
0.03

2.39
0.90
0.03

5.56
87.19
107.33
73.61
64.87
21.857

10.98
83.07
94.48
77.86
37.26
13.706

11.37
83.46
86.83
75.43
61.33
14.01

2.20
1.90
0.17

2.19
1.78
0.16

1.93
1.92
0.17

17.561
1.40

12.499
1.79

11.438
1.24

ภาพรวมผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) เป็นการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2560 เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
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ปี 2560 ธนาคารมีกาไรจานวน 2,312.06 ล้านบาท ลดลง 190.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.60 เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้อื่น จานวน 886.85 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 142.18 ล้านบาท
ค่า ใช้จ่ า ยในการดาเนิน งานอื่ น เพิ่ม ขึ้ นจ านวน 12.67 ล้า นบาท หรื อเพิ่ มขึ้ น ร้อ ยละ 0.54 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2559
ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ธนาคารได้ตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญลดลงจานวน 407.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.79 เมื่อเทียบกับปี 2559
อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนหนี้สงสัยจะสูญต่อรายได้รวมปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 59.51 ลดลงจากปี 2559 ที่อยู่ที่
ร้อยละ 63.96
ก าไรต่ อ หุ้ น ปี 2560 เท่ า กั บ 1.40 บาทต่ อ หุ้ น ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นที่ มี จ านวน 1.79 บาทต่ อ หุ้ น โดย
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 8.79 และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.05
ตารางแสดงผลการดาเนินงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลการดาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น (EPS) (บาท)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%)

2560

2559

2558

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
4,980.22
325.72
488.25
5,794.19
(2,345.94)
3,448.25
(617.14)
2,831.11
(519.05)
2,312.06
1.40
8.79
1.05

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
4,838.04
261.15
1,375.10
6,474.29
(2,333.27)
4,141.02
(1,025.00)
3,116.02
(613.72)
2,502.30
1.79
14.93
1.23

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
4,344.06
228.28
755.75
5,328.09
(2,210.59)
3,117.50
(1,089.61)
2,027.89
(397.23)
1,630.66
1.24
10.74
0.90

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
142.18
2.94
64.57
24.73
(886.85)
(64.49)
(680.10)
(10.50)
12.67
0.54
(692.77)
(16.73)
(407.86)
(39.79)
(284.91)
(9.14)
(94.67)
(15.43)
(190.24)
(7.60)

1. โครงสร้างรายได้จากการดาเนินงาน
โครงสร้างรายได้จากการดาเนินงานของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
รายได้จากการดาเนินงาน
ในปี 2560 ธนาคารมีรายได้จากการดาเนินงานจานวน 5,794.19 ล้านบาท ลดลง 680.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
10.50 เมื่อเทียบกับปี 2559 สามารถจาแนกรายละเอียดได้ตามตารางต่อไปนี้
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ตารางแสดงรายได้จากการดาเนินงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
การให้เช่าซื้อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

2560

2559

2558

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

6,395.74
1,626.91
583.59
47.45
8,653.69
(3,673.47)
4,980.22
400.58
(74.86)
325.72
65.77
392.83
29.65
488.25
5,794.19

6,459.89
1,664.67
607.36
84.41
8,816.33
(3,978.29)
4,838.04
336.90
(75.75)
261.15
1,135.62
210.63
28.85
1,375.10
6,474.29

6,259.57
1,470.79
633.24
121.58
8,485.18
(4,141.12)
4,344.06
294.96
(66.68)
228.28
659.74
78.08
17.93
755.75
5,328.09

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(64.15)
(37.76)
(23.77)
(36.96)
(162.64)
(304.82)
142.18
63.68
(0.89)
64.57
(1,069.85)
182.20
0.80
(886.85)
(680.10)

(0.99)
(2.27)
(3.91)
(43.79)
(1.84)
(7.66)
2.94
18.90
(1.17)
24.73
(94.21)
86.50
2.77
(64.49)
(10.50)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ปี 2560 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจานวน 4,980.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 142.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
2.94 เมื่อเทียบกับปี 2559 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประเภทเงินรับฝาก
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มีจานวน 3,673.47 ล้านบาท ลดลงจานวน 304.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.66 ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายได้อื่น (ซึ่งประกอบด้วยกาไรจาก
เงินลงทุน รายได้เงินปันผล และรายได้จากการดาเนินงานอื่น) ปี 2560 ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจานวน 813.97 ล้านบาท ลดลง
จานวน 822.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.25 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจานวน 325.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 64.57 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.73 เมื่อเทียบกับปี 2559 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ต่างๆ อาทิ บริการด้านประกัน บริการเป็นนายหน้าประกันชีวิต และบริการเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุน เป็นต้น
- รายได้อื่น
ธนาคารมีรายได้อื่นจานวน 488.25 ล้านบาท ลดลงจานวน 886.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64.49 เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลดลงของกาไรจากเงินลงทุน และในส่วนรายได้เงินปันผลมีจานวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลงทุนใน
เงินลงทุนที่เพิ่มขึน้ ในปี 2560
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนีส้ ญ
ู หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ธนาคารได้ตั้งสารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญแต่ละปีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
และการประเมินคุณภาพลูกหนี้จากประสบการณ์
ปี 2560 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่ามีจานวน 4,363.08 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจานวน 550.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.43 เมื่อเทียบปี 2559
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ปี 2560 ธนาคารมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า จานวน 617.14 ล้านบาท ลดลงจานวน 407.86 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 39.79 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยสัดส่วนเงินสารองที่มีต่อเงินสารองพึงกันตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
อยู่ที่ร้อยละ 186.08 ในปี 2560 และอยู่ที่ร้อยละ 185.50 ในปี 2559
ตารางแสดงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินสารองที่มีต่อเงินสารองพึงกัน (%)

2560

2559

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
4,980.22
(617.14)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
4,838.04
(1,025.00)

4,363.08
186.08

3,813.04
185.50

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
2558
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
4,344.06
142.18
2.94
(1,089.61)
(407.86)
(39.79)
3,254.45
180.42

550.04

14.43

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ค่า ภาษี อ ากร ค่ าใช้ จ่า ยส่ งเสริม การขายและโฆษณา ค่ าตั ด จ าหน่ ายสิ น ทรั พย์ ไม่ มี ตัว ตนและค่า ใช้ จ่า ยอื่ น
โดยในปี 2560 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น จานวน 2,345.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 12.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.54 เมื่อเทียบกับปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานอื่นต่อรายได้รวมปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 40.49 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่อยู่ทรี่ ้อยละ 36.04 ตามรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น

2560

2559

จานวนเงิน จานวนเงิน
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
1,167.84 1,159.31
ค่าตอบแทนกรรมการ
17.41
15.31
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
672.97
659.97
ค่าภาษีอากร
220.09
219.73
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา
89.71
90.12
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
58.77
63.09
ค่าใช้จ่ายอื่น
119.15
125.74
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
2,345.94 2,333.27
อัตราส่วนค่ าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่อ รายได้ร วม
40.49
36.04
จากการดาเนินงาน (%)

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
2558
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1,056.99
8.53
0.74
13.75
2.10
13.72
667.22
13.00
1.97
217.06
0.36
0.16
92.23
(0.41)
(0.45)
59.03
(4.32)
(6.85)
104.31
(6.59)
(5.24)
2,210.59
12.67
0.54
41.49
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- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจานวน 1,167.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 8.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.74 เมื่อเทียบกับปี 2559 เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีพนักงานจานวน 1,504 ราย ลดลง 188 ราย เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559
ตารางแสดงจานวนพนักงาน
31 ธันวาคม 2560
1,504

จานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2559
1,692

31 ธันวาคม 2558
1,653

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ จานวน 672.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 13.00 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.97 เมื่อเทียบกับปี 2559
- ค่าใช้จ่ายอื่น
ธนาคารมี ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น จ านวน 119.15 ล้ า นบาท ลดลงจ านวน 6.59 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 5.24
เมื่อเทียบกับปี 2559
2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
บทวิ เ คราะห์ฐ านะการเงิน ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) เป็ น การเปรี ย บเที ย บฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตารางแสดงสินทรัพย์รวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์

2560

2559

2558

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

การเปลีย่ นแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

1,994.55
20,928.06
55,236.57
-

2,109.13
17,961.03
49,978.12
-

2,242.56
17,742.12
45,965.02
257.29

(114.58)
2,967.03
5,258.45
-

(5.43)
16.52
10.52
-

154,067.28
257.01
154,324.29
(46.97)
(3,388.69)
(14.02)
150,874.61
102.14
258.31
170.14
210.00
308.02
313.87
230,396.27

141,236.44
229.43
141,465.87
(91.77)
(3,078.63)
(15.23)
138,280.24
107.32
317.88
180.24
263.45
295.84
201.72
209,694.97

132,906.68
222.89
133,129.57
(179.45)
(2,555.27)
(8.74)
130,386.11
99.34
409.04
181.27
190.71
305.40
259.97
198,038.83

12,830.84
27.58
12,858.42
(44.80)
310.06
(1.21)
12,594.37
(5.18)
(59.57)
(10.10)
(53.45)
12.18
112.15
20,701.30

9.08
12.02
9.09
(48.82)
10.07
(7.94)
9.11
(4.83)
(18.74)
(5.60)
(20.29)
4.12
55.60
9.87
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สินทรัพย์รวม
สินทรั พย์ห ลักของธนาคาร ประกอบด้ วย เงินให้สิน เชื่อ แก่ลู กหนี้แ ละดอกเบี้ยค้ างรั บ สุทธิ คิด เป็น ร้อยละ 65.48
ของสินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ เงินลงทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 23.97 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีจานวน 230,396.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 20,701.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.87 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยส่วนใหญ่
มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ และเงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี จานวน 55,236.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน
5,258.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.52 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุน
ที่จะถือจนครบกาหนดประเภทตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตารางแสดงเงินลงทุนประเภทการลงทุนแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้อื่น
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ

2560

2559

2558

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

8,085.41
8,085.41

4,169.39
4,169.39

1,135.56
1,135.56

3,916.02
3,916.02

93.92
93.92

18,221.11
23,952.94
4,971.86
47,145.91

18,313.43
22,417.37
5,072.68
45,803.48

22,073.90
17,399.35
5,350.96
44,824.21

(92.32)
1,535.57
(100.82)
1,342.43

(0.50)
6.85
(1.99)
2.93

5.28
(0.03)
5.25
55,236.57

5.28
(0.03)
5.25
49,978.12

5.28
(0.03)
5.25
45,965.02

5,258.45

10.52

เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อจาแนกตามภาคธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็นเงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Corporate & Corporate)
เงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs & SSME) และเงินให้สินเชื่อเพื่อรายย่อย (Retail)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
จานวน 173,239.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 15,745.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็น
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 68.37 รองลงมาเป็นสินเชื่อสินเชื่อเพื่อรายย่อยคิดเป็นร้อยละ16.85 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด
และหากจาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อพบว่าส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อ เพื่อการสาธารณูปโภคและบริการ และสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม
การผลิตและการพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 23.23 และร้อยละ 19.40 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด ตามลาดับ
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ตารางแสดงเงินให้สินเชื่อจาแนกตามภาคธุรกิจ (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้สินเชื่อจาแนกตามภาคธุรกิจ

2560

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Corporate &
Corporate)
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs &
SSME)
สินเชื่อเพื่อรายย่อย (Retail)
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก : ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี

2559

2558

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
17,519.53
17.36

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
118,439.54

สัดส่วน
(ร้อยละ)
68.37

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
100,920.01

สัดส่วน
(ร้อยละ)
64.08

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
90,053.21

สัดส่วน
(ร้อยละ)
60.43

25,601.25

14.78

25,441.42

16.15

27,143.71

18.22

159.83

0.63

29,198.73
173,239.52
275.94
173,515.46

16.85
100.00

31,132.41
157,493.84
243.64
157,737.48

19.77
100.00

31,813.10
149,010.02
236.52
149,246.54

21.35
100.00

(1,933.68)
15,745.68
32.30
15,777.98

(6.21)
10.00
13.26
10.00

ตารางแสดงรายละเอียดของเงินให้สินเชื่อจาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้สินเชื่อ
จาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
การสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
การเกษตรและเหมืองแร่
ตัวกลางทางการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

2560
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
27,342.41
33,602.18
40,245.34
21,590.03
183.27
32,856.15
15,469.21
1,950.93
173,239.52

2559
สัดส่วน
(ร้อยละ)
15.78
19.40
23.23
12.46
0.11
18.96
8.93
1.13
100.00

2558

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
29,134.89
27,844.63
38,074.24
20,789.91
488.40
23,877.22
15,229.17
2,055.38
157,493.84

สัดส่วน
(ร้อยละ)
18.50
17.68
24.18
13.20
0.31
15.16
9.67
1.30
100.00

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
29,812.73
27,390.76
34,424.60
18,847.74
386.13
21,938.64
14,093.29
2,116.13
149,010.02

สัดส่วน
(ร้อยละ)
20.01
18.38
23.10
12.65
0.26
14.72
9.46
1.42
100.00

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(1,792.48)
(6.15)
5,757.55
20.68
2,171.10
5.70
800.12
3.85
(305.13)
(62.48)
8,978.93
37.60
240.04
1.58
(104.45)
(5.08)
15,745.68
10.00

คุณภาพสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์จัดชั้น ประกอบด้วย รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและดอกเบี้ย ค้างรับ
เงินลงทุน เงินให้ สินเชื่อและดอกเบี้ ยค้างรับ และสิน ทรัพย์อื่น โดยจัดชั้ นตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงการจัดชั้นสินทรัพย์แยกตามประเภทสินทรัพย์
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดชั้นสินทรัพย์แยกตามประเภทสินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและดอกเบี้ยค้างรับ
- ปกติ
เงินลงทุน
- สงสัยจะสูญ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
- ปกติ
- กล่าวถึงเป็นพิเศษ
- ต่ากว่ามาตรฐาน
- สงสัย
- สงสัยจะสูญ
สินทรัพย์อื่น
- สงสัยจะสูญ
รวม

2560

2559

2558

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

19,238.14

16,363.39

16,296.41

2,874.75

17.57

21.16

71.72

50.66

(50.56)

(70.50)

149,492.38
1,521.18
169.47
211.45
2,882.84

137,462.17
1,146.01
912.01
621.85
1,232.06

129,150.53
984.94
347.08
1,471.27
996.30

12,030.21
375.17
(742.54)
(410.40)
1,650.78

8.75
32.74
(81.42)
(66.00)
133.99

60.91
173,597.53

51.17
157,860.38

34.97
149,332.16

9.74
15,737.15

19.03
9.97
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 3,388.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 310.06 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.07 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของสินเชื่อและเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้ นจาก
สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.22 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่อยู่ที่ร้อยละ
2.19 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (LLR/NPL) ลดลงจากร้อยละ 119.62 เป็นร้อยละ 110.15
ตารางแสดงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้ (ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญจาแนกตามการจัด
ชั้นของลูกหนี้
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสารองรายตัวเพิ่มเติม
เงินสารองทั่วไป
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ
จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
149,492.38
1,521.18
169.47
211.45
2,882.84
154,277.32
154,277.32

96.90
0.98
0.11
0.14
1.87
100.00
100.00

2559
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

758.69
156.99
77.55
111.11
593.23
1,697.57
750.00
941.12
3,388.69

22.39
4.63
2.29
3.28
17.51
50.10
22.13
27.77
100.00

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ
จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
137,462.17
1,146.01
912.00
621.85
1,232.06
141,374.09
141,374.09

97.23
0.81
0.65
0.44
0.87
100.00
100.00

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จานวนเงิน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

812.38
168.48
202.31
49.61
320.92
1,553.70
571.54
953.39
3,078.63

26.39
5.47
6.57
1.61
10.42
50.47
18.56
30.97
100.00

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

(53.69)
(11.49)
(124.76)
61.50
272.31

(6.61)
(6.82)
(61.67)
123.97
84.85

143.87

9.26

178.46
(12.27)
310.06

31.22
(1.29)
10.07

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชาระตามกาหนดระยะเวลา ดังนี้
ตารางแสดงเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จาแนกตามวันที่ครบกาหนด
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ครบกาหนดเมื่อทวงถาม/1
ครบกาหนดไม่เกิน 3 เดือน
ครบกาหนด 3 - 12 เดือน
ครบกาหนด มากกว่า 1 ปี
รวม
หมายเหตุ

/1

2560
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
18,854.55
32,627.08
16,150.21
86,435.44
154,067.28

2559
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
15,843.04
27,454.52
19,973.76
77,965.12
141,236.44

2558
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
10,379.04
21,378.84
17,367.36
83,781.44
132,906.68

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
3,011.51
19.01
5,172.56
18.84
(3,823.55)
(19.14)
8,470.32
10.86
12,830.84
9.08

หมายถึง เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ครบกาหนดเมื่อทวงถามรวมจานวนเงินคงค้างตามสัญญาของลูกหนี้รายที่ผิดนัดชาระและเป็นเงินให้สินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จานวน 14.02 ล้านบาท ลดลงจานวน 1.21 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 7.94 เมื่อเทียบกับปี 2559
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีลูกหนี้ทั้งหมด 12,138 ราย เป็นลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ 284 ราย มีภาระหนี้คงค้าง
4,092.41 ล้านบาท

78

ตารางแสดงการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

2558

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

ลูกหนี้
ลูกหนี้ทั้งหมด
- จานวนราย
- ภาระหนี้ (เงินต้นบวกดอกเบี้ย)
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
- จานวนราย
- ภาระหนี้ (เงินต้นบวกดอกเบี้ย)

การเปลีย่ นแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

12,138
154,277.32

12,870
141,374.09

12,488
132,950.12

(732)
12,903.23

(5.69)
9.13

284
4,092.41

287
3,622.18

342
3,258.77

(3)
470.23

(1.05)
12.98

สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 2560 มี สิน เชื่อ ด้ อยคุ ณ ภาพ (Gross) จ านวน 3,263.76 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้น จ านวน 497.84
ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.00 เมื่อเทียบกับปี 2559 อัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพต่ อสินเชื่อรวม คิดเป็นร้อยละ 1.88 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่คิดเป็นร้อยละ 1.76
สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (Net) จ านวน 2,471.77 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.43 ของสิ น เชื่ อ รวมหลั ง หั ก ส ารอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อด้อยคุณภาพ
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีหนี้สินรวมจานวน 195,273.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 3,076.86 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตารางแสดงหนี้สินจาแนกตามประเภทหนี้สิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินจาแนกตามประเภทหนี้สิน
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
อื่นๆ
รวมหนี้สิน

2560

2559

2558

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

143,741.92
15,415.97
219.79
32,979.12
2,917.15
195,273.95

149,639.50
20,053.83
75.99
20,464.66
1,963.11
192,197.09

137,300.10
20,665.87
176.52
21,814.06
2,069.37
182,025.92

การเปลีย่ นแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(5,897.58)
(4,637.86)
143.80
12,514.46
954.04
3,076.86

(3.94)
(23.13)
189.24
61.15
48.60
1.60

เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินฝากรวมจานวน 143,741.92 ล้านบาท ลดลง 5,897.58 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 3.94 เมื่อเทียบกับปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของใบรับฝากประจาและการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์

79

ตารางแสดงเงินรับฝากจาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

2558

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
3,623.02
72,563.33
49,775.13
17,780.44
143,741.92

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
5,061.09
65,119.72
50,648.23
28,810.46
149,639.50

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
5,678.02
51,887.27
41,212.83
38,521.98
137,300.10

เงินรับฝากจาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
เงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ใบรับเงินฝากประจา
รวมเงินรับฝาก

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(1,438.07)
(28.41)
7,443.61
11.43
(873.10)
(1.72)
(11,030.02)
(38.28)
(5,897.58)
(3.94)

ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีส่วนของเจ้าของจานวน 35,122.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 17,624.44 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.72 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมาจากการเพิ่มทุนของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นจานวนเงิน 16,598.92 ล้านบาท ซึ่งได้รับมาจากการเพิ่มทุนของ CTBC Bank
3. ความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ ประกอบด้วยหนี้สินจานวน 195,273.95
ล้านบาท และส่วนของเจ้าของจ านวน 35,122.32 ล้านบาท คิ ดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 5.56 เท่า โดย
องค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สิน ได้แก่ เงินฝากรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.39 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินมีสัดส่วนร้อยละ 6.69 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมสัดส่วนร้อยละ 14.31 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามและอื่นๆ ร้อยละ 1.37
ขณะที่ส่วนของเจ้าของคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.24
ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (ก่อนหั กรายได้รอตัดบัญชี) จานวน 154,067.28 ล้านบาท
โดยมีอัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 107.33 สาหรับส่วนของสภาพคล่องที่เหลือธนาคารได้นาไป
ลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องต่างๆ อันได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุน และเงินให้สินเชื่อ
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถแบ่งตามระยะเวลาครบกาหนดตามสัญญา
โดยเงินรับฝากที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จานวน 133,727.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.03 ของเงินรับฝากทั้งหมด ขณะที่เงินให้สินเชื่อ
ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จานวน 67,631.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.90 ส่วนเงินรับฝากที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จานวน 10,041.24 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 6.97 ขณะที่เงินให้สินเชื่อที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จานวน 86,435.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.10
ตารางแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
เงินรับฝาก
ระยะเวลา
น้อยกว่า1 ปี
มากกว่า1 ปี
รวม

2560
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
133,727.68
93.03
10,014.24
6.97
143,741.92
100.00

เงินให้สินเชื่อ

2559
2560
2559
จานวนเงิน
สัดส่วน
จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท)
(ร้อยละ)
142,298.50
95.09
67,631.84
43.90
63,271.32
44.80
7,341.00
4.91
86,435.44
56.10
77,965.12
55.20
149,639.50
100.00 154,067.28 100.00 141,236.44
100.00
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4. การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 เงิ น สดของธนาคาร มี จ านวน 1,994.55 ล้ า นบาท ลดลงจ านวน 114.58 ล้ า นบาท
เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมด าเนิ น งานจ านวน 13,131.80 ล้ า นบาท ซึ่ ง เกิ ด จากก าไรจากการด าเนิ น งาน
ก่อ นการเปลี่ ยนแปลงในสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ นด าเนิ น งานจานวน 890.91 ล้ า นบาท และการเปลี่ ย นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงานที่สาคัญ อันได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 13,145.50 ล้านบาท เงินรับฝาก
ลดลง 5,897.58 ล้ า นบาท รายการระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น (หนี้ สิ น ) ลดลง 4,637.86 ล้ า นบาท และ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 12,504.49 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 3,091.87 บาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุน ในเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ
จานวน 3,544.76 ล้านบาท การลงทุนในเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดจานวน 1,483.80 ล้านบาท และมีเงินสด
รับจากดอกเบี้ยของเงินลงทุนจานวน 1,669.62 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 16,109.09 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินสดรับสุทธิจากการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จานวน 16,598.92 ล้านบาท
5. ความเพียงพอของสภาพคล่อง
รายการ
สินทรัพย์รวม
เงินรับฝาก
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (สุทธิรายได้รอตัดบัญชี)
สินทรัพย์สภาพคล่อง
เงินให้สินเชื่อ/เงินรับฝาก (ร้อยละ)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2560
จานวนเงิน (ล้านบาท)
230,396.27
143,741.92
154,020.31
62,826.27
107.33
27.27
43.71

31 ธันวาคม 2559
จานวนเงิน (ล้านบาท)
209,694.97
149,639.50
141,144.67
54,957.23
94.48
26.21
36.73

หมายเหตุ : สินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) และเงินลงทุนสุทธิ

6. อัตราการดารงเงินฝาก
ธนาคารต้ อ งด ารงเงิ น ฝากเฉลี่ ย แล้ ว ไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 1.00 ของยอดเงิ น รั บ ฝากและเงิ น กู้ ยื ม เฉลี่ ย ตามเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ในกรณีที่ธนาคารมีเงินสดที่ศูนย์เ งินสด ธนาคารอาจนาเงินสดที่ศูนย์เงินสดมานับรวมได้เฉลี่ยแล้ว
ไม่เกินร้อยละ 0.20 ของยอดเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินสดที่ศูนย์เงินสด และเงินรับฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมจานวน 2,149.52
ล้านบาท
ความเพียงพอของเงินกองทุนและการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 21.857 สูงกว่าเกณฑ์
ขั้นต่าของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกาหนดไว้ที่ร้อยละ 9.750 และเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีอัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 13.706
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร เท่ากับร้อยละ 18.673 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าของธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 7.250
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ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
31 ธันวาคม 2560
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ธนาคาร
34,101.44
18.673
*
อัตราขั้นต่าตามกฎหมาย
5.750
ส่วนต่าง
12.923
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ธนาคาร
34,101.44
18.673
*
อัตราขั้นต่าตามกฎหมาย
7.250
ส่วนต่าง
11.423
เงินกองทุนทั้งหมด
ธนาคาร
39,915.64
21.857
*
อัตราขั้นต่าตามกฎหมาย
9.750
ส่วนต่าง
12.107

31 ธันวาคม 2559
จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2558
จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ)

16,557.45

10.195
5.125
5.070

15,202.82

10.18
4.50
5.68

16,557.45

10.195
6.625
3.570

15,202.82

10.18
6.00
4.18

22,259.27

13.706
9.125
4.581

20,936.11

14.01
8.50
5.51

หมายเหตุ * หมายถึง อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดารงอัตราส่วน
เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ที่ เ ป็ น ส่ ว นของเจ้ า ของเพิ่ ม เติ ม จากการด ารงอั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ขั้ น ต่ าอี ก ในอั ต ราร้ อ ยละ 0.625 ต่ อ ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบอัตราร้อยละ 2.50 ในปี 2562

ภาระผูกพันนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีภาระผูกพันนอกงบดุล 35,392.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,170.92 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.02 เมื่อเทียบกับปี 2559
ตารางแสดงภาระผูกพันนอกงบดุล
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันนอกงบดุล

การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบ
กาหนด
การค้าประกันอื่น
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้
ภาระผูกพันอื่น
รวมภาระผูกพันนอกงบดุล

2560

2559

2558

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
149.60

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
23.95

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
119.46

3,642.23
10.82
4,773.90
26,816.20
35,392.75

8.02
4,020.78
6.93
4,901.75
18,260.40
27,221.83

4,334.09
5,039.80
15,201.72
24,695.07

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
125.65
524.63
(8.02)
(378.55)
3.89
(127.85)
8,555.80
8,170.92

(100.00)
(9.41)
56.13
(2.61)
46.85
30.02
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การจัดอันดับเครดิต
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด อยู่ที่ระดับ
“A-” (Single A Minus) แนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” และอันดับเครดิตตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน
ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ระดับ “BBB” (Triple B Straight) แสดงให้เห็นถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินของธนาคารที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีและมีเงินทุนที่แข็งแกร่ง
7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคต
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานในอนาคต มีปัจจัยหลักคือ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งยังอยู่ในภาวะเปราะบาง
โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้า ความผันผวนในตลาดเงิน ตลาดทุน ประกอบกับกาลังซื้อภายในประเทศที่ยังไม่แข็งแรงนัก
รวมถึงครัวเรือนในภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบทั้งจากปัญหาราคาสินค้าตกต่าและวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องมายังความต้องการสินเชื่อและ
คุณภาพสินเชื่อ และอาจส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยรับของระบบธนาคารพาณิชย์ลดลง รวมทั้งปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในระดับสูงอาจทาให้ต้องมีการ
ตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญมากขึ้น
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี ธนาคารฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง
2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของธนาคาร
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่ างปี สภาวิ ชาชี พบั ญชี ได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้ รับการปรั บปรุ งหรื อจั ดให้ มี ขึ้นเพื่ อให้ มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ฝ่ายบริหารของธนาคารเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบัติ
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายไพโรจน์
2. นายสมศักดิ์
3. นายอดุลย์
4. รศ.ดร.สุปรียา

เฮงสกุล
อัศวโภคี
วินัยแพทย์
ควรเดชะคุปต์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล

โดยมีนางสาวชุติมา บุญมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุม ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ

รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลแทนกรรมการที่ลาออก
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประกาศแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ ง ในระหว่ า งปี 2560 มี ก ารจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวม 5 ครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคาร สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. พิ จ ารณาทบทวนนโยบายการกากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ องกับ แนวทางของ
หน่วยงานทางการที่กากับดูแลธนาคาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าธนาคารดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
2. พิจารณาทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ธนาคารเติบโต
ได้ อย่ างยั่ง ยืน และให้พ นักงานทุกระดับ เข้า มามีส่ วนร่ว มในการปลูกฝัง ให้มี จิต สานึกในความรับผิ ดชอบ
ต่อสังคม
3. พิจารณาทบทวนนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของธนาคารยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการห้ ามให้หรือรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง
และผลประโยชน์ สินบนและสิ่งจูงใจ การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน กิจกรรมและการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
4. พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินธุรกิจธนาคาร มีความน่าเชื่อถือ
ความไว้ ว างใจ และค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม รวมถึ ง การปกป้ อ ง
ผลประโยชน์มิให้เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อให้
ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับธนาคารในการแจ้งเบาะแส และร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกระทา
ดังกล่าวจะไม่ทาให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
6. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธนาคาร จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติที่ดี และเป็นการวางมาตรฐานในการทางาน ให้กับกรรมการและพนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นและ
สนั บ สนุ น ให้ ธ นาคารประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ด าเนิ น การให้ มี ค วามสมดุ ล ระหว่ า ง
ผลประกอบการ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และลูกค้าเป็นสาคัญ รวมทั้งยึดหลักการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
คานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
7. ติดตามความคืบหน้าและให้ข้อแนะนาการยื่นต่ออายุใบรับรอง (Recertification) ประกาศนียบัตรรับรอง
ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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8. เป็นตัวแทนธนาคารในการสื่อสาร ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ธนาคารให้ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ธนาคาร
เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ธนาคารเชื่อมั่นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่า
แก่ผู้ถือหุน้

(นายไพโรจน์ เฮงสกุล)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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สารจากกรรมการผู้จดั การ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจ
ตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ค วบคู่ ไ ปกั บ การยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีในทุกกระบวนการดาเนินธุรกิจ โดยทุกบริบทของการปฏิบัติงานต้องมีมาตรฐาน
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอืน่ ๆ
อาทิ การประกอบกิ จการด้ วยความเป็ นธรรม การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม และนวั ต กรรมจาก
การด าเนิ น การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม รวมทั้ ง การน าพาธนาคารให้ มี
การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดทารายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ประจ าปี 2560 ควบคู่ กั บ รายงานประจ าปี 2560 เพื่ อ สื่ อ สารการด าเนิ น งาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ธนาคารได้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการสร้างวินัยทางการเงิน โดยการนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาสร้างประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคมเพื่อให้รู้จักการเก็บออม โดยเข้าร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) และภาคีอื่น ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเครื อข่ายเพื่อนกระบวนกร ในการดาเนินโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ มาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 รวมทั้งการสนับสนุนให้ธนาคารดาเนินการตามแนวทางการกากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
และเป็นธรรม (Market Conduct) ตามที่ทางการกาหนด
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนจะเป็นช่องทางหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจ ให้เติบโตไปคู่กับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกต่อระบบสถาบันการเงินอย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืน ธนาคารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ และพนักงานที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของธนาคารด้วยดีเสมอมา ธนาคารจะสานต่อเจตนารมณ์
และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป

(นางศศิธร พงศธร)
กรรมการผู้จดั การ
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รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่
ไปกับการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ และ การกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจอย่างเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ ด้วยตระหนักว่าบริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วย
การดาเนินธุรกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุผลสาเร็จ ตามพันธกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีส่วนร่วมในการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งส่งผลต่อการสร้างมูลค่าที่ดีแก่องค์กรและผู้ถือหุ้น รวมถึงการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
แนวทางการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญกับการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมในทุกกระบวนการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ ธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืนและเพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม โดยยึดมั่นใน
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ปลูกฝังให้มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการ ทาหน้าที่เป็นตัวแทนองค์กรในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ทาหน้าที่ดูแลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร และมีกรรมการผู้จัดการ ทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด
คณะกรรมการธนาคารได้กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่ างยั่งยืนตามแนวทางของ
สถาบั น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility Institute) ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ โดยมีการทบทวนเป็นประจาทุกปี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกากับให้การ ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยพร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ ให้เกิดการดาเนินกิจการเป็น
การสร้างความสาเร็จและประโยชน์สุข รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกเวทีการค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความยั่งยืนของ
กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
ตราสัญลักษณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทุกมิติ รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการดาเนินการตามแนวทางการกากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
และเป็นธรรม (Market Conduct) โดยมุ่งหมายให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่า
1. ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบ
2. ได้รับคาแนะนาที่เหมาะสมชัดเจน
3. ได้รับบริการที่เป็นธรรมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข
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4. ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ และได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5. ได้รับความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตน
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติที่บริษัทได้ให้ความสาคัญ เพราะเล็งเห็นถึงความสาคัญของคาว่า
“การพึ่งพิง” เนื่องจากทุกธุรกิจล้วนมีประชาชนหรือคนในสังคมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการนาเสนอสินค้าและบริการ ดังนั้นไม่ว่าจะ
พัฒนาองค์กรไปในทิศทางใดก็ย่อมต้องมีคนในสังคมเป็นผู้สนับสนุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรยึดถือปฏิบัติ
ธนาคารได้ดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของการ
ดาเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของการดาเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม มีจิตอาสา เพื่อปลูก ฝังให้มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐาน
ที่เข้มแข็งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนาไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process)
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process) หมายถึง การดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยการนาแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อ
พัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจจนกลายเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในกระบวนการทางานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
มาตรฐานการบริการต่างๆ เพื่อจุดประสงค์หลักในการลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียระหว่างกระบวนการทางาน
รวมถึงการสร้างจิตสานึก ความรับ ผิด ชอบต่อ สังคมให้เ กิด ขึ้น กับ กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานทุก ระดับ จนก่อ ให้เ กิด ทัศ นคติ
ร่ว มกัน ของทุกคนในองค์กร และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินที่มีความแข็งแกร่งและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมสูงสุด
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process)
ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process) หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการนอกเหนือจาก
การดาเนินธุรกิจปกติ โดยการเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคมและชุมชน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันนาไปสู่การสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดาเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีในทุกกระบวนการ
ดาเนินธุรกิจ โดยทุกบริบทของการปฏิบัติงานต้องมีมาตรฐาน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และจากการดาเนินงาน
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการด าเนิ น กิ จ การภายใต้
หลักการของกฎหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามแนว
ทางการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มีจ รรยาบรรณและจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
ทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การสนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจ ริต รวมถึงการกาหนดให้ มี นโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต การ
กาหนดแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
ธนาคารได้รับประกาศนียบัตรการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต จากสมาคมสถาบั น
กรรมการบริษัทไทย
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะทาให้ธุรกิจมีความยั่งยืน โดยให้ความสาคัญ
ต่อการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ การดาเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม ตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารจึงกาหนดนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 9 ด้าน ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียดของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ธนาคารได้เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์
ของธนาคาร (www.lhbank.co.th)
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1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด จากัด (มหาชน) มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทาง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับ การสร้า งวัฒ นธรรมบรรษัท ภิบ าลในองค์ก ร ซึ่งในปี
2556 ธนาคารได้จัด ตั้ง คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าล มีหน้าที่กาหนดและทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนเป็น
ตัวแทนธนาคารในการสื่อสารและดาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร การมีจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่ อ สร้ า งความสามารถในการแข่ งขั น และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการดาเนินงานของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต การเพิ่มมูลค่าในกิจการ ความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มีจ ริย ธรรม ในการ
ดาเนิน ธุร กิจ ดูแ ลมิใ ห้เ กิด ปัญ หาความขัด แย้งทางผลประโยชน์ และเปิด เผยข้อ มูล อย่างเพียงพอรวมทั้งคานึงถึงความเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
คณะกรรมการธนาคาร ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกากับดูแลการดาเนินกิจการในด้านต่างๆ ของ
ธนาคารอย่างใกล้ชิด ได้แก่
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะดูแลการดาเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานในการ
ดาเนินธุรกิจ และการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดบทบาทและหน้าที่ความรั บผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน
ซึ่ ง การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องธนาคารมี ห ลั ก ส าคั ญ ซึ่ ง คณะกรรมการธนาคาร ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนใช้ ยึ ด ถื อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลัก 4 ประการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

Transparency
Integrity
Accountability
Competitiveness

: ความโปร่งใสในการดาเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
: ความซื่อสัตย์
: ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
: ความสามารถในการแข่งขัน

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จัดทาขึ้นตามหลักการและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการที่ดี ( Corporate
Governance Code : CG Code) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร
ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 8 ข้อหลัก ได้แก่
หลักปฏิบัติ 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
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หลักปฏิบัติ 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการธนาคารเป็นหัวใจสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวั ง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น รวมทั้งกากับดูแลให้ธนาคาร
มีการบริหารจัดการที่ดี ในเรื่องดังนี้
- กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- กาหนดกลยุ ท ธ์ นโยบายในการด าเนิ น งาน ตลอดจนการจั ด สรรทรั พ ยากรส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
และเป้าหมาย
- การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้ธนาคารนาไปสู่ผล (governance outcome) ในเรื่องดังนี้
- สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึกถึงผลกระทบในระยะยาว
- ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารจะดูแลกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
ต่อ องค์ ก ร การดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บั งคั บ และมติ ที่ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รวมทั้ งการก าหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน และการติดตามให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการ
- ธนาคารจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย อย่ า งสม่ าเสมอโดยก าหนด
การประชุมเป็นการล่วงหน้าสาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็น
โดยบริษั ทได้ แจ้งกาหนดการดังกล่า วให้ กรรมการทุก ท่า นทราบล่ วงหน้า เพื่อ ให้ ส ามารถจั ดเวลาและเข้า ร่ว ม
ประชุมได้ สาหรับวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารจะกาหนดโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
ร่วมกันพิจารณากาหนดเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ผ่านเลขานุการบริษัท ซึ่งจะมีวาระการประชุม
ที่กาหนดวาระที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้าและมีวาระการประชุมที่สาคัญ เช่น การพิจารณางบการเงินแต่ละไตรมาส
ผลการดาเนินงานประจาเดือน
ในการประชุ มคณะกรรมการธนาคาร เลขานุก ารธนาคารได้จั ดส่ งหนังสือ เชิ ญประชุ มพร้อ มระเบีย บ
วาระการประชุมและเอกสารให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วันเพื่อ ให้กรรมการมีเวลาศึกษา
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมและปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 2.30
ชั่วโมง ธนาคารได้จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสาคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลา
ที่เหมาะสม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร และเอกสารประกอบ
การประชุมอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คณะกรรมการธนาคารและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ และสะดวกในการ
สืบค้นอ้างอิง
- การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายเรื่องที่มี
ความสาคั ญ และในการพิจารณาบางวาระกรรมการผู้จัดการได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นาเสนอโดยตรง
- การประชุมคณะกรรมการธนาคาร องค์ประชุมต้องมี จานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ตามข้อบังคับของธนาคาร และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- คณะกรรมการสามารถขอความเห็ น จากที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ภายนอกได้ ใ นกรณี ที่ จ าเป็ น
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของธนาคาร
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- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้จัดประชุมระหว่างกันโดยไม่มีกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายประเด็น
หรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจและหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ และแจ้งมติและสรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ
การประเมินผลงานประจาปีของกรรมการผู้จัดการ
จัด ให้ มีก ารประเมิน ผลงานประจ าปี ของกรรมการผู้จั ด การ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการกาหนดผลตอบแทนและโบนัส สาหรับ
การปฏิบัติงานประจาปี โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อธนาคาร
- ในการประเมินผลงานประจาปีของกรรมการผูจ้ ัดการ ประธานกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ระยะยาวของธนาคาร การคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสาเร็จตามเป้าหมาย และพิจารณาสถานการณ์
และสภาวะธุรกิจในขณะนั้นร่วมด้วย ซึ่งแบบการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน (Financial KPI) และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial KPI)
- ประธานกรรมการได้ประเมินผลงานประจาปีของกรรมการผู้จัดการ และได้นาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดผลตอบแทนและโบนั ส และ
เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการแล้ว
ได้นาผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หลักปฏิบัติ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการธนาคารจะกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืนและสอดคล้องกับการ
สร้างคุณค่าให้กับธนาคาร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก
หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการธนาคารมีจานวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ โดยมีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5
คนและเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร โดยเป็นไปตามสัดส่วน อย่างยุติธรรมและเหมาะสม และเพื่ อ ความ
เป็ น อิ ส ระ ของป ระ ธา นกรร มการ แ ละ เป็ น การ แบ่ ง แย กอ านาจ หน้ า ที ่ ในการปฏิบั ติงาน ประธาน
กรรมการธนาคาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีการแบ่งแยกอานาจอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คน
ใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน
- กรรมการอิสระ มีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะแล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
- กรรมการธนาคารทุกคน รวมถึงกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏระเบียบของหน่วยงานที่กากับดูแล ข้อบังคับของธนาคารว่าด้วยกรรมการและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความซื่อสัตย์ ความสามารถเฉพาะด้าน
ที่เป็นประโยชน์กับธนาคารความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็น อิสระ และมีความเข้าใจในธุรกิจของธนาคาร
โดยไม่กีดกันในเรื่องเพศ และต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร ให้เป็นไปตามวาระที่กาหนด มีความโปร่งใส และชัดเจน ในการเสนอชื่อบุคคล หรือ
การเสนอชื่อกรรมการธนาคารท่านเดิมกลับเข้ามาดารงตาแหน่ง เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารจะต้องมีประวัติ และรายละเอียด
ที่เพียงพอของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อประโยชน์ในการลงมติของผู้ถือหุ้น
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จานวนบริษัทที่กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอานาจในการจัดการ ที่จะไปดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนาม อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของธนาคาร
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระเป็นจานวน 1 ใน 3
ของคณะกรรมการทั้งคณะ แต่อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการธนาคาร และท าให้ ธนาคารมี คณะกรรมการพิ จารณาในเรื่ องต่างๆ เฉพาะด้ าน โดยต้อ งรายงานการ
ดาเนินการตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิ
บาลเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) เป็นเลขานุการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2551 เพื่อทาหน้าที่เลขานุการธนาคาร
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการธนาคารได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการธนาคาร
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
กาหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล โปร่งใส เชื่อมโยงและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติและผลการดาเนินงานของธนาคารและผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละท่านให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
โดยค่าตอบแทนกรรมการให้นาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ประเมินตนเองเพื่อช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมาและเพื่อให้
การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผลการประเมินและข้อคิดเห็นของ
กรรมการได้นาไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และของกรรมการในแต่ละปี โดยแบบที่ใช้ในการประเมินได้
ใช้แบบตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนามาปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
และสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้ทาการการประเมินตนเอง ดังนี้
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
- การประเมินตนเองของกรรมการธนาคารและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
- การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการธนาคาร
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
การให้คะแนน แบบประเมินได้กาหนดระดับคะแนนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมิน
ในแต่ละหัวข้อและเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดาเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
วิธีการประเมินและผลการประเมิน ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
กรรมการได้ร่วมกันประเมินโดยการให้คะแนนในแต่ละข้อ ซึ่งผลการประเมินตนเองทั้งคณะประจาปี 2560 หัวข้อที่ทาการประเมินส่วน
ใหญ่ได้คะแนนระดับ 4
การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
การให้คะแนน ในแบบประเมินได้กาหนดระดับคะแนนเพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินใน
แต่ละหัวข้อและเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดาเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
วิธีการประเมินและผลการประเมิน เลขานุการธนาคาร ได้จัดส่งแบบประเมินตนเองเป็นรายบุคคลให้กรรมการแต่ละ
ท่านทาการประเมินตนเองตามคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่กรรมการดารงตาแหน่ง และเมื่อกรรมการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วได้นาส่งให้
เลขานุการรวบรวม โดยภาพรวมผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลประจาปี 2560 หัวข้อที่ทาการประเมินส่วนใหญ่ได้คะแนน
ระดับ 4
การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการประเมิ นตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็น
เครื่องมือให้คณะกรรมการธนาคาร ประเมินตนเองว่าบริษัทปฏิบัติหรือยังไม่ปฏิบัติในเรื่องใด เพื่อใหบริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลได้
อย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการธนาคารได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนามาปฏิบัติให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
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แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การให้คะแนน ในแบบประเมินไม่ได้กาหนดระดับคะแนนแต่ได้กาหนดในแต่ละหัวข้อได้ปฏิบัติแล้วหรือไม่ ดังนี้
- หากได้ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามแล้ว ให้ทาเครื่องหมายถูก (√) ในช่อง "ใช่"
- หากยังไม่ได้ปฏิบตั ิหรือปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน ให้ทาเครื่องหมายถูก (√) ในช่อง "ไม่ใช่"
วิธีการประเมินและผลการประเมิน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้ร่วมกัน
ประเมิน โดยผลการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ประจาปี 2560 หัวข้อที่ทาการประเมินส่วนใหญ่อยู่ใน
ช่อง “ใช่”
หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนเพื่อทาหน้า ที่สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้ งนี้
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนจะพิจารณาคัด เลือกและกลั่นกรองบุค คลที่มี คุณสมบัติเหมาะสม
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอในธุรกิจของธนาคาร รวมถึงเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
อื่นๆ โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กรและการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะรับฟัง
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รบั การเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ธนาคาร
กาหนด
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ กรณีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
หรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้น ตาแหน่งตามวาระ
หรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่งเป็นไปตามที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อดารง
ตาแหน่ งผู้บ ริ หารระดั บ สูง ได้ แ ก่ กรรมการผู้ จัด การ โดยมีปั จ จั ยเบื้ องต้ นที่ ใ ช้ป ระกอบการพิจ ารณา ได้ แ ก่ คุ ณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์การทางาน มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้
การดาเนินงานประสบผลสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิธีการ
และหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล โปร่งใส
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เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียง
พอที่จะดูแลรักษากรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการกาหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่า ตอบแทนอื่น
ซึ่งผ่านการพิจารณาและนาเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนในการกาหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทางาน ความรู้ความสามารถ
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ งคุ ณ ประโยชน์ ที่ ก รรมการท าให้ กั บ ธนาคารและเที ย บเคี ย งกั บ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ น
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยจากรายงานผลสารวจอัตราค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย และ ธนาคารได้ เ ปิ ด เผย
อัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 20
มีนาคม 2560 และเปิดเผยค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นของกรรมการประจาปี 2560 ไว้ในรายงานประจาปี
การพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 ธนาคารให้ความสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบั ติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร โดยธนาคาร
มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการธนาคาร
การกากับการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การกากับดูแลกิจการของธนาคารให้เข้าร่วมสัมมนาจากสถาบัน
ภายนอกและภายในธนาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถอย่างสม่าเสมอ
เพื่อ รองรับ การเจริ ญเติบโตทางธุ รกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อาทิ การเข้า รับการอบรมหลั กสู ตรต่ างๆ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น โดยในปี 2560 กรรมการธนาคาร
ที่เข้าอบรมหรือสัมมนา เช่น
รายชื่อกรรมการ
1. นายรัตน์ พานิชพันธ์
ประธานกรรมการ

2. นายไพโรจน์ เฮงสกุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

3. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล

หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา
- ประชุมทบทวนแผนงานและงบประมาณกลางปี 2560
ผู้จัด บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
- สัมมนา Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC)
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
- สัมมนา Cyber Resilience Leadership
ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สัมมนา Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC)
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
- สัมมนา Cyber Resilience Leadership
ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สัมมนา Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC)
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
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รายชื่อกรรมการ

4. นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล

5. รศ.ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

6. นายศิริชัย สมบัติศริ ิ
ประธานกรรมการบริหาร
7. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการ
8. นายวู โค-ชิน
กรรมการ

9. นายฉี ชิง-ฟู่

หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา
- สัมมนา Cyber Resilience Leadership
ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สัมมนา Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC)
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
- สัมมนา Cyber Resilience Leadership
ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สัมมนา Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC)
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
- สัมมนาประจาปี 2560 “ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิด”
ผู้จัด บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี
- สัมมนา Cyber Resilience Leadership
ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประชุมทบทวนแผนงานและงบประมาณกลางปี 2560
ผู้จัด บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
- ประชุมทบทวนแผนงานและงบประมาณกลางปี 2560
ผู้จัด บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
- สัมมนา Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC)
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
- สัมมนา Cyber Resilience Leadership
ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สัมมนา Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC)
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
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รายชื่อกรรมการ
10. นางศศิธร พงศธร
กรรมการผู้จดั การ

หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา
- ประชุมทบทวนแผนงานและงบประมาณกลางปี 2560
ผู้จัด บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
- สัมมนา Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC)
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
- สัมมนา Cyber Resilience Leadership
ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ธนาคารได้จัดปฐมนิเทศสาหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการ
บรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการดาเนินงาน กลยุทธ์ เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการที่สาคัญ
รวมทั้งลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคาร พร้อมจัดทาเอกสารสาคัญต่างๆ เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่และ
ใช้ในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตาแหน่งผู้บริหารและตาแหน่งสาคัญ
 เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มองค์ ก รให้ พ ร้ อ มส าหรั บ งานในต าแหน่ ง ส าคั ญ ๆ ในอนาคต ธนาคารได้ มี ก ารพั ฒ นา
ผู้ที่จะสืบทอดตาแหน่งโดยการส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดั บสูง การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการจัดการ การมอบหมายให้เป็นตัวแทนธนาคารในการดาเนินการต่างๆ
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่ อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธนาคารเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรในการดารงตาแหน่งงานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
 ธนาคารได้ทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (Management Development Program) เป็นการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารตามแผนพัฒนาผู้นาในอนาคต โดยมีการเรียนรู้ใน 4 มิติ คือ การขับเคลื่อน
ผลงานด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ (Visionary Leadership) การปลุ ก พลั งความเป็ น ผู้ น าและใช้ ใ ห้ เ หมาะกั บ
สถานการณ์ (Leadership Role & Situational Leadership) การเป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Change
Leadership) การเป็นผู้นาการบริหารและพัฒนาคน (Management & Developing People)
หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ธนาคารได้กาหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการ
สร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกันและดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติปรับปรุงจรรยาบรรณธนาคาร จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรม
พนักงานขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct) ทั้งนี้ ธนาคาร
ได้สื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารรับทราบผ่านช่องทางอินทราเน็ตของธนาคาร และบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อให้
พนักงานได้เรียนรู้ผ่านระบบ Digital Learning รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนี้
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หมวดที่ 1 เจตนารมณ์
จรรยาบรรณธนาคาร จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ดีเป็น
การวางมาตรฐานในการทางานสาหรับพนักงานทุกระดับรวมถึงกรรมการของธนาคาร
ธนาคารถือเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นแหล่งระดมเงินทุนของประเทศ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ดาเนินการโดยให้มีความสมดุลระหว่างผลประกอบการ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และลูกค้ าเป็นสาคัญ รวมถึง
ยึดหลักการของการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหลักมนุษยธรรม
อีกทั้งธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการภายใต้หลักการที่ธารงไว้ซึ่งเกีย รติคุณและความน่าเชื่อถือ อานวยประโยชน์ต่อ
ลู ก ค้ า ด าเนิ น การธุ ร กิ จ โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าล ด าเนิ น การให้ มี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งธนาคารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
โดยจรรยาบรรณธนาคาร จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมพนักงาน
แบ่งออกเป็น 4 หมวดได้แก่
หมวดที่ 1 เจตนารมณ์
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธนาคาร
หมวดที่ 3 จริยธรรมกรรมการ
หมวดที่ 4 จริยธรรมพนักงาน
คานิยาม
“จรรยาบรรณธนาคาร”
หมายถึง ประมวลประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการธนาคารพาณิชย์กาหนด เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง
และฐานะของการเป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์
“จริยธรรม”
หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการควบคุมความประพฤติทางกาย และวาจาที่พนักงานพึงยึดถือและ
ปฏิบัติเป็นกิจปกติในการปฏิบัติงาน
“ธนาคาร”
หมายถึง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการธนาคาร
“พนักงาน”
หมายถึง พนักงานของธนาคาร โดยรวมถึงพนักงานประเภทต่างๆ ได้แก่ พนักงานทดลองงาน พนักงานประจา
พนักงานที่มีสัญญาจ้างพิเศษ
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธนาคาร
2. จรรยาบรรณธนาคาร แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่
2.1 จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ
ธนาคารจะดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
2.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงนโยบายการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2.1.2 ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทาซึ่งอาจนามาสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.1.3 ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และความระมัดระวัง
รอบคอบ
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2.1.4 เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทาง
ที่มิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น
2.2

บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของธนาคารมีจิตสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบ
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลทุกระดับในธนาคาร ดังต่อไปนี้
2.2.1 กรรมการและผู้บริหารจะกระทาการด้วยความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และการกากับ
ดูแลกิจการ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ เพื่ อประโยชน์สู งสุดของธนาคารและผู้ มีส่วนได้เ สียภายใต้กรอบและแนวทางของหลั กการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) รวมทั้งคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร
เป็นสาคัญ ด้วยความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธนาคารหรือการดาเนินการต่างๆ ของธนาคาร
2.2.2 กรรมการและผู้บริหารจะดารงบทบาทสาคัญในการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในบริษัทอันจะสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกากับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติรวมถึงจัดให้มีการกาหนดนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลที่ ดีให้
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตลอดจนมีการจัดทาจรรยาบรรณและสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหาร
นาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.3 กรรมการจะปฏิบั ติต ามหลั กการกากับ ดูแ ลกิ จการที่ดี และต้ องเป็ นผู้ เชื่ อมโยงระหว่า งผู้ ถือ หุ้น กั บ
ฝ่ า ยจั ด การ โดยท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และทิ ศ ทาง
การดาเนินงาน รวมถึงจัดให้มีการกากับควบคุมดูแลกิจการที่ดีตลอดจนดูแลให้ผู้บริหารของธนาคาร
และฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2.4 การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ มาตรฐาน
แนวปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานทางการ และกฎเกณฑ์หลายด้าน ดังนั้นกรรมการในฐานะตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นจึงจะกาหนดนโยบาย โดยมีผู้บริหารของธนาคารในฐานะฝ่ายจัดการทาหน้าที่ผลักดันนโยบาย
ให้มีการนาไปปฏิบัติใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิท ธิภาพเพื่ อกากั บดูแ ลให้ บริษั ทดาเนินธุ รกิจ อย่า งถูกต้ องตามกฎหมาย กฎระเบีย บและ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด
2.2.5 กรรมการจะดูแลให้ธนาคารมีนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่ อรองรับ
ความเสี่ยงที่สาคัญของธนาคาร รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์ มีความเป็นมืออาชีพ และไม่ถูกครอบงาจากหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น
ผู้บริหารของธนาคารจะต้องทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปกป้องดูแลผลประโยชน์
ของธนาคารและจ ากั ด ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ภ ายใต้ ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
2.2.6 การดาเนินกิจการใดๆ ของกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อธนาคารจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือเป็น
การทาธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนีย มทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทาธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป
ที่มิได้ มีความเกี่ ยวข้ องกั นเป็น พิเศษโดยมุ่งประโยชน์ ต่อ ธนาคารเป็ นหลัก หลี กเลี่ ยงความขั ดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น และเมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว

2.3 มาตรฐานการให้บริการ
ธนาคารจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียโดยจัดให้มีมาตรฐานการให้บริการ ดังต่อไปนี้
2.3.1 มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการบริการอย่างดี
2.3.2 มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 มี ร ะบบการจั ด การและบริ ห ารควบคุ ม ภายในที่ ร อบคอบ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พลาด
ในการให้บริการ
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2.3.4 มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นและรับมือได้อย่างเหมาะสม
2.4

พนักงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ธนาคารจะจั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานทุ ก คน เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
2.4.1 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและปลอดภัย พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า
2.4.2 ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้เกียรติ
2.4.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอโดยเข้ารับการฝึกอบรม
เป็นประจา
2.4.4 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน บนพื้นฐานของการประเมินผลงานที่เป็นธรรม
2.4.5 เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานออกไป
หาประโยชน์อื่น
2.4.6 กรณีมีการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ธนาคารจะให้การดูแลพนักงานในการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานกากับและตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
2.4.7 ไม่เลือกปฏิบัติโดยอ้างเหตุความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา หรือความพิการ
2.4.8 ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคาม โดยการแสดงออกทางคาพูดหรือกิริยาท่าทางที่ อาจกระทบต่อเกียรติหรือ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นในที่ทางาน
2.4.9 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ อย่างเหมาะสม

2.5

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ธนาคารจะให้ความสาคัญและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
2.5.1 จัดให้มีการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า
2.5.2. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงเงื่อนไขและ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตราค่าบริการและดอกเบี้ยที่ถูกต้อง ชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์แก่
ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและมีข้อมูลเพียงพอแก่การตัดสินใจรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้อง
สื่อสารอย่างโปร่งใสด้วยข้อความที่ชัดเจนไม่ทาให้เกิดการเข้าใจผิด
2.5.3 ปกป้องรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือธนาคารจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย
2.5.4 จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และจัดการประเด็นต่างๆ ที่ลูกค้าร้องเรียนอย่างชัดเจนและ
เหมาะสม
2.5.5 มีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ไม่เรียกรับสินบน และ/หรือ ผลประโยชน์ของกานัล
ทรัพย์สิน และการเลี้ยงสังสรรค์ในรูปแบบใดๆ ที่ส่อถึงเจตนาดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้า
อย่างไม่ถูกต้อง

2.6

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารจะจัดให้มีมาตรการเพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
2.6.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(1) จั ด ให้ มี ม าตรการควบคุ ม การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละให้ มี ก ารเปิ ด เผยการมี บั ญ ชี ซื้ อ ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานที่ อ าจเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ภายในรวมถึ งบุ ค คล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล จากต าแหน่ ง หน้ า ที่ หรื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ หา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
(2) กาหนดให้มีการแบ่งแยกสถานที่การปฏิบัติงานหรือการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานโดยจัดให้หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แยกออก
จากกัน
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2.6.2 การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(1) การเข้าทารายการระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต้องไม่มีลักษณะถ่ายเทผลประโยชน์ของธนาคารไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(2) พนั ก งานธนาคารที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรมใด ต้ อ งไม่ เ ข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการตั ด สิ นใจพิ จารณาธุ ร กรรมนั้ น เพื่ อให้ ก ารตั ด สิน ใจเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ธนาคารอย่างเต็มที่
(3) ก าหนดระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการเข้ า ท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ก าหนดกระบวนการพิ จ ารณา
อย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ
2.6.3 การรับและให้ของขวัญ การรับรองและผลประโยชน์อื่นๆ
(1) การรั บ /ให้ ข องขวั ญ การรั บ รอง และผลประโยชน์ อื่ น ๆ ของธนาคารมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ต้ อ งด าเนิ น ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบเป็ น ไป
อย่างสมเหตุสมผล และมีมูลค่าเหมาะสมตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จารีตประเพณี
(2) ไม่ติดสินบน ตอบแทน เสนอให้ หรือ เรียกร้อง ผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมทั้งทางตรง
และทางอ้อม กับลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่สามเพื่อก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการ
ใช้วิจารณญาณที่เป็นกลางในการตัดสินใจ หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่นต่อการกระทาในหน้าที่
หรือทาให้ได้มาซึ่งประโยชน์ อันไม่สมควร
2.7

การจัดการข้อมูล
ธนาคารจะมีแนวทางการจัดการข้อมูลและการสื่อสารต่างๆ ให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้
2.7.1 การจัดการข้อมูล
(1) ปกป้อง จัดเก็บ ดูแลข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลของธนาคารตามที่กฎหมายกาหนดให้สงวน
ไว้ไม่เปิดเผย โดยจะต้องทาการเก็บรวบรวม ดูแลรักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
อย่างเหมาะสม
(2) ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและธนาคาร เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.7.2 การสื่อสาร
การสื่อสาร แถลงการณ์ หรือการให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ธุรกิจของธนาคารและลูกค้า
ด้วยความถูกต้องเหมาะสม โดยการกระทาดังกล่าวต่อสื่อมวลชน หรือสื่อใดๆ นั้น จะกระทาโดยบุคคล
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ให้ข้อมูลในนามของธนาคารเท่านั้น

2.8

การกากับดูแลโดยรวม
ธนาคารจะดาเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความถู กต้องตามกรอบของกฎหมายกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมถึงหลักธรรมาภิบาลดังต่อไปนี้
2.8.1 จัดให้พนักงานมีความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงของ
การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของ
ธนาคารรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเอง
2.8.2 จัดให้มีหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัตติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ซึ่งสามารถทาหน้าที่ได้โดย
อิสระจากการบริ หารจั ดการของธนาคารรวมถึงมีก ารจัด สรรบุ คลากรและทรัพยากรต่ างๆ ให้กั บ
หน่วยงานดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2.8.3 จัดให้มีการกากับดูแลเพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายและระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องธนาคารอย่ า งสม่ าเสมอ โดยให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ พร้ อ มทั้ ง
แนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกั นภายใต้กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักธรรมาภิบาล นโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
2.8.4 จัด ให้ มี การดาเนิน การทางวิ นัย กั บผู้ ที่ ไม่ ป ฏิบั ติ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสมของ
ผลกระทบและลักษณะของการกระทาความผิดและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
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2.8.5 จัดให้มีช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์หรือการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.9

การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิพาท
เพื่ อ ให้ ร ะบบการดาเนิ น ธุ ร กิจ ของธนาคารด าเนิ น ไปอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและยั่ งยื น ธนาคารควรปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
2.9.1 ธนาคารจะดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเสรีและแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการตกลงร่วมกันระหว่าง
ธนาคารในการกาหนดราคาซื้อ ราคาขาย หรือเงื่อนไขในการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
2.9.2 ธนาคารจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้
บริการได้อย่างเสรีและต้องไม่ขัดขวางลูกค้าในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับธนาคารอื่นจนเกินพอดี
2.9.3 ธนาคารจะไม่กล่าวโจมตีคู่แข่ง หรือกระทาการใดๆ อันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจากัด
การแข่งขันในตลาด
2.9.4 หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ธนาคารจะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

2.10 สังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระมัดระวังในการพิจารณา
ด าเนิ น การใดๆ ในเรื่ อ งที่ ก ระทบต่ อ ความรู้ สึ ก ของสาธารณชน และส่ งเสริ ม พนั ก งานให้ มี จิ ต ส านึ ก และ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 3 จริยธรรมกรรมการ
เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารเป็นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในฐานะผูน้ าที่จะนาพาธนาคารไปสู่ความสาเร็จ โดยเป็นผู้กาหนด
แนวนโยบายและชี้นาพฤติกรรมของบุคลากรในธนาคารไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดังนั้นคณะกรรมการจึงยึดหลักการและวิธีปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ดีภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับของธนาคาร
3. จริยธรรมกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
3.1

หน้าที่จัดการกิจการ
3.1.1 กากับดูแลการดาเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปโดยไม่เสี่ยงต่อความมั่นคงของธนาคารจนเกินควร
3.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในการตัดสินใจ
และกระทาการใดๆ มีการคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารและจะไม่เลือกปฏิบัตหิ รือละเว้น
ปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยยึดหลักความเสมอภาค
3.1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ด้วยความรู้ความชานาญ ความมุ่งมั่นและด้วยความระมัดระวัง รวมถึง
มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการจัดการบริษัทอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
3.1.4 ไม่หาประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนาสารสนเทศภายในที่ยังไม่เปิดเผยหรือที่เป็นความลับ
ไปใช้หรือนาไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอกหรือกระทาการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนาต่อบุคคลที่สาม และจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากตาแหน่งหน้าที่การงาน
เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตน และจะไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ทางการเงินของผู้อื่น
3.1.5 กากับดูแลการดาเนินงานของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบและแนวนโยบาย
ของทางการ รวมทั้ งก ากั บ ดู แ ลมิ ใ ห้ มี ก ารปิ ด บั ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง และจั ด ให้ มี ก ารรายงาน
สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสม่าเสมอ
3.1.6 ดาเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ

3.2

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้และคู่ค้า และพนักงาน
3.2.1 กรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติ
ทางบัญชี การใช้สารสนเทศภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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3.2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าตลอดเวลา เอาใจใส่และรับผิดชอบสูงสุดต่อลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และดูแลรักษามาตรฐานนั้น
3.2.3 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า รวมทั้ง
ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม
3.2.4 ดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงานและหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและ
ทาให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความรู้ความชานาญที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานในธุรกิจ
3.3

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.3.1 ดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.3.2 ระมัดระวังและเอาใจใส่ในการดาเนินการใดๆที่จะมีผลกระทบต่อสาธารณชน
3.3.3 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4 จริยธรรมพนักงาน
4. จริยธรรมพนักงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
4.1 ความซื่อสัตย์ สุจริต และหลักคุณธรรม (Integrity)
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สาคัญของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกระดับของธนาคาร เจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหารทุกระดับมีโอกาสให้คุณให้โทษกับลูกค้า มีโอกาสสร้างความเสียหายแก่ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ถือหุ้น และ
ระบบการเงิน ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวม ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้กากับดูแลให้ความไว้วางใจและ
เชื่อถือ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต จิตใจมั่นคงและมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่
โดยยุติธรรม ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ต้องยึดถือความสบายใจและประโยชน์ของลูกค้า
ตลอดจนประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของธนำคำร
(1) ต้องเข้าใจถึงความสาคัญของจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการเงิน ซึ่งต้องยึดถือความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นลาดับแรก
(2) เป็นผู้ประสานถ่ายทอดนโยบายจากทางการและผู้ถือหุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ และนาไปปฏิบัติ
(3) ต้องเป็นผู้นาโดยปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
(4) ส่งเสริ มสนั บสนุ นให้ ผู้ป ฏิบั ติ งานเห็ น ความส าคัญ และคุณ งามความดีใ นการปฏิ บัติ ห น้า ที่ โดยสุจ ริ ต
ยุติธรรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ให้คาชมเชย และ/หรือรางวัลแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ และมีคุณธรรมต่อทุกๆ คนที่ติดต่อเกี่ยวข้อง
(5) สร้ า งความไว้ ว างใจ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และความสบายใจให้ ลู ก ค้ า โดยชี้ แ จงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลเสี ย
ความไม่ ถูก ต้อ ง และผลกระทบที่จ ะเกิด ขึ้น จากการให้ อามิส สิน จ้า ง รางวั ลหรือ ผลประโยชน์อื่ นใด
อันมิพึงได้ ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
(1) ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น พื้ น ฐานหลั ก ของการสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ความมั่ น ใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
เพือ่ ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาไปสู่จรรยาบรรณที่สูงขึ้นต่อไป
(2) ปฏิบัติ งานด้ วยความซื่ อสัตย์ สุจริ ตในหน้าที่แ ละรั กษาผลประโยชน์ของบริษัท เสมื อนหนึ่ งเป็น ธุ รกิ จ
ของตนเอง
(3) ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย
(4) ไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว เหนื อ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ ธนาคารและไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของธนาคารหรือลูกค้าของธนาคาร
(5) ไม่นาข้อมูลโครงการของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น หรือนาไปทาธุรกิจแข่งกับลูกค้า
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(6) ซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าและไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทาการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์กับตน
(7) หลีกเลี่ยงการรับของกานัลมีค่าหรือของขวั ญ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิเสธให้คานึง
เสมอว่าสิ่งของนั้นรับไว้เพื่อบริษัทในฐานะเป็นผู้ให้บริการ และไม่ยึดถือเอาไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
(8) ไม่อาศัยหน้าที่การงานเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นนาชื่อตนไปหาผลประโยชน์
(9) ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์อื่นใดจากลูกค้า นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซึ่งธนาคารเรียกเก็บ
(10) อนุมัติสินเชื่อตามขอบเขตอานาจที่ได้รับมอบหมายและรักษาไว้ซึ่งระเบียบของธนาคาร
(11) เอาใจใส่ควบคุมดูแลและติดตามการให้สินเชื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงและจะต้องไม่ปกปิดเมื่อเกิดปัญหา
(12) วิเคราะห์สินเชื่อด้วยความสุขุมรอบคอบ ภายใต้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และจะต้องไม่รายงานข้อความอันเป็นเท็จ
(13) วิเคราะห์สินเชื่อโดยปราศจากอคติและมีแนวความคิดเชิงเสมอภาค โดยยึดถือว่าธุรกิจของธนาคารและ
ธุรกิจของลูกค้าต้องพึ่งพากัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(14) ต้องไม่ให้ความหวังแก่ลูกค้า หรือคามั่นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยที่ตนเองไม่มีอานาจที่จะกระทาการนั้นได้
(15) พยายามแก้ไขปัญหาของลูกค้าและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเท่าที่การนั้น ไม่ขัดกับผลประโยชน์หรือ
ทาให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
(16) เมื่อได้รับมอบเงินจากลูกค้าเพื่อชาระให้กับธนาคาร จะต้องรีบนาส่งและส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่
ลูกค้าโดยพลัน
4.2 การรักษาความลับภายในธนาคาร (Confidentiality)
ในกิจการของธนาคาร การเก็บความลับ หมายถึง การรักษาข้อมูลสาคัญทุกชนิดของธนาคาร ตลอดจนข้อมูล
ของลูกค้า ข้อมูลสาคัญเหล่านี้รวมถึง
- ข้อมูลทางการเงิน บัญชี ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของธนาคาร
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารระบบภายในของธนาคาร ซึ่งรวมถึงสถิติตัวเลขและรายงานต่างๆ
- ข้อมูลพนักงานของธนาคารทั้งอดีตและปัจจุบัน
- ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าของธนาคาร
- ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจกับทางรัฐบาลหรือตัวแทน
การรักษาความลับภายในธนาคาร และของลูกค้าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับธุรกิจการเงินและการธนาคาร
ซึ่งประกอบด้วยธนาคารที่ทาธุรกิจต่อเนื่องกัน บางครั้งเนื่องจากลักษณะของงานทาให้รู้ความลับของลูกค้า ซึ่งถ้า
หากนามาเปิดเผยอาจจะเป็นผลเสียต่อลูกค้าหรือผู้อื่น ดังนั้นจึงเห็นควรกาหนดให้มีหลักในการปฏิบัติ เพื่อที่จะเป็น
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเสียหายต่อธนาคารที่พนักงานสังกัดอยู่ หรือต่อลูกค้าและ
สาธารณชน
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของธนำคำร
(1) รับแนวทางและข้อกาหนดจากหน่วยประสานงาน และควบคุมจรรยาบรรณของธุรกิจเพื่อนามาประยุกต์ใช้
กับแนวทางและนโยบายของธนาคาร โดยกาหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติของธนาคาร
(2) ผู้ ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน พึ ง สร้ า งสภาพแวดล้ อ มในธนาคารเพื่ อ เอื้ อ อ านวยในการป้ อ งกั น ข้ อ มู ล
อันเป็นความลับ
(3) จัดตั้งหน่วยงานในธนาคาร เพื่อควบคุมการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดในการรักษาข้อมูล
อันเป็นความลับ
(4) หลังจากที่พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติ ผู้ควบคุมและผู้บริหารมีหน้าที่ให้คาปรึกษากับพนักงาน
ในกรณีที่มีข้อติด ขัดรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานซึ่งผู้ควบคุมและผู้บริหาร
จะนากลับไปพิจารณาแก้ไขข้อปฏิบัติให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัทต่อไป
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ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
(1) การรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า เป็นหลักการพื้นฐานในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องรักษาความลับของลูกค้า และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของธนาคารที่ยังมิได้มีการ
เปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากลูกค้า หรือเป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับสูง
(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารต้องไม่นาข้อมูลที่ได้รับหรือจัดทาขึ้นจากหน้าที่การงานในบริษัทไปใช้ในทางที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด
(3) พนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องรับทราบถึงข้อปฏิบัติที่ผู้ควบคุมและผู้บริหารกาหนดไว้ ถ้ามีข้อติดขัด
หรื อ มี ค วามคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะประการใดก็ ป รึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ ค วบคุ ม และผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ แก้ ไ ข
ข้อปฏิบัติให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัทต่อไป
(4) พนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องรักษาความลับและข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่นาข้อมูล
ของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
(5) ในบางกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารไม่พึงเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้พนักงานภายในธนาคารหรือให้
ฝ่ายอื่นทราบ เนื่องจากอาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
(6) พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งหมายความรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้
และผลประโยชน์ จะสามารถเปิดเผยข้อมูลให้บุค คลภายในหรื อภายนอกธนาคารเพื่อใช้ งานได้เมื่อ มี
ความจาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น โดยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง และจะต้องรักษาความลับอย่างเคร่งครัด
(7) พนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทไม่พึงนาเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของลูกค้าตลอดจนผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์
ในทางเสื่อมเสีย
ค. ข้อยกเว้น
ในบางกรณี บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลความลับได้ต่อเมื่อ
- มีกฎหมายบังคับให้กระทาการดังกล่าว เช่น หมายศาล
- ถ้าเป็นความรับผิดชอบ หรือความผูกพันที่มีต่อสังคม
- เมื่อได้รับการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
4.3 จริยธรรมวิชาชีพ (Professional Ethics)
เพื่อเป็นการสร้างสามัญสานึกของผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับของธนาคารให้ประพฤติอยู่ในกรอบ
วิธีปฏิบัติทเี่ หมาะสมโดยให้คานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรมอันจะส่งผลให้ เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อ
ธุรกิจธนาคารโดยรวม
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรธนำคำร
(1) กาหนดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้รัดกุมชัดเจน เพื่อกาหนดมาตรฐานในการทาธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม
(2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาของตน และ/หรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ของตน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารกาหนดไว้
(3) ผู้บริหารพึงวางตนและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
(4) ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งพั ฒ นาพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท ให้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
การบริการของธนาคารตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
(5) จะไม่จูงใจลูกค้าให้มาใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของธนาคารด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ หลอกลวง หรือ
ให้ข้อมูลที่เกินไปจากความเป็นจริง อันเป็นเหตุทาให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด
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ข. ข้อพึงปฎิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
(1) มีทัศนคติที่ดี และมีความภักดีต่อธนาคาร
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างดีมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตาแหน่งหน้าที่
การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
(3) ให้ข้อมูลสาคัญต่างๆ ที่ลูกค้าพึงได้รับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขต่างๆ ตามความเป็นจริง ครบถ้วน
และชัดเจน
(4) ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อาทิเช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว และ
การผิดต่อศีลธรรมอันดี อันอาจมีผลเสียต่อภาพพจน์ของตนเอง และธนาคาร
(5) ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีอัธยาศัยที่ดีอยู่เสมอ
(6) ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมที่จะนามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกันในทุกระดับ
(7) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจธนาคารแต่ละประเภทอย่างเคร่งครัด
(8) จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(9) จัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงทางการเงินและฐานะที่ดีอย่างเพียงพอ โดยให้มั่นใจได้
ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและต่อสาธารณชน
(10) แข่งขันกับผู้อื่นหรือบริษัทอื่น ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กาหนดไว้ โดยไม่ตาหนิติเตียนหรือกล่าวร้าย
แก่ผู้อื่น
(11) วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
4.4 การปฏิบัติต่อสังคม (Service to Community)
การดาเนินธุรกิจธนาคารมิได้จากัดอยู่เพียงในแวดวงของเพื่อนร่วมอาชีพ อุตสาหกรรมธนาคารและลูกค้าเท่านั้น
ในฐานะที่เป็นบุคคลและนิติบุคคลในสังคมของประเทศผู้ประกอบวิชาชีพการเงิน การธนาคาร พึงมีจิตสานึกและ
ความตระหนักของการอานวยประโยชน์ต่อสังคม ทั้งทางด้านการดาเนินธุรกิจหรือส่วนตัว
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของธนำคำร
(1) รับแนวทางและข้อกาหนดจากหน่วยประสานงาน หรือควบคุมจรรยาบรรณของธุรกิจการธนาคาร
เพื่อนามาเป็นแนวทางกาหนดนโยบายของธนาคารให้เหมาะสมกับฐานะสภาพแวดล้อมของธนาคาร
(2) ผู้บริหารพึงปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและจูงใจให้สมาชิกของบริษัทเกิดสานึกในการปฏิบัติต่อสังคม
(3) กาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจให้อานวยประโยชน์ต่อสังคม และพึงระวังมิให้การดาเนินธุรกิจใดๆ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
(4) สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ
ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
(1) ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกาหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมที่บริษัทกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(2) เข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมสังคมและธนาคารชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควร
แก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม
(3) อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
(4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
(5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อศีลธรรมอันดีงามหรือเป็นการ
ส่งเสริมอบายมุข
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะทาให้ธุรกิจมีความยั่งยืน โดยให้ความสาคัญ
ต่อการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล
การดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม ตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารจึงกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแนวทางของสถาบัน
ธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility institute) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยธนาคารเล็งเห็นถึงความสาคัญของคาว่า “การพึ่งพิง” เนื่องจากทุกธุรกิจล้วนมีประชาชนหรือ
คนในสังคมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการนาเสนอสินค้าและบริการ ดังนั้นไม่ว่าองค์กรธุรกิจจะพัฒนาองค์กรไปในทิศทางใดก็ย่อมต้อง
มีคนในสังคมเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรยึดถือปฏิบัติ
ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของการดาเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของการดาเนิน
ธุรกิจ (CSR-after-Process) และมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม มีจิตอาสาเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสานึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายความรั บผิด ชอบต่อ สังคมเพื่ อการพั ฒนาธุร กิจอย่างยั่งยืน ประกอบด้ว ยหลั กการและแนวปฏิบั ติเพื่ อให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 9 ด้าน ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน
ธนาคารกาหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในการทางาน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสาเร็จ
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
ธนาคารมีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ธนาคารไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและระมัดระวังดาเนินการใดๆ ที่กระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน
การปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ อย่างเป็นธรรม
ธนาคารได้ส่งเสริมให้ปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ อย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื้อ
การจัดจ้าง การกาหนดระยะเวลาส่งมอบที่เพียงพอ สัญญาการค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็น
การละเมิดทรัพย์สินและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการชาระค่าการใช้ หรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมและ
ตรงเวลา
การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
นาคารเปิดเผยการปฎิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในรายงานประจาปี
และเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานในการปฏิบัตติ ามนโยบายเพื่อปลูกฝังจิตสานึกกับการรับผิดชอบต่อ
สังคม
ธนาคารจัดทารายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี และ
เว็บไซต์ของธนาคาร
ธนาคารให้ค วามสาคัญ และคานึงถึง สิท ธิข องผู้มีส่ว นได้เ สีย กลุ่ม ต่า งๆ ตามกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง ไม่กระทาการ
ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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- ปลูกฝังจิตสานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ
ธนาคารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อธนาคาร ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั่วถึง และ
ทันเวลา และให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กากับดูแลโดยรายงานข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมถึงความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- กาหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ และ
หน่วยงานอื่นๆ และให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสียในการ
สร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกันและดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
- กาหนดจริยธรรมกรรมการ และพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อยึดถือเป็น หลักการและวิธีปฏิบัติใน
การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และให้มี ความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้กระทาการใดๆ ที่เป็น
การละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่นาความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของธนาคาร
- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสาคัญอื่นๆ โดยจัดให้มี
กระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน เช่น การร้องเรียนผ่านกรรมการอิสระ และการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ของธนาคาร รวมทั้งดูแลและปกป้อง ผู้ที่แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหาย
- กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนาหลักจริยธรรมทางธุรกิจควบคู่ไป
กับการกากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ในกระบวนการหลักของการดาเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอก
กระบวนการหลักของการดาเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม มีจิตอาสา
เพื่อปลูกฝังให้มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนาไปสู่
การพัฒนาสังคมและประเทศให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
- เปิดเผยการปฎิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อปลูกฝังจิตสานึกกับการรับผิดชอบต่อ
สังคมแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่นการจัดซื้อ การจัดจ้าง การ
กาหนดระยะเวลาส่งมอบที่เพียงพอ สัญญาการค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการชาระค่าการใช้ หรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม เช่น การชาระเงิน
ให้แก่เจ้าหนี้ตรงตามงวดการจ่ายประจาเดือน
หลักปฏิบัติ 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการควบคุม ภายในของธนาคารในด้า นต่า งๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่จะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้ภายใต้การกากับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี
- สภาพแวดล้อม
- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรม การควบคุมการปฎิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตามและประเมินผล
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2. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ งทั่วทั้งองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการ โดยกาหนดให้มีการ
จัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ คือ การระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง รวมทั้งการทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
นโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ธนาคารได้กาหนดนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับ ธนาคารในการแจ้ง
เบาะแส เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทาดังกล่าวจะไม่ทาให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและให้ข้อมูล ธนาคารจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลเป็น
ความลับ โดยจากัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และหากพบว่ามีการนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปิดเผย
โดยไม่เหมาะสมจะถือว่ากระทาผิดวินัยของธนาคาร
การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
ธนาคารจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสาคัญ
อื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการอิสระ และให้เลขานุการธนาคาร ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียน
ต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และคัดกรองและรายงานเรือ่ งที่มีความสาคัญไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไขและ/หรือ
รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานไปยังคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อทราบ
การร้องเรียนผ่านกรรมการอิสระ
ธนาคารมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า และบุคคลทั่ วไปสามารถร้องเรียนผ่านกรรมการอิสระของธนาคารซึ่งมี
จานวน 3 ท่าน ได้แก่
นายไพโรจน์
เฮงสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Email : phairojh@lhbank.co.th
โทรศัพท์ 08 1990 7448
รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการตรวจสอบ
Email : supriyak@lhbank.co.th
โทรศัพท์ 08 5901 5888
นายสรร
วิเทศพงษ์
กรรมการตรวจสอบ
Email : sunv@lhbank.co.th
โทรศัพท์ 09 8262 4549
การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.lhbank.co.th
การร้องเรียนผ่านอีเมล์ที่
presidentoffice@lhbank.co.th
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
ธนาคารให้ความสาคัญและคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสีย และส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็น แหล่งระดมเงินทุนของประเทศ ธนาคารจึงมีหน้าที่ปกป้อง
ผลประโยชน์ของประชาชนผู้ฝากเงินและผลประโยชน์ของลูกค้าที่มาใช้บริการ ธนาคารจะต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง เกียรติประวัติและ
ภาพพจน์อันดีในการเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ ยึดมั่นความโปร่งใส ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ลงทุนในระบบสถาบันการเงินและปลูกฝังจิตสานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริ ยธรรม รวมทั้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อธนาคาร ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม
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3. ธนาคารกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อ จากผู้บริหารสูงสุด
ลงมา และผู้ซึ่งดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องนาส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริหาร
บริษัทหรือบริษัทย่อยให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน โดยให้จัดทารายงานการมีส่วนได้เสีย ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่รับตาแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจาก
รายงานที่ได้รายงานครั้งล่าสุด และให้ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้เลขานุการบริษัทเพื่อจั ดเก็บ และส่งสาเนาให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการธนาคาร ตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และคานึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึ งการปกป้องผลประโยชน์มิให้เกิด ความเสียหายและส่งผลกระทบต่ อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
หลักการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. การทาธุรกรรมของธนาคารจะต้องขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็น
อิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม (Stakeholder)
เป็นสาคัญ จึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมของ
ธนาคาร จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว
2. การทาธุรกรรมระหว่างธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
ของธนาคาร จะต้องมีเงื่อนไข หรือข้อกาหนดที่เป็นปกติเหมือนกับการทาธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงใน
ระดับเดียวกัน หรือเป็นไปกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบหลักเกณฑ์
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
3. การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการทาธุรกรรมกับกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
จะต้องเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่ ธนาคารกาหนด
อย่างเคร่งครัด
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรม กับ ธนาคารหรือบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกันของธนาคารอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจหรือการพิจารณาอนุมัติ
การทาธุรกรรมของธนาคาร หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันของธนาคาร
6. การซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทางการกาหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารให้ความสาคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. กาหนดให้มีระบบงานและมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้าในกลุ่มนั้นๆ
1.2 ป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลหรือโอกาสจากการให้บริการไปใช้ในทางมิชอบ (Need to know basic)
1.3 ให้มีการแบ่งแยกหน่ว ยงานและบุค ลากรที่ ปฏิบัติ หน้าที่ซึ่ งอาจมี ความขั ดแย้งทางผลประโยชน์หรื อ
แบ่งแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกัน (Chinese wall) เช่น สานักธนบดี กับ ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร
1.4 กาหนดให้มีระเบียบปฏิบัติป้องกันการมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. กาหนดให้มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและระบบงานที่ธนาคาร
กาหนด
3. กาหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและระบบงานเป็นประจา โดยอย่างน้อยให้ทบทวนทันที
เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบ และรายงานการทบทวนตามที่ธนาคารกาหนด
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- ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารหรือการประชุมผู้ถือหุ้นได้กาหนดให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
ที่มีส่วนได้เสียในวาระใดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบโดยไม่ชักช้า
และไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในวาระดั งกล่ า วเพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม สามารถพิ จ ารณาธุ ร กรรมที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัท และต้องไม่ร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น และมีการบันทึก
การมีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในมติของเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุม
- กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่าน
นั้นไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการกับธนาคารหรือบริษัทย่อยตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ธนาคารกาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อให้กรรมการและพนักงานรับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ต่อต้านการทุจริต ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยรรม และดาเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
หลักปฏิบัติ 7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสาคัญของธนาคาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ให้มีความครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
- ธนาคารมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงกาหนดหน่วยงานในการ
รับคาขอและประสานงานการให้ข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ธนาคารได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น และข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้
ในรายงานประจาปี
- ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป อย่างถูกต้องครบถ้วน
ทั่วถึง และทันเวลาและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กร
ที่กากับดูแล โดยรายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- ธนาคารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของธนาคารต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ด้วยความโปร่งใส
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ที่ส ะดวกต่อ การค้นหา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และเท่าเทียมกัน และ
ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนี้
1. เว็บไซต์ของธนคาร (www.lhbank.co.th) ซึ่งมี 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร
3. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
4. การจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการส่งข่าวให้แก่สื่อมวลชน
5. การประกาศข้อมูลทางหนังสือพิมพ์
- คณะกรรมการธนาคารให้ ความส าคั ญในด้ านคุ ณภาพงบการเงิ นและการเปิด เผยข้ อ มูล ทางการเงิ น ที่ส าคั ญ
อย่างเพียงพอ โดยเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งงบ
การเงิ นได้ ผ่า นการสอบทาน หรื อผ่ า นการตรวจสอบจากผู้สอบบั ญชีรั บอนุ ญาต และผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคารก่อนเปิดเผย
นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสก่อนการสอบทาน และก่อนการตรวจสอบ และ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน (Pillar III) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและรับทราบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลทั่วไป
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- คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่องบการเงินของธนาคาร โดย
แสดงควบคู่ กั บ รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นรายงานประจ าปี งบการเงิ น ของธนาคารได้ จั ด ท าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
- ธนาคารได้เผยแพร่รายงานประจาปี 2559 ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของธนาคาร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
- บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
ธนาคารมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและติดต่อสื่อสาร ดังนี้
ที่อยู่
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การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
คุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้ส อบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายชื่อ
บริษัทผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
ธนาคารมีนโยบายใช้บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดียวกับทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันได้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
- การอธิบายถึงผลการดาเนินงานและเหตุการณ์สาคัญในรอบปี ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และมีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้สอบทาน
- คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคาร
ให้มีการจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- ธนาคารได้เปิดเผยรายงานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในรายงานประจาปี
และได้ เปิ ดเผยรายชื่อและอ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุ ดย่อย จ านวนครั้ งของ
การประชุ ม จานวนครั้ งที่ก รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้อมูล กรรมการ
ผู้บริหาร และข้อมูลของธนาคารในรายงานประจาปีและบนเว็บไซต์ของธนาคาร
- ธนาคารแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบล่วงหน้าก่อน
การประชุม โดยแจ้ง ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็น
เวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยรายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
2. งานนักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารมอบหมายให้เลขานุการธนาคาร ทาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลของธนาคาร ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของธนาคารใน
หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใสโดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจง ในปี 2560 ธนาคารได้จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
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1. จัดกิจกรรม Analyst Meeting จานวน 1 ครั้ง มีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้าร่วมประมาณ
32 รายต่อครั้ง
2. การเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting) จานวน 8 ครั้ง
3. การจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) จานวน 1 ครั้ง มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 30-40 สื่อต่อครั้ง
4. การส่งข่าวให้สื่อมวลชน การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจานวนหลายครั้ง
หลักปฏิบัติ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
1. ไม่ก ระทาการใดๆ อัน เป็น การละเมิด หรือ ลิด รอนสิท ธิข องผู้ถือ หุ้น และส่ง เสริม ให้ผู้ ถือ หุ้น ทุกรายได้ใช้สิทธิ
พื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด
- ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นโดยการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ
ผู้ถือ หุ ้น ทุก กลุ่ม อย่า งเสมอภาคและส่ง เสริม ให้ผู้ถือ หุ้น ทุก กลุ่ม ใช้สิท ธิข องตนรวมถึง ผู้ถือ หุ้น สถาบัน โดย
ครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือ โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการมี
ส่ว นแบ่ง ในกาไรของธนาคาร สิท ธิใ นการรับ เงิน ปัน ผล สิท ธิใ นการมอบฉัน ทะให้บุค คลอื่น เข้า ประชุม และ
ออกเสีย งลงคะแนนแทน สิท ธิใ นการเข้า ร่ว มประชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ ใช้สิท ธิอ อกเสีย งในที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ
แต่ง ตั ้ง และถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการ การแต่ง ตั ้ง ผู ้ส อบบัญ ชีแ ละก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับ
สารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลาผ่านช่องทางที่เข้าถึ งได้ง่ายและในเวลาที่เหมาะสม
- คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
กรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกธนาคาร ได้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่ว ยงานอื่นๆ โดยธนาคารมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่ มีความโปร่งใส มีการกากับดูแ ล
กิจการที่ดี รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์
ระหว่างกันและดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
- คณะกรรมการธนาคารได้ให้ค วามสาคัญต่อ การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่ถูก ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่ง ใส โดยเปิด เผยบนเว็บ ไซต์ข องธนาคาร ได้แ ก่ www.lhbank.co.th เพื่อ ให้ผู้มีส่ว นได้เ สีย ทุก กลุ่ม ได้
รับทราบอย่างทั่วถึง เช่น รายงานงบการเงิน การวิ เคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานประจาปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถื อหุ้น และกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร
- ธนาคารส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยการอานวยความสะดวกและจัดหาช่องทางให้ ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ไม่ยุ่งยาก และไม่กระทาการที่จะ
เป็นการจากัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติและมีวิธีการให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนที่มี
ขั้น ตอนไม่ยุ่ง ยาก เช่น การให้ ข้อ มูล สาคัญ ผ่า นเว็บ ไซต์ข องธนาคาร การมอบหมายให้เ ลขานุก ารธนาคาร
ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นโดยตรง และการอานวยความสะดวกในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าทียมกัน
- ผู้ถือหุ้นทุกรายถือเป็นเจ้าของกิจการ และได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามสิทธิที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคาร
จึงมีหน้าที่ต้องปกป้อง คุ้มครอง และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตน รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน โดยครอบคลุม สิท ธิขั้น พื้น ฐานตามกฎหมายของผู้ ถือ หุ้น ได้แ ก่ สิท ธิใ นการมี
ส่วนแบ่งในกาไรหรือ เงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศ
ของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่มี ผลกระทบต่อ
บริษัทและตนเอง สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
- มี ช่องทางที่ ผู้ถื อหุ้ นทุ กรายสามารถใช้สิ ทธิในการแจ้ งปั ญหา ข้ อร้องเรี ยน หรื อข้ อแนะนาใดๆ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ของตนในฐานะผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ
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- จัดให้มีเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของธนาคารที่เป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น รายงานงบการเงิน
บทวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น กิจกรรมเพื่อสังคม รายงานประจาปี หนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร เป็นต้น
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ าถึงกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จัดเตรียมข้อมูลในแต่ละวาระ
ที่จาเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าและทันเวลา ตลอดจนเผยแพร่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไว้ ใ นเว็ บ ไซต์
ของธนาคารเป็ น การล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะจั ด ส่ งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
ก่อนได้รับเอกสารจากธนาคาร อานวยความสะดวก และจัดหาช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกราย สามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ อย่างเต็มที่โดยไม่ยุ่งยาก และไม่กระทา
การที่จะเป็น การจากัดหรือกีด กันโอกาสในการเข้า ประชุมและออกเสียงลงมติ และจัดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนโดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
3. การประชุมผู้ถือหุ้น
- ก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น เนื่องจาก
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของธนาคารผ่านการแต่งตั้งกรรมการธนาคารให้ทาหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของธนาคาร
- ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก กลุ่ ม ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ธนาคารได้ จั ดส่ งหนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
ในรูปแบบหนังสือ โดยจัดส่งพร้อมรายงานประจาปีในรูปแบบหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย
กาหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมได้ระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ข้อบังคับธนาคารเกี่ยวกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด พร้อมทั้งแผนที่สถานที่จัดประชุม โดยแนบไปกับหนังสือ
เชิญประชุม กรณีต้องการมอบฉันทะสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมและสามารถระบุความ เห็นในการ
ลงคะแนนเสียงได้ ระเบียบวาระการประชุมจะระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อรับทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมด้วยข้อเท็จจริง
เหตุผล ความเห็นที่เพียงพอและชัดเจนของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล และมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่
ธนาคารจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
ธนาคารได้ประกาศคาบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ฉบับภาษาไทย
- ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ซึ่งต้อ งจัด ภายใน 4 เดือ น นับ แต่ วั น สิ้ น สุ ด
รอบปี บั ญ ชี แ ล้ ว คณะกรรมการธนาคารอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ ที่ ค ณะกรรมการกาหนด นอกจากนี้
ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดอาจเข้าชื่อกันทาหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญ ได้ และหนังสือร้อ งขอจะต้องระบุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนเมื่อมีค าร้องขอเช่นว่านั้ น
คณะกรรมการจะต้องกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะประชุมไม่ช้ากว่า 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
- ธนาคารสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุก กลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจาก
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของธนาคารผ่านการแต่งตั้งกรรมการธนาคารให้ทาหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ย วกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของธนาคาร
4. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ธนาคารได้ดาเนินการใดๆ เพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมได้รับความสะดวกและความรวดเร็ว
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง
โดยบริษัทได้อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสะดวกรวดเร็ว
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- กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่จัดสรรเวลาเพื่อ เข้า ร่ว มประชุม
ผู้ถือ หุ้น เพื่อ ตอบข้อ ซัก ถามแก่ผู้ถือ หุ้น ที่เ ข้า ร่ว มประชุม ผู้ถือ หุ้น เว้น แต่ จะมีภารกิจที่สาคัญซึ่งทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นได้
- ให้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้อ งออกตามวาระ
ให้ผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ในระหว่ า งการประชุ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในวาระที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ลงคะแนนได้
- ให้จ ัด สรรเวลาให้เ หมาะสมและส่ง เสริม ให้ผู ้ถ ือ หุ ้ น มีโ อกาสสอบถาม รวมทั ้ง แสดงความคิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทาหน้าที่ชี้แจงและตอบคาถามของผู้ถือหุ้น
5. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
- ธนาคารได้จัด ทารายงานการประชุม ผู้ถือ หุ้น โดยบัน ทึก ประเด็น การซัก ถามและคาตอบ วิธีการลงคะแนน
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม และให้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ธนาคาร
6. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารได้ดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
7. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- ธนาคารจั ดทาหนั งสือ เชิ ญประชุม ผู้ถื อหุ้ น เพื่อแจ้งกาหนดการประชุม ระเบี ยบวาระการประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุม โดยกาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริง และเหตุผลของแต่ละวาระที่ เสนอไว้ให้ชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจ
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- ธนาคารจั ด เตรี ย มหนั งสื อ มอบฉั น ทะตามที่ ก ฎหมายก าหนด ในรู ป แบบที่ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถก าหนดทิ ศ ทางการ
ลงคะแนนเสียงได้
- ธนาคารให้ เสนอชื่อ กรรมการอิ สระเป็น ผู้รั บมอบฉัน ทะอย่างน้อย 2 คน พร้ อมประวั ติใ ห้ผู้ถื อหุ้น พิจารณาเป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
กาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะประเภทอื่นได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
- ธนาคารแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่า งๆ ที่ใ ช้ใ นการประชุม โดยในหนังสือ เชิญ ประชุม ผู้ถือหุ้นจะแสดง
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนและการนับผล
การลงคะแนนเสียง
8. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- คณะกรรมการธนาคาร ตระหนักถึง สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้ นทุกราย และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้ นทุกกลุ่ม
ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่สาคัญของธนาคารอย่างถูกต้องครบถ้วนในเวลาเดียวกัน
9. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- ธนาคารกาหนดนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของธนาคาร ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลสาคัญและงบการเงินของธนาคารถือปฎิบัติในการรักษา
ความลับภายในของธนาคารอย่างเคร่งครัด
- ธนาคารกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธ รรม ปฏิบัติต าม
กฎหมาย กฏระเบีย บต่า งๆ และไม่ใ ห้ค วามสาคัญ ต่อ ผลประโยชน์ส่ว นตนเหนือ ความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร ซึ่งรวมถึงการที่
พนักงานไม่นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
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2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้กาหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและก่อให้เ กิด
ความเป็น ธรรมในการดาเนิน ธุรกิ จไม่เ ห็นแก่ผลประโยชน์อื่ น รวมทั้ งหลีก เลี่ย งการดาเนินการที่อ าจก่ อให้เ กิดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อ
กิจการในระยะยาว ธนาคารได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ย วกับ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมเพื่ อการพัฒนาธุรกิ จ
อย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนให้ความร่วมมื อกับหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น ส่งเสริมให้พนักงานให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย สนับสนุนให้มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบของ
กฎหมาย ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ งการรั ก ษาความลั บ ทางการค้ า ไม่ แ สวงหาข้ อ มู ล ของพั น ธมิ ต รและคู่ แ ข่ งทางการค้ า
อย่างไม่สุจริต
ธนาคารได้ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง
การกาหนดระยะเวลาส่งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็น
การละเมิดทรัพย์สินและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งชาระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม เช่น การชาระเงิน
ให้แก่เจ้าหนี้ตรงตามงวดการจ่ายประจาเดือน
ธนาคารได้กาหนดวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการรับบริการต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและ
ราคาที่เหมาะสม โดยได้กาหนดกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการรับบริการต่างๆ เป็น 6 วิธี ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา วิธีต่อเนื่อง วิธีพิเศษและวิธีฉุกเฉิน ซึ่งการจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับวงเงินที่จะดาเนินการในแต่ละครั้ ง สาหรับการคัดเลือก
ผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการ เพื่อให้มีความเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน บริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจาก
ความมั่นคงของกิจการ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ และราคา โดยมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้พิจารณา
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3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ธนาคาร แลนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจการภายใต้หลักการของกฎหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม เป็นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
โดยการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียง
จริยธรรมของธนาคาร และธนาคารได้รับประกาศนียบัตรเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต
รวมถึงกาหนดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารรับทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธนาคาร อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และรับผิดชอบให้การดาเนินกิจการเป็นไปด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคารโดยรวม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้มีการสื่อสาร
ไปยังผู้บริหาร และพนักงานให้ได้รับทราบ
แนวทางการปฏิบัติ
ธนาคารให้ความสาคัญในการป้องกันมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ สาหรับตนเองหรือผู้อื่นใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ห้ามให้หรือรับของขวัญ ของกานัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบหรืออาจทาให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร
2. ห้ามให้หรือรับสินบน และสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจ
แทนตนเอง
3. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรม
4. ไม่นาเงินทุนหรือทรัพยากรของธนาคารไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้สมัครแข่งขันเป็นนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนับสนุนนั้น ได้รับอนุญาตตาม
กฏหมายและสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารก่อนการดาเนินการ
5. จัดให้มีการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของธนาคารภายใต้การควบคุมที่ดี มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ
มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผลและแบ่ งแยกหน้าที่การทางานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ
และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ
6. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ผ่านทางกรรมการอิสระของบริษัท หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ของธนาคาร www.lhbank.co.th หรือผ่านทางอีเมล์ของธนาคาร presidentoffice@lhbank.co.th
ธนาคารได้ลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตโดยรับรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของธนาคาร ในการเป็นผู้นาตัวอย่างในการต่อต้าน
การทุจริต ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดาเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีความตกลง
ดังนี้
1. จะจัดให้มี การประเมินความเสี่ยงที่เ กี่ยวข้อ งกับการทุ จริตภายในธนาคาร รวมถึ งการนานโยบายการต่อต้า น
การทุจริต แผนการกากับการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบ ไปปฏิบัติและจัดให้มีคู่มือในการดาเนินธุรกิจแก่
ผู้บริหารและพนักงาน
- นโยบายนี้ห้ามการให้สินบนในทุกรูปแบบในทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมและต้องแน่ใจว่าการบริจาคเพื่อ
การกุศลและบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ การสปอนเซอร์ กิจกรรมใดๆ ต้องโปร่งใสและ
ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ / เอกชนดาเนินการไม่เหมาะสม
- นโยบายเหล่านี้จะถูกประกาศและเผยแพร่ในองค์กรในรูปของ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
และพนักงานธนาคารปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบในทุกโอกาส พร้อมกาหนดบทลงโทษหากไม่
ปฏิบัติตาม
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- จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานธนาคาร เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อสารให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และยกระดับ
ค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
- จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานธนาคาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย
โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองและมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้ง
2. จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางความสาเร็จในการสนับสนุน
ให้เกิดการทารายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรมถูกต้องและโปร่งใส่ในประเทศไทย
- สนับสนุนให้มีการริเริ่มโครงการระดับประเทศ เพื่อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันการดาเนินธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส
รวมถึงให้มั่นใจว่ามีการกากับดูแลกิจการที่ดี
- จะมีส่วนร่วมในการเสวนาและร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกังวล
และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ที่ มี ผ ลต่ อ ธุ ร กิ จ เอกชนเกี่ ย วกั บ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินธุรกิจ
3. จะร่ว มมือกั บบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกั น คู่ ค้า และผู้ มีส่วนได้เ สียกลุ่ มอื่น ๆ โดยสร้ างแนวร่ว มปฏิบั ติและ
การเข้าร่วมในกิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริต
- จะร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและกรอบความคิด เพื่อมุ่งหวังให้ทุกองค์กรที่เป็นแนวร่วมได้นาไปใช้ปฏิบัติ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามโครงการ
- จะเข้าร่วม Integrity Pacts กับองค์กรอื่นและหน่วยงานภาครัฐ ในการประมูลและจัดซื้อสิ่งของวัตถุดิบอุปกรณ์และ
การก่อสร้าง
- จะร่วมมือและร่วมคิด เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจที่สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร และเป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กรที่
เข้าร่วมโครงการ
- จะร่วมสร้างมาตรการและระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ในการประกอบธุรกิจ
- จะร่วมมือกับภาคประชาสังคมและสื่อในการสร้างจิ ตสานึกและการให้การศึกษาแก่สาธารณะ เพื่อเปลี่ยนค่านิยม
ไปสู่การต่อต้านและประฌามการทุจริตในทุกรูปแบบ
- จะสนับสนุนการพัฒนาโครงการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามโครงการ พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมให้แก่
เจ้า หน้า ที่ผู้ใ ห้ค าปรึ กษาและผู้ต รวจสอบ เพื่อเป็นแนวทางให้กั บบริ ษั ท ที่เข้ าร่ว มโครงการในการดาเนินธุ รกิ จ
ตามหลักจริยธรรม และยกระดับกระบวนการนี้ให้อยู่ในวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโครงการ
แนวร่วมปฏิบัตินี้ต่อไป
- ยินดีให้มีการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทยทุก 3 ปี
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อเป็นช่องทาง
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทาผิดกฏหมาย ทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด และ
ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสกับธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรม นอกเหนือจากนโยบายการป้องกัน
การหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนนโยบาย
เป็นประจาทุกปี โดยเผยแพร่นโยบายป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบในเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสาร
ภายในธนาคารด้วยเช่นกัน
บริษัทเชื่อมั่นว่านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นกรอบและทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นแนวทางต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นและความทุ่มเทที่สาคัญของการเป็นองค์กรที่โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทมุ่งหมายและมุ่ งหวังให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนด้วยดี
รวมถึงตระหนักและให้ความสาคัญต่อพนักงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการให้และรับของขวัญ การรับรองและผลประโยชน์อื่นๆ
ในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นๆ ตามจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความยุติธรรม มี ความเสมอภาค เคารพต่อชีวิต และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน การสร้า ง
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและระมัดระวังการพิจารณาดาเนินการใดๆ ที่จะกระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน
ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับ ดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็ น ธรรม พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานเพื่ อ ความก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน รวมทั้ ง
การเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการรายงานการกระทาที่ไม่ถูกต้องจากพนักงานในหลายช่องทาง ซึ่งพนักงาน
สามารถเสนอความคิดเห็น รายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม ทุจริต หรื อปฏิบัติไม่ถูกต้องผ่านผู้บังคับบัญชา หรือ
ผ่านช่องทางอื่นๆ โดยธนาคารได้กาหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการตัดสินใจ
โดยคานึงถึงผลลัพธ์ที่ออกมาและการเยียวยาใดๆ เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและส่งเสริม เปิดโอกาสให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น หากมีการกระทาของกิจการหรือบุคลากรในกิจการที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ในการสะท้อน
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุน และเคารพการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีการใช้แรงงานบังคับ และ
การใช้แรงงานเด็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ธนาคารให้ความสาคัญ โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ อาทิเช่น
 การจัดจานวนวันลา และวันหยุดต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด หรือมากกว่าที่กฎหมายกาหนดในบางประเภทของ
วันหยุด เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนการใช้ชีวิตการทางาน และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุล
 การกาหนดหลักเกณฑ์การสอบสวนและการลงโทษทางวินัยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การลงโทษเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม และมีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 การสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 การสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นทีม (Staff Activity) เป็นกิจกรรมที่เป็น
นโยบายของธนาคาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความผูกพัน ความสามัคคี

การจัดกิจกรรม Staff Activity
“โครงการปลูกรักเพื่อน้อง” โรงเรียนวัดผดุงธรรม อ.ภาชี จ.อยุธยา
120

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกาหนดเป็นพันธกิจ
ในการพั ฒนาและสนับ สนุ น ระบบการบริ หารทรัพ ยากรบุ คคลทั้ งในเชิ งความรู้แ ละผลประโยชน์ ของพนั กงาน ธนาคารได้ จัด ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development Committee) เพื่อให้การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร
หลักสาคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยนวัตกรรมเทียบเท่าองค์กรชั้นนาในประเทศ ตลอดจนให้
การสนับสนุนการดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคลเชิงรุกเพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และ
มุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานได้รับการเพิ่มพูนภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงหลักการปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารให้ความสาคัญกับการดูแลพนักงานในด้าน
ต่างๆ ด้วยเชื่อมั่นว่า การพัฒนาทักษะ ความสามารถ การสร้างแรงจูงใจในการทางาน การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี สุขชีวอนามัยที่ดี และการให้สวัสดิการที่ดี จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลต่อลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
บุคลากรของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2560
มีทั้งสิ้น 1,504 คน
การสรรหาพนักงาน
ธนาคารมีนโยบายการสรรหาบุคลากรที่มุ่งเน้นคัดเลื อกบุคลากรบน
พื้นฐานของความสามารถและการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน รวมถึง
สอดคล้องกับค่านิยมของธนาคาร “PRO-AcTIVE” โดยมีช่องทางการสรรหาบุคลากร
ได้แก่ การจัดกิจกรรมและการเพิ่มช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้สมัครกลุ่มเป้าหมาย
อย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรม “Toward Success Together Day” กิจกรรม
“Mobile Recruitment” กิจกรรม “Friend get Friends” รวมถึงการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครงาน ผ่านช่องทาง Social Media อาทิ LINE และ Facebook เพื่อ
เข้าถึงกลุ่มผู้สมัคร รวมถึงการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมงาน
การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ท างานกั บ ธนาคาร นอกจากการพิ จ ารณาในด้ า นความรู้ ค วามสามารถ และเกณฑ์
การพิจารณาหลักที่ธนาคารกาหนด ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชื่อและค่านิยมที่สอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกับธนาคาร ธนาคารได้จัดให้ผู้สมัครทาแบบทดสอบพฤติกรรมที่พัฒนาข้อสอบจากค่านิยม PRO-AcTIVE และ
นาผลการทดสอบมาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานกับธนาคาร เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะกับหน่วยงานและธนาคาร
ความเท่าเทียมและความหลากหลาย
ธนาคารยึดหลักปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม อันได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และหลักสิทธิมนุษยชน
ไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง การถูกถอนสัญชาติ หรือพื้นเพ
ทางสังคม หรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายและไม่ใช้
แรงงานเด็ก ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมพนักงานทุกคน ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมถึงเปิด
โอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานกับธนาคาร
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 การจ้างงานผู้พิการ
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
ธนาคารได้ส่ งเสริม ให้เ กิด การสร้ า งโอกาสและรายได้
สาหรับผู้พิการ โดยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมธนาคารไทย โดยมีการจ้างเหมาคนพิการ
เพื่อทางานให้กับสภากาชาดไทยตามจังหวัดต่างๆ รวมถึงการจ้างผู้พิการ
เป็นพนักงานของธนาคาร
การเติบโตอย่างมั่นคงด้วยการสร้างคน
ธนาคารได้ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีค่านิยม PRO-AcTIVE ซึ่งเป็นค่านิยมหลักเดียวกัน โดยใช้แผนแม่บท
การส่งเสริมค่านิยมด้วยการสร้างการรับรู้ สร้างทัศนะคติ (Perception Attitude) ผ่านช่องทางการสื่อสาร กิจกรรม การปฏิบัติด้วย
พฤติกรรมบนพื้นฐานความเชื่อเดียวกัน (Practice Believe & Individual Mindsets) การเกิดเป็นพฤติกรรมกลุ่มและค่านิยมร่วม
ในองค์กร (Group Habit Norm & Corporate Value) ซึ่งธนาคารได้ส่งเสริมค่านิยมแก่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม Welcome Newcomer
กิจกรรมต้อนรับพนักงานใหม่ในวันแรกของการทางานผ่านกิจกรรม Welcome Newcomer มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้สึกดีๆ ของพนักงานใหม่ รวมถึง เป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร การใช้ชีวิตประจาวันภายในธนาคาร อาทิ
การได้รู้จักเพื่อนร่วมงาน การแนะนาร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ทางาน เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญอันจะนาไปสู่การปรับใช้ในชีวิตการทางาน
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรในหลักสูตรปฐมนิเทศ
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กรร่วมกับการจัดหลักสูตรปฐมนิเทศในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านบทบาทสมมติ (Action Learning)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ธนาคารใช้ ร ะบบตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Key Performance Indicator หรื อ KPI) เพื่ อ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
การท างานของพนัก งานทุก ระดั บ และใช้ ตั วชี้ วัด ประเมิ น พฤติก รรมตามค่า นิย มองค์ก ร PRO-AcTIVE ผ่ านระบบประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน (Performance Appraisal System : PAS)
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การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ธนาคารให้ ความส าคัญ กับ การพั ฒนาบุค ลากรและการเรี ยนรู้ ของพนั กงานในทุก ระดั บ ได้แ ก่ ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง
(Executive) ผู้บริหาร (Management) ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) หัวหน้างาน (Supervisor) เจ้าหน้าที่ (Officer)
โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามตาแหน่ง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
พนักงานได้พัฒนาความสามารถให้เต็มศักยภาพ ทั้งการพัฒนาตนเอง การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ โดยหลักการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลยังเป็นสาระสาคัญในการพิจารณาความก้าวหน้า (Career Path) ของพนักงาน
ธนาคารได้พัฒนาศักยภาพพนักงานโดยการจัดให้มีการเรียนรู้ตามแผนการฝึกอบรมประจาปี ซึ่งประกอบด้วยประเภท
การเรียนรู้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

Compulsory Program
Compliance Program
Work System Program
Leadership Development Program
Event & Meeting

โดยเป็นแผนการเรียนรู้เริ่มตั้งแต่พนักงานเริ่มปฏิบัติงานกับธนาคารในวันแรกจนกระทั่งผ่านพ้นระยะการทดลองงาน
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถและ Soft Skill ต่างๆ ที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อการทางานในตาแหน่งต่ างๆ เช่น
หลักสูตรมาตรฐานการบริหารกิจการสาขาตามตาแหน่งต่างๆ หลักสูตรมาตรฐานสินเชื่อที่เป็นพื้นฐานความรู้ของพนักงาน
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่การเรียนรู้ Leadership development Program ได้แก่
1. Supervisory Development Program
2. Management Development Program
3. Executive Development Program
ทั้ง 3 หลักสูตรเป็นหลักสูตรพัฒนาพนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานและผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ ผู้จัดการแผนก
ผู้จัดการส่วน รองผู้อานวยการ ผู้อานวยการจนถึงผู้บริหารระดับสูง โดยรูปแบบการเรียนรู้จะเ ป็นแบบผสมผสาน คือ Lecture,
Workshop, Best Practice, Problem Based, Company Case และ Discussion นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการเรียนรู้วิธีอื่นๆ เช่น
Keynote Speaker, Company Visit, Self-Initiative Program ทั้งหมดจะถูกออกแบบเป็นวิธีการเรียนภายในหลักสูตร เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากลายและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากที่สุด

แผนสืบทอดตาแหน่ง
ธนาคารได้เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมแผนสืบทอดผู้บริหาร (Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนได้กาหนดนโยบาย และวิธีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง ครอบคลุมการกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ
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การสื่อสารและการสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร
ธนาคารให้ความสาคัญในการสื่อสารและการสร้างความ
ภาคภูมิใจในองค์กร โดยจัดให้มีสื่อและช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กร
ที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับรู้และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม สร้างความภาคภูมิใจ และเสริมสร้างบรรยากาศ
ในการทางานที่ดีภายในองค์กร
ธนาคารถือว่าการสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อน
องค์กร การหล่อหลอม และสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรให้ยั่งยืน
และได้จัดทากลยุทธ์และแผนการสื่อสาร โดยมีความหลากหลายครอบคลุม
ทั้งการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร (ดังภาพ)
สร้างการตระหนักรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ธนาคารได้ให้ความสาคัญในการดูแลและพัฒนาศักยภาพ
พนั ก งานผ่ า นการสื่ อ สารภายในองค์ ก ร โดยใช้ ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ที่หลากหลายเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสร้าง
การสื่อสารที่ต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างการตระหนักรู้จึงใช้แนวทางการบริหาร
เนื้อหาและช่องทางการสื่อสาร (Content & Channel Management)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้และสร้างทัศนคติในค่ านิยม
ร่วมกัน โดยแบ่งตามประเภทของสื่อเป็น 2 แบบ คือ สื่อออนไลน์ และสื่อ
ออฟไลน์ ดังนี้
1. สื่อออนไลน์ ได้แก่ LH Bank People Intranet, LH
Bank People Voice, LH BANK People TV, Line, Facebook ซึ่งในปี
2560 ได้มีการพัฒนาและเปิดตัวช่องการทางสื่อสารใหม่ LH Bank People
LIVE
 LH BANK People Intranet : เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ มีทั้งความรู้ทั่วไป ข่าวสาร
ประชาสัมพันธต์ ่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมความคิดเห็นของพนักงานในการแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ
เพื่อนามาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป อาทิ การกด Like, Comment, Vote
 LH BANK People Voice: รายการวิทยุเพื่อสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ดาเนินรายการ
 Social Media: Line, Facebook เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการสื่อสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน และข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ภายในธนาคาร ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้คนภายนอกได้รู้จักองค์กรมากขึ้น
2. สื่อออฟไลน์ ได้แก่ กิจกรรมที่สื่อสารเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและ
พนักงาน อาทิ กิจกรรม Zone Visit, กิจกรรมมอบเข็มเกียรติคุณอายุงานครบ 10 ปี เป็นต้น
 Zone Visit: เป็น กิจกรรมที่มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อสื่อสารทิศทางนโยบายของธนาคาร และเป็นการกระชั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่ปฏิบัติงานประจาอยู่ในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน
(Care & Share) นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มพนักงานได้ง่ายที่สุด
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 การมอบเข็มเกียรติคุณปฏิบัติงานครบ 10 ปี: เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่พนักงาน และแสดงความยินดีกับพนักงานที่ร่วม
เติบโตไปกับธนาคาร
Digital Handbook
ธนาคารได้จัดทาคู่มือพนักงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร มาตรฐานการบริการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ในรูปแบบ Digital
Handbook
Digital Learning
ธนาคารได้ พั ฒ นาช่ อ งทาง และพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
การเรียนรู้เพื่อให้พนักงานเรียนรู้ผ่านระบบ Digital Learning ให้เป็นปัจจุบัน
อาทิ หลักสูตร All about LH Bank หลักสูตร We are LH Bank หลักสูตร Risk
Management ห ลั ก สู ต ร Compliance ห ลั ก สู ต ร Product & Service
หลักสูตร IT Security หลักสูตร IT Helpdesk หลักสูตร Internal Control
และหลักสูตรผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น
ส าหรั บ หลั ก สู ต ร We are LH Bank เป็ น หั ว ข้ อ การเรี ย นรู้
เกี่ยวกับค่านิยม PRO-AcTIVE และได้กาหนดให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้เพื่อ
เป็นแนวทางให้สามารถนาไปปฏิบัติเป็นพฤติกรรมในการทางาน และพนักงาน
ทดลองงานทุกคนต้องเข้าเรียนและผ่านการทดสอบ Pre-test, Post-test ก่อน
ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
คุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน ธนาคารได้ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในการทางานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการทางาน
สุขภาพที่ดี
เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ธนาคารได้จัดกิจกรรมและบริการต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี อาทิเช่น
 การตรวจสุขภาพประจาปี และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 จัดให้มีห้องพยาบาลที่เปิดให้บริการทุกวันในวันและเวลาทาการ โดยมีพ ยาบาลวิชาชีพประจาอยู่ที่ห้องพยาบาล
เพื่อให้การปฐมพยาบาลพนักงานยามเจ็บป่วยเบื้องต้น ซึ่งในห้องพยาบาลจะมีเตียงพักเพื่อให้พนักงานนอนพัก
ชั่วคราวเมื่อมีอาการป่วยเล็กน้อย และมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
 การปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
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สุขภาพใจที่ดี
ธนาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงาน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใจที่ดี ดังนี้
 กิจกรรม Welcome Newcomers เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่พนักงานใหม่
 แบบสอบถาม How are you สาหรับพนักงานระหว่างช่วงทดลองงาน เพื่อรับทราบความรู้สึกและความคิดเห็น
ที่มีต่องาน สภาพแวดล้อมในการทางาน และองค์กร
 กิจกรรม Zone visit โดยมีวัตถุประสงค์คือ Share & Care เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของพนักงานสาขาและ
สิ่งที่ต้องการให้สานักงานใหญ่สนับสนุน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
สวัสดิการที่ดีเป็นปัจจัยสาคัญต่อขวัญและกาลังใจในการทางาน ธนาคารสร้างระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยธนาคารให้สวัสดิการต่างๆ ดังนี้
 เครื่องแบบพนักงาน
 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
 การรักษาพยาบาล ทันตกรรม และการตรวจสุขภาพ
 ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรถยนต์
สภาพแวดล้อมที่ดีและความปลอดภัยในการทางาน
ธนาคารให้ความสาคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทางาน
ธนาคารได้ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน (SHE : Safety Healthy Environment)
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนความปลอดภัยและสุขชีวอนามัยให้พนักงานมีความปลอดภัยขณะทางาน ดังนี้
 การสื่อสารให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทางานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 การซ้อมหนีไฟประจาปี

 การจัดตั้ง SHE Hotline เพื่อรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมดาเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาการช่วยเหลือ ทั้งนี้ ในปี 2560 ไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน
 CARE Project กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในด้านความปลอดภัยในการทางาน ธนาคารได้มีการจัดตัวแทนหน่วยงานในการเป็นผู้นาหนีไฟ มีการฝึกซ้อม อบรม
ผู้นาหนีไฟ การติดตั้งผังทางหนีไฟ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการจัดทาคู่มือ
เพื่อให้พนักงาน ได้ศึกษาทาความเข้าใจและรับทราบข้อมูลสวัสดิการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวมีการสื่อสาร
กระตุ้นเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือภาวะไม่ ปกติ ตลอดจน
ช่วงระยะเวลาวันหยุดประเพณีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน
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6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
เนื่องจากธุรกิจการเงินเป็นธุรกิจที่อิงกับภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศ จึงทาให้ผลกระทบของการดาเนินธุรกิจ
สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนต่างๆ ในวงกว้างกว่าธุรกิจประเภทอื่น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) จึ งก าหนดมาตรฐานการด าเนิ น งานของธนาคารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควบคู่ ไ ปกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมโดยเฉพาะ
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคที่ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ธนาคารให้ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ
ธนาคารคานึงถึงผลประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสาคัญ โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ มีการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้บริการ
ของลูกค้า มีการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน ถูกต้องแม่นยา เพื่อลูกค้าสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
รวมทั้งมีช่องทางการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อศึกษา
รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือรายการส่งเสริมการขายที่สนใจ
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
ธนาคารได้ประกาศสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงสิทธิที่พึ่งได้รับจากการใช้บริการของธนาคาร
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนี้
สิทธิของผู้บริโภค
1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง

2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารทางการเงิ น ได้
อย่างอิสระ

3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อ ความ
เป็นธรรม

4. สิทธิที่จ ะได้รับ การพิจ ารณา
ค่ า ชดเชยหากเกิ ด ความ
เสียหาย

ผลิตภัณฑ์
บุคลากรหรือกระบวนการ
 ผู้บริโภคต้องได้รับชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่าง  ผู้บ ริโภคต้อ งได้รับ เอกสารสรุป ข้ อ มูลลาคัญ ประกอบการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ข อ งธ นา คารพ า ณิ ช ย์ กั บ
เสนอขายผลิ ต ภั ณฑ์ ด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ แ ละด้ า นประกั น ภั ย
ผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และประกันภัยที่ชัดเจน
(Fact Sheet) ที่ระบุ ลัก ษณะพิ เศษและความเสี่ย งของ
 ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ด้วยถ้อ ยคาที่ก ระชับ เข้ าใจง่า ย ตามรูป แบบที่
ความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทน เช่น ในรูปแบบ
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ
ของ APR (Annual Percentage Rate) หรือ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) และสานัก งานคณะกรรมการ
IRR (Internal Rate Return) และสมมติ ฐ านที่
ก ากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
 ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลการโฆษณาหรือการใช้
สื่อ ทางการตลาดในการส่งเสริม การขายอย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม
 ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธ
การซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยได้
 ผู้บริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และ
ด้า นประกั นภั ย ควบคู่ กั บ ผลิต ภั ณฑ์ ข องธนาคารพาณิ ช ย์
และธนาคารพาณิชย์ต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือ กซื้อ
หรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 ผุ้บริโภคมีสิทธิให้คายินยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล
ตามเอกสารหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญา
การซื้อผลิตภัณฑ์
 ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนทุกสาขาของธนาคารพาณิชย์ที่ขาย
ผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัย (Point of
Sale) โดยต้องได้รับหลักฐานว่าธนาคารพาณิชย์ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนแล้ว
 ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อ มูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์จ ากศูนย์ข้ อ มูล ผู้บ ริโ ภค (Call Center) ของ
ธนาคารผู้ขาย
 ผู้บ ริโ ภคมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หาก
พิสูจน์แล้วว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบาย
การขายผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็น
เหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
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การปฏิบัติต่อผู้บริโภค
ธนาคารได้ดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process) มาอย่างต่อเนื่อง โดยการยึด
แนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และพั ฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ
จนกลายเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมาตรฐานการบริการต่างๆ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารในทุกมิติควบคู่ไปกับการสร้างจิต สานึก และทัศ นคติที่ดีใ น
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั้งองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงาน
ธนาคารได้พัฒนากระบวนการทางานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยกาหนด
ระเบีย บและคู่มื อปฏิบั ติงานที่เ ป็นมาตรฐาน เน้น การแบ่งแยกหน้ าที่ ของพนัก งานในแต่ล ะหน่วยงานอย่า งเหมาะสม มี ขั้น ตอน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีระบบงานที่รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยา มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดเก็บ
หลักฐานการทารายการและเอกสารสาคัญเกี่ยวกับการให้บริการไว้ในที่ปลอดภัย มีระบบงานที่ทาให้พนักงานและหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ช่วยลดข้อผิดพลาด สามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าผู้รับบริการเป็นสาคัญ อาทิเช่น
- การดูแลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี
ธนาคารจะแจ้งยอดเงินคงเหลือและเงื่อนไขการตัดชาระค่าบริการรักษาบัญชีให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้า 30 วัน
- การติดตามทวงหนี้และบริหารหนี้ ผู้ติดตามหนี้ต้องแสดงตัวต่อลูกค้าโดยแจ้งชื่อและวัตถุประสงค์ในการติดต่อให้
ลูกค้าได้รับทราบอย่างถูกต้องเหมาะสมและในกรณีที่ผู้ติดตามหนี้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง (Face to Face) ต้องแสดงเอกสาร ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าตนได้รับอนุญาตจากธนาคารให้ติดตามทวงถามหนี้แทนด้วย รวมทั้งธนาคารได้กาหนดเวลาและความถี่ในการติดตาม
ทวงถามหนี้ที่เหมาะสมไม่รบกวนช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัว ดังนี้
 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น.
 วันหยุดราชการ
เวลา 8.00-18.00 น.
- การเผยแพร่ ข้อ มู ลผลิต ภั ณฑ์ และบริ การที่ค รบถ้ วนตามความเป็น จริงเพื่ อ ประกอบการตั ดสิ นใจของผู้ บ ริโ ภค
ไม่บิดเบือน แสดงรายละเอียดเงื่อนไขที่เข้าใจง่าย ไม่สร้างความสับสน มีการเปิดเผยข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการให้ลูกค้าทราบ
และมีวิธีปฏิบัติในการให้ลูกค้าแสดงการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจใช้บริการ
- การเผยแพร่ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ทราบประกอบการตั ดสิน ใจในการใช้บ ริการ ซึ่ งการเผยแพร่ จะกระทาโดยการติ ดประกาศที่ทุ กสาขา ผ่ านเว็บไซต์ของธนาคาร
www.lhbank.co.th ซึ่งในประกาศจะระบุอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินและประเภทลูกค้า รายละเอียดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ไว้อย่างชัดเจนเพื่อลูกค้าสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
ธนาคารมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารสามารถดูรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารได้อย่างสะดวกรววดเร็วและทั่วถึง ซึ่งช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของ
ธนาคาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
 สื่อ Off-Line ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่อยู่ตามสาขาของธนาคารและสื่อภายนอก รวมถึงจดหมาย
Direct mail ที่ส่งตรงถึงลูกค้า
 สื่อ On-Line ได้แก่ สื่อผ่านช่องทางตู้ ATM, LCD, Website, Line, Facebook, Youtube, วิทยุ, โทรทัศน์
รวมถึงบริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของการทารายการ “SMS Alert”
ธนาคารจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
ลดการติดขัดในการใช้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยธนาคารมีหน่วยงานที่เป็น Call Center ที่ให้บริการปรึกษาตลอด
24 ชั่วโมง โทร. 0 2359 0000
ธนาคารจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนะนา ติชม โดยมีหน่วยงานที่เป็นอิสระในการรับข้อร้องเรียน และ
ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ร้ อ งเรี ย น มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาพั ฒ นา ปรั บ ปรุ งการปฏิ บั ติ งานและการให้ บ ริ ก ารให้ ดี ยิ่ งขึ้ น
โดยธนาคารได้เปิดช่องทางการรับเรื่องเรียนหลายช่องทาง ได้แก่
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สานักงานใหญ่ / สาขาของธนาคาร
ทางโทรศัพท์ Contact Center โทร. 0 2359 0000
Website: www.lhbank.co.th
Official Facebook Fanpage

ธนาคารให้ความสาคัญกับการดูแลข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าโดยไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผย เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
การวิจัยและวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ธนาคารคานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรม
มีคุณภาพ ธนาคารได้ให้หน่วยงานภายนอกที่มีประสบการณ์ทาการวิจัยความพึงพอใจของลูกค้า และการรับรู้ของประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับ BRAND ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการ
เก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส โดยธนาคารได้นาข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า

การเปิดบัญชีสาหรับผู้พิการทางสายตา
ธนาคารให้ความสาคัญกับเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง โดยธนาคารได้เปิดให้บริการ
แก่ผู้พิการทางสายตาให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้เหมือนกับคนปกติ ดังนี้
1. ประเภทบริการ
1. ให้บริการเฉพาะเปิดบัญชีเงินฝาก ฝาก/ถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก และปิดบัญชีเงินฝาก
2. เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะประเภทออมทรัพย์ และฝากประจา
3. ถอนเงินฝากและการปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะสาขาเจ้าของบัญชี
2. เงื่อนไขในการให้บริการ
1. การลงนามในเอกสารการขอใช้บริการและเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดยการประทับลายนิ้วมือแทนการลงนาม
2. การดาเนินการแทนผู้พิการทางสายตา
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2.1
2.2
2.3
2.4

กรอกเอกสารการขอใช้บริการ
อ่านรายการที่ขอใช้บริการ รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือตรวจนับเงินสด
ลงนามในฐานะพยานในเอกสารการขอใช้บริการและเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดย
2.4.1 กรณีผู้พิการทางสายตามีญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจมาด้วย
- พยานคนที่ 1 เป็นญาติหรือบุคคลที่ผู้พิการทางสายตาไว้วางใจ
- พยานคนที่ 2 เป็นพนักงานสาขาผู้ให้บริการ
2.4.2 กรณีผู้พิการทางสายตาไม่มีญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจมาด้วย
- พยานคนที่ 1 เป็นพนักงานสาขาคนที่อ่านเอกสารให้ผู้พิการทางสายตา
- พยานคนที่ 2 เป็นพนักงานสาขาคนที่กรอกเอกสารให้ผู้พิการทางสายตา
3. ผู้ดาเนินการแทนผู้พิการทางสายตา
3.1 กรณีผู้พิการทางสายตามีญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจมาด้วย
• ให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้พิการทางสายตาไว้วางใจดาเนินการ
3.2 กรณีผู้พิการทางสายตาไม่มีญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจมาด้วย
• ให้พนักงานสาขาดาเนินการ โดยผู้กรอกเอกสารและผู้อ่านเอกสารหรือข้อตกลงและเงื่อนไขในการ
ใช้บริการเป็นคนละคนกัน
การเข้าร่วมโครงการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท
ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เห็นชอบให้จัดทาโครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมและการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ธนาคารเห็นถึงความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค จึงได้เข้าร่วมโครงการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท
สาหรับการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกันกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยธนาคารให้บริการเปิดบัญชี
เงินฝากด้วยจานวนเงินขั้นต่าศูนย์บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ในการเปิดบัญชีสาหรับผู้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ผู้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ
ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กระบวนการหาข้อยุติและการแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
ตามที่สมาคมธนาคารไทยได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์กาหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement :
SLA) เพื่อกาหนดระยะเวลาดาเนินการของบริการทางการเงินต่างๆ สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย โดยครอบคลุมบริการ
ด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝาก ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และด้านบริการทั่วไป เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงิน
ตลอดจนกาหนดมาตรฐานในการรับและดูแลเรื่องร้องเรียนของลูกค้าซึ่งจะเป็นการช่วยลดเรื่องร้องเรียน
ธนาคารได้กาหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลู กค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทราบถึ ง
การดาเนินงานของธนาคาร ซึ่งมาตรฐานการให้บริการดังกล่าวได้คานึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริง และ/หรือข้อมูล
รวมถึงความร่วมมือของลูกค้า เหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถป้องกันได้ และ/หรือเหตุการณ์ที่ธนาคารต้องปฏิบัติตาม
แผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ธนาคารได้เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร
www.lhbank.co.th ประกอบด้วยบริการทางการเงิน 5 ด้าน ดังนี้
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1. ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน ได้แก่
- การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
- การแจ้งข้อยุติหรือความคืบหน้าในการดาเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสาหรับทุกช่องทางการร้องเรียน
2. ด้านสินเชื่อ สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย ได้แก่
- การไถ่ถอนหลักประกัน
- การโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์เมื่อชาระหนี้เสร็จสิ้น โดยธนาคารจะดาเนินการจนพร้อม
โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า
- การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับ
เอกสารครบถ้วน
- การออกหนังสือยืนยันการชาระหนี้เสร็จสิ้น
- การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อ
3. ด้านเงินฝาก ได้แก่
- การทาธุรกรรมฝาก/ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM/CDM กรณีภายในธนาคารเดียวกัน และกรณีต่างธนาคารแต่เกิด
ข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทารายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็นการ Fraud หรือ ทุจริต)
- การทาธุรกรรมโอนเงิน หรือเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ATM/CDM/Internet/ Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุง
รายการให้ถูกต้อง
- การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน และโอนเงินต่างธนาคาร หรือเติม
เงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผิดบัญชี (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็นการ Fraud หรือ ทุจริต) ธนาคารจะตรวจสอบและ
แจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ
4. ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
- การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเดบิต
- การทักท้วงการชาระเงินของผู้ถือบัตรเดบิต
- การตรวจสอบรายการใช้บัตรเดบิต ณ จุดขายภายในประเทศ และการคืนเงินแก่ผู้ถือบัตร
5. ด้านบริการทั่วไป ได้แก่
- การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย เกี่ยวกับการคานวณดอกเบี้ยสินเชื่อ/เช่าซื้อ
สาหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) สาหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้
ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
การกากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct)
ธนาคารให้ความสาคัญและส่งเสริมให้ดาเนินการตามแนวทางการกากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและ
เป็นธรรม (Market Conduct) ตามที่ทางการกาหนด เพื่อการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหมายให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่า
1. ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบ
2. ได้รับคาแนะนาที่เหมาะสมชัดเจน
3. ได้รับบริการที่เป็นธรรมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข
4. ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ และได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5. ได้รับความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตน
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ ที่จะดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกากับดูแลกิจการที่ดี การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ด้วยการมีจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสานึกกับการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
ตามวาระและโอกาสต่ างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน และดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ อานวย
ประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง การมอบทุนการศึกษา การบริจาคหนังสือหรือน้าดื่มแก่
องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยด้วยมุ่งหวังว่า
จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
กิจกรรมเพื่อสังคมที่ดาเนินการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการศึกษา
2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ด้านศิลปวัฒนธรรม
1. ด้านการศึกษา
การศึกษานับเป็นพื้ นฐานของความสาเร็จในทุกๆ ด้าน ธนาคารจึงให้ความสาคัญของการส่งเสริมด้านการศึกษา
การพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณภาพของเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการ
บริจาคหนังสือเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังในโครงการ “ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่กรมราชทัณฑ์ ” อีกทั้งจัดทาโครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดี มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึน้
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อ

มอบหนังสือให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้ต้องขัง
 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา”
ธนาคารให้ความสาคัญของการศึกษาและการพั ฒนาเยาวชน เพื่อเป็นกาลังหลั กและแรงขับเคลื่อนที่สาคัญของ
ประเทศในระยะยาว จึงได้ดาเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา จานวน 89 ทุน ทั่วประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เพื่อเยาวชนที่เรียนดี
มีความสามารถมีความมุ่งมั่น ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม
ให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา อีกทั้งเป็นการเพิ่มกาลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ ในการดาเนินการหลักๆ คือ
- เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับเยาวชนที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ยากจน
- เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา
- เพื่อเพิ่มกาลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ ให้แก่สังคม
- เพื่อดาเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ตอบแทนและช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติโดยรวม (Corporate Social
Responsibilities)
ลักษณะของทุนการศึกษา
- เป็นทุนที่ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีผลการเรียนสะสมดีเด่นและมีความประพฤติดี
- แบ่งพื้นทีใ่ ห้ทุนการศึกษาผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร 6 ภูมิภาค
- จานวนทุนการศึกษา 89 ทุน
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
- สัญชาติไทย และมีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศไทย
- อายุตั้งแต่ 11 ปี - 18 ปีบริบูรณ์
- เป็ น ผู้ ด้ อ ยโอกาสเนื่ อ งจากครอบครั ว ยากจน หรื อ ขาดบุ พ การี โ ดยอยู่ ใ นอุ ป การะของบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง ผู้ อุ ป การะ
มีฐานะยากจน หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
- เป็นผู้มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย
โดยได้ดาเนินการภายใต้เครือข่ายสาขาของธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ทั้ ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ การสรรหาโรงเรียนและ
เด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับทุนการศึกษา
รายชื่อโรงเรียนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา” ปี 2560 มีดังนี้
- โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
- โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
- โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
- โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
- โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี
- โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโคธาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- โรงเรียนเทิงพิทยาคม จังหวัดเชียงราย
- โรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
- โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่
- โรงเรียนวัดเนินมะคึก จังหวัดพิษณุโลก
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (8) จังหวัดพิษณุโลก
- โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก
- โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว จังหวัดพิษณุโลก
- โรงเรียนบ้านหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก
- โรงเรียนพระนารายห์ จังหวัดลพบุรี
- โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
- โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
- โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (2) จังหวัดสงขลา
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2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนโครงการที่ช่วยส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง การร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้กับ
สมาคมหรือมูลนิธิต่างๆ โดยการเปิดรับบริจาคเงินผ่านตู้ ATM และผ่านเคาน์เตอร์ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ การเชิญชวน
ผู้บริหาร พนัก งาน และลูกค้ า ร่วมบริจาคเงินเพื่ อช่วยเหลือผู้ ประสบภัยต่างๆ รวมไปถึงการร่วมกิจกรรม สนับสนุนต่อต้ านการ
คอร์รัปชั่นเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
 ด้านสังคม
การเปิดรับบริจาคเงินผ่านตู้เอทีเอ็มให้กับองค์กรสาธารณะต่างๆ เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ
มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด มูลนิธิ พระครูบาน้อย เขมปัญโญ เป็นต้น
การเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโนบายช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs นั้น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจทั้งด้านการพัฒนาและการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาส
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคม
โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคมโทรคมนาคมฯ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการยกระดับความปลอดภัย
ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเริ่มต้นที่โครงการระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เพื่อผลักดัน
ให้การทาธุรกรรมการชาระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อลูกค้าให้มีความเชื่อมั่นและผลดีต่อสังคมและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศต่อไป
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 ด้านสิ่งแวดล้อม
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2560 เป็นต้นมา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด (มหาชน) มีความห่วงใยประชาชนและลูกค้าธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้าท่วมในหลายจังหวัดของภาคใต้ ธนาคารจึงได้ให้
ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ผู้ป ระสบภัย อาทิ การเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ ร่วมบริจาคเงินเพื่อ นาไป
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านสภากาชาดไทย

 ด้านกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

 กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

การเข้าร่วมโครงการอบรม Train the Trainer “คนไทยยุคใหม่...ใส่ใจเรื่องเงิน ” เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ของสมาคมธนาคารไทย ในการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
การสร้างวินัยทางการเงิน แก่ภาคประชาชน โดยกลุ่มเป้าหมายนาร่องคือ นักศึกษามหาวิทยาลัย ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
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 การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทย
ธนาคารเล็ ง เห็ น ถึ ง เยาวชนไทยคื อ อนาคตของชาติ แ ละจะทาอย่ า งไรให้ เ ยาวชนเป็ น คนเก่ ง และเป็ น คนดี
ธนาคารจึ งได้ ร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ภายใต้ชื่อโครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ”หรือเรียกภาษาอังกฤษว่า “Saving for
Change” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 (โครงการปีที่ 1) เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2559-2560 (โครงการปีที่ 2) เพื่อให้
ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและปลูกฝังวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นแก่แกนนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยร่วมมือกับองค์กรภาคสังคม ได้แก่ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) และภาคีอื่น ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) สานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเครือข่ายเพื่อนกระบวนกร เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีเชิงทัศนคติและพฤติกรรมให้
เกิดขึ้นกับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
(1) พัฒนาวิทยากรของธนาคารสมาชิกชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยให้มีทักษะในการให้ความรู้ทางการเงินแก่
เยาวชน
(2) สร้างแกนนานักศึกษาให้มีความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และสามารถขยายผลต่อไป
ยังชุมชนได้
(3) พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานที่สถาบันการเงินจะนาไปใช้ในการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน
รูปแบบการดาเนินโครงการ
(1) จัดอบรมพัฒนาทักษะวิทยากรของธนาคารสมาชิก 15 แห่งด้านความรู้พื้นฐานทางการเงิน เทคนิคการให้ความรู้
ทางการเงินแก่เยาวชน และภัยทางการเงิน
(2) วิทยากรที่ผ่านการอบรมในข้อ (1) ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลแก่แกนนานักศึกษา
(3) วิทยากรจากสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ปลูกฝังแนวคิดเรื่องการต่อต้านการทุจริต
ให้กับแกนนานักศึกษา
(4) วิทยากรจากเครือข่ายเพื่อนกระบวนกรให้ความรู้แก่แกนนานักศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโครงการ (Project
Management) เพื่อให้แกนนานักศึกษาสามารถจัดทาโครงการขยายผลกับชุมชนรอบข้างได้
(5) ประเมินผลการดาเนินโครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2
(6) จัดพิธีแสดงผลงานเพื่อเป็นเวทีให้แกนนานักศึกษาได้นาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
ผลงานของโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ
(1) พัฒนาทักษะการให้ความรู้ทางการเงินและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับวิทยากรจากธนาคารสมาชิกทั้ง 15 แห่ง
ได้รวม 133 คน
(2) อบรมให้กับแกนนานักศึกษาจานวน 614 คนจาก 10 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครปฐม และ 206 คนในจานวนนี้มีความสามารถในการเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Peer educators) โดยจัดทากิจกรรมขยาย
ผลกับชุมชนขึ้น 34 กิจกรรม มีผู้ได้รับประโยชน์ 6,261 คน
(3) พัฒนาหลักสูตร 4 รู้สู่ความมั่งคั่งเพื่อใช้เป็นหลักสูตรมาตรฐานของสถาบันการเงินในการให้ความรู้แก่เยาวชน
ระดับอุดมศึกษา
(4) ปรับทัศนคติของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อธนาคารไปในทางที่ดีขึ้น
(5) เป็น โครงการต้น แบบให้ กับ โครงการรณรงค์สร้ างวินั ยทางการเงิน เฉลิม พระเกี ยรติส มเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งริเริ่มโดยสหพันธ์สตรีนักธุรกิจและ
วิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีหลักอีก 5 แห่ง ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคม
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และความมั่นคงของมนุษย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และ สอ.ดย. เพื่อรณรงค์สร้าง
วินัยทางการเงินให้กับลูกจ้างและพนักงานบริษัทขององค์กรต้นแบบ 66 แห่ง ในปี 2559-2561
(6) ผู้ประกอบการภาคสังคมตระหนักถึงประโยชน์ที่ภาคการธนาคารให้กับสังคมในโครงการนี้ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาคการธนาคาร เช่น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในพระราชชูปถัมภ์ ได้แสดงความชื่นชมต่อการดาเนินโครงการ และขอนา
หลักสูตรของโครงการไปอบรมให้เด็กด้อยโอกาสในมูลนิธิจานวน 79 คน นอกจากนี้ เครือข่ายนักพัฒนารุ่นใหม่ภาคตะวันออกได้มีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของตน ตั้งแต่ได้เข้ารับการอบรม Train the Trainers ร่วมกับวิทยากรของชมรม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ในฐานะ 1 ใน 15 สมาชิกของชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยได้ให้
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการดาเนินโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ด้วยตระหนักถึงความสาคัญในการปลูกฝังความรู้ด้านการวางแผน
ทางการเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน และคุณธรรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างบูรณาการให้กับสังคมตั้งแต่ระดับ
เยาวชนเพื่อร่วมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคมต่อไปในอนาคต
เพื่อเป็นการรณรงค์เสริมสร้างวินัย
ทางการเงิ น ให้ แ ก่ เ ยาวชนที่ เ ป็ น แกนน าจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาให้มี
บทบาทในการรณรงค์เผยแพร่ด้านวินัยทางการเงิน
อันเป็นการนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ
ของภาคธนาคาร ในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคมเพื่อตอบสนองเจตนารมย์ของธนาคารที่
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการสร้างทุนทางปัญญา
ให้กับสังคมเพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพ
อย่างยั่งยืน
การจัดกิจกรรม My Bank My Love โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างลูกค้าและธนาคารอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยนาเสนอกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อลูกค้า ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดจ้างผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชา ญ
ในแขนงต่างๆ มาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ลูกค้าธนาคาร ส่งผลให้ลูกค้าที่มาเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพได้ อาทิ กิจกรรมทาสบู่หอม กิจกรรมทาน้าปรุง กิจกรรมจัดดอกไม้ กิจกรรมเย็บปักถักร้อย กิจกรรมปั้นดิน กิจกรรม
ทายาดมสมุนไพร เป็นต้น

การสนั บ สนุ น โครงการส่ ง เสริ ม และ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน
271 เครื่ อ ง ให้ กั บ สมาคมคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวสากล
เพื่อให้สมาคมฯนาไปแยกชิ้นส่วน รีไซเคิล หรือดัดแปลงเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และนาไปจาหน่าย หารายได้มาช่วยเหลือคนพิการ
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การสนับสนุ นกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อร่วมเป็ น
ส่วนหนึ่งพัฒนาเยาชนให้เป็นบุคคลากรที่เข้มแข็ง มีระเบียบ
วิ นั ย และมี สุ ข ภาพดี โดยการสนั บ สนุ น ชุ ด แข่ งขั น กี ฬ า
แฮนด์บอล ให้กับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปาง

3. ด้านศิลปวัฒนธรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ที่ธนาคารให้บริการอยู่ อาทิ การสนับสนุน
กิ จ กรรมเนื่ อ งในเทศกาลตรุ ษ จี น การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมงานวั น เด็ ก เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและส่ งเสริ ม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบสาขาของธนาคาร

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี

LH Bank พื้นที่เยาวราช ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลตรุษจีน โดยมอบน้าแห่งความร่ารวยและส้มมงคลให้กับลูกค้าของธนาคาร
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8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเห็นว่าการดาเนินกิจการ
ต่ า งๆ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มทั้ งทางตรงและทางอ้ อ ม เมื่ อ เวลาผ่ า นไปผลกระทบดั งกล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หามลพิ ษ
ทางสิ่งแวดล้อม และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมหันตภัยทางธรรมชาติ ซึ่งทาให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาล ธนาคารได้ดาเนิน
มาตรการหลายประการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมลดปัญหามลพิษเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการรณรงค์การประหยัด
พลังงานภายในองค์กรและประหยัดการใช้กระดาษ
โครงการ GREEN OFFICE
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร ล้วนต้องใช้ทรัพยากร พลังงาน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งขยะและน้าเสีย ธนาคารจึงมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) และปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) ที่กาลังกลายเป็นวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ และมีผลกระทบ
อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก
ธนาคารได้เห็นความสาคัญของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้มอบหมายให้ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ทาการศึกษาและพัฒนาแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อจัดทาโครงการ Green Office ต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2555 โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
เป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานสานักงานให้เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น และรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้พลังงาน ลดปริมาณการปล่อยมลภาวะเสียสู่สาธารณะ
การดาเนินโครงการ GREEN OFFICE
1. เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
2. ใช้พลังงานแสงสว่างจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
3. การจัดวาง Layout ของสานักงาน
4. ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส.
5. การตรวจวัดค่ามาตรฐานแสงสว่างภายในสานักงาน
6. การเพิ่มพื้นที่สเี ขียวภายในสานักงาน
การบริหารจัดการพลังงาน
ธนาคารได้บริหารจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งไฟฟ้าและน้าประปา เพื่ อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
อาทิเช่น
- การปรั บ ปรุ งอาคารส านั ก งาน อุ ป กรณ์ ส านั ก งาน ที่ มุ่ ง ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ มและมุ่ ง เน้ น การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ
ลดมลภาวะ ลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่าย
- การลดจานวนอุปกรณ์สานักงานที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าและเป็นอุ ปกรณ์ที่สามารถใช้ได้เฉพาะด้าน (Single
Function) ที่ มี อ ยู่เ ดิ มลง โดยเปลี่ ยนไปใช้ เทคโนโลยีใ หม่ๆ ที่ช่ว ยลดมลภาวะและช่ วยลดการใช้ พ ลังงาน
ซึ่งจากการดาเนินโครงการต่อเนื่อ งตั้งแต่ ปี 2555 ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและประหยั ด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายกระดาษ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์สานักงานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง
รวมทั้งประหยัดพื้นที่ในการจัดวางอุปกรณ์สานักงาน
- การเลือกใช้หลอดไฟแบบหลอดผอมประหยัดพลังงาน หลอดไฟ LED และหลอดไฟที่มีวัตต์พอเหมาะกับพื้นที่
ขนาดของสายไฟที่เหมาะสม การเลือกใช้สีโทนอ่อนตกแต่งอาคาร และใช้แสงจากธรรมชาติให้มากที่สุด และ
เลือกใช้หัวก็อกน้าที่ประหยัดน้า
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ตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2560 ได้มีโครงการ
เปลี่ ย นการใช้ หลอดไฟจากหลอดผอมมาเป็ นหลอดไฟ LED
ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานประมาณร้อยละ 25 และลดความร้อน
จากการแผ่กระจายของรังสีความร้อนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบ
กับหลอดผอม ซึ่งได้ดาเนินโครงการทั่วทั้งองค์กรเรียบร้อยแล้ว

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2560 ทั้งสิ้น 1,870,689
หน่วย(kWh) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,849,692 หน่วย (kWh) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.14 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2560 มีการขยายตัวของธุรกิจ มีการใช้ห้องประชุม และพื้นที่อเนกประสงค์เพื่อจัดอบรมสัมมนาและทากิจกรรมต่างๆ
เพิ่มขึ้นอย่างมาก
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ปริมาณการใช้นาประปา
ปริมาณการใช้น้าประปาปี 2560 ทั้งสิ้น 29,983 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ใช้น้าประปาทั้งสิ้น
18,390 ลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.04 ปริมาณการใช้น้าประปาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2560 มีการขยายตัวของธุรกิจ มีการใช้
ห้องประชุม และพื้นที่อเนกประสงค์ เพื่อจัดสัมมนาและทากิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

การเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นการบันทึกข้อมูลลงใน iPad
ธนาคารเปลี่ ย นวิ ธี ก ารท าเอกสารประกอบการประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ อาทิ คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จากการพิมพ์หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบกระดาษ เปลี่ยนเป็นการบันทึกข้อมูลลงใน iPad ทาให้
ปริมาณการใช้กระดาษลดลงประมาณเดือนละ 5,000 แผ่น
โครงการบริหารจัดการ Pool Printer
ธนาคารเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของ Printer จากเดิมฝ่ายงานต่างๆ ใช้ Printer แบบ Single Function เปลี่ยนเป็น
แบบ Multi Function (4 in 1) โดยจัดวางให้เป็น Pool เพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆ ได้ใช้ร่วมกัน ทาให้ประหยัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
และประหยัดพื้นที่ใช้สอย
ปริมาณการใช้กระดาษ
ปริมาณการใช้ กระดาษปี 2560 จ านวน 13,235 รีม ลดลงจากปี 2559 ที่ใช้กระดาษทั้งสิ้น 14,325 รีม หรือลดลง
ร้อยละ 7.61
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โครงการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างสถานที่ทางาน
ธนาคารให้ความสาคัญถึงอันตรายของแสงสว่างซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน ในกรณีแสงสว่างน้อยหรือมากเกินไปจะมี
ผลเสียต่อนัยน์ตา ทาให้การหยิบจับเครื่องมืออุปกรณ์อาจผิดพลาดทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมทั้งก่อให้เกิดผลทางจิตใจ คือ อาจเบื่อ
หน่ายในการทางาน และประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ตั้งแต่ปี 2557 ธนาคารได้ดาเนินโครงการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างทุกพื้นที่ในสานักงาน เพื่อดูแลให้พื้นที่ทางาน
มีแสงสว่างเพียงพอ และจะตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างทุก 3 ปี
ขันตอนการวัดผลและเก็บข้อมูล
1. วัดที่จุดทางาน เป็นการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณที่ลูกจ้างต้องทางานโดยใช้สายตาเฉพาะจุดหรือ
ต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทางาน
2. วัดแบบค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วไป เป็นการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณพื้นที่ทั่วไป เช่น ทางเดิน และ
บริเวณพื้นที่ทางาน
ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างสถานที่ทางาน จากการตรวจวัดความเข้มของ
แสงสว่างในหน่วยของ ลักซ์ (Lux) โดยทาการตรวจวัดตามสภาพความเป็นจริง พบว่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทางานทุกพื้นที่
ของธนาคารเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐาน กล่าวคือ ค่ามาตรฐานอยู่ที่ไม่น้อยและมากกว่า 400 Lux
กิจกรรม 5 ส.
ธนาคารได้ทากิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาให้สถานที่
ทางานและสภาพแวดล้อมการทางานสะอาด บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยกิจกรรม 5 ส. ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี และธนาคารได้ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์จากกิจกรรม 5 ส.
1. ผลทีไ่ ด้รับจากขั้นตอนการ สะสาง
- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร
- มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น
- ที่ทางานดูกว้างและโล่ง สะอาดตา ทาให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี
2. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการทาให้ สะดวก
- ขจัดการค้นหาทีเ่ กิดขึ้นอยู่บ่อยๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
- เป็นภาพพจน์ที่ดีของธนาคาร
3. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการทาให้ สะอาด
- มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี น่าทางาน
- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ ลดปัญหาการขัดข้องหรือเสียบ่อยของอุปกรณ์สานักงาน
4. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการทาให้ถูก สุขลักษณะ
- สถานที่ทางานเป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าทางาน
- สุขภาพที่ดีของพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจ
5. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการ สร้างนิสัย
- พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการทางาน
- ลูกค้าได้รับบริการที่มคี ุณภาพ และสะดวกรวดเร็ว
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LH BANK ATM ร่วมลดภาวะโลกร้อน
ธนาคารได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าที่จะไม่พิมพ์ใบบันทึกรายการจากการใช้บริการ
ตู้เอทีเอ็ม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยลดภาวะโลกร้อน ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ธนาคารมีตู้เอทีเอ็ม จานวน 204 เครื่อง รวมทั้งลดการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่องเอทีเอ็มที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า โดยปรับลดเวลา
เปิด-ปิด ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างตามเวลาเปิด-ปิดของห้างสรรพสินค้า
การสื่อสารเพื่อรณรงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ธนาคารได้ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และจุ ด ประกายการสร้ า งความมี ส่ ว นร่ ว มในการประหยั ด พลั งงาน และ
รักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในธนาคาร ผ่าน Intranet : LH BANK People : คอลัมน์ Pro Eco ซึ่งมีเนื้อหาสาระ
ให้พนักงานสามารถนากลับไปปฏิบัติได้จริง ทั้งที่บ้านและที่ทางาน อาทิ
- ประหยัดน้าด้วยวิธีง่ายๆ ประหยัดได้หลายลิตร
- 10 วิธีลดจานวนขยะ
- ประหยัดพลังงานใกล้ตัวง่ายๆ ฉบับชาว Office
- วิธีประหยัดน้า สู้วิกฤตภัยแล้ง ขอให้ตระหนัก แต่อย่าตระหนก
- ทิชชู่ กับเรื่องต้องรู้ก่อนเลือกใช้ ตอนทิชชู่จากเยื่อกระดาษรีไซเคิล ทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีค วามมุ่งมั่น ในการคิด ค้น ให้เ กิด นวัต กรรมที่ส ามารถสร้า งประโยชน์
ต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่ออานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเป็นการรองรับกับโลกยุคใหม่ที่กาลังขับเคลื่อนสู่การปฏิรูป เชิงดิจิตอล(Digital
Transformation) และนโยบายของรัฐบาลในการดาเนินแผนงานสู่ Digital Economy ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญนี้
จึงส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิตอล Digital Banking เพื่อช่วยลูกค้า
ประหยัดเวลาการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายและสะดวกต่อการใช้บริการ
บริการทางการเงินบนรถตู้เคลื่อนที่ ที่เปรียบเสมือนสาขาเคลื่อนที่เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการทางการเงินแก่
ลูกค้าตามจุดต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้ลูกค้า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทาธุรกรรมที่สาขา
บริการฝาก-ถอน เงินสดที่สาขาของธนาคารโดยไม่ต้องเขียนสลิป เป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับ
ลูกค้าให้สามารถทาธุรกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
บริก ารทางการเงิน ผ่า นโทรศัพท์มือ ถือ (LH Bank M Choice) เพื่อ อานวยความสะดวกในการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ โอนเงิน เช็คยอดเงิน จ่ายบิล ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งปัจจุบันเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจาวัน
สามารถให้บริการอย่างไร้ข้อจากัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ เวลา ด้วยรูปแบบและมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับการทา
ธุรกรรมผ่านสาขาธนาคาร
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (LH Bank Speedy) เพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน
ที่สามารถทาธุรกรรมได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา และมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security ที่ทาให้การทาธุรกรรม
ทางการเงินมีความมั่นใจ มีเมนูใช้งานง่าย สามารถทารายการโอนเงินภายในธนาคาร โอนเงินต่างธนาคาร ชาระค่าสินค้าและบริการ
ชาระสินเชื่อ ตรวจสอบสถานะเช็คหรืออายัดเช็ค รวมถึงตรวจสอบสถานะทางบัญชี และธนาคารจะส่ง SMS แจ้งผลการทาธุรกรรมให้
ลูกค้าทราบทุกครั้งที่มีการทารายการผ่านโทรศัพท์มือถือ
บริการบัตร ATM Chip Card และบัตร Debit Chip Card เป็นบัตรที่มีความปลอดภัยด้วยการใช้ Chip Card ใน
การบันทึกข้อมูล เพิ่มความมั่นใจในการทาธุรกรรมทางการเงิน บัตร ATM Chip Card และบัตร Debit Chip Card เป็นบัตรที่ช่วย
อานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงินที่สามารถทาธุรกรรมได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และบริการของบัตรสามารถถอนเงิน
โอนเงิน ชาระสินเชื่อ ชาระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น
อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถน าบั ต รไปใช้ ส อบถามยอดและถอนเงิ น ที่
เครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ UnionPay International และสามารถ
ซื้อสินค้าและบริการที่ร้านค้าหรือ Online Shopping ได้อย่างสะดวก พร้อมรับ
สิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นกับ UnionPay International
บริการบัตรเดบิตพรีเมี่ยม (LH Bank Premium) เป็นบัตร
ที่ คุ้ ม ครองอุ บั ติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คลสู ง สุ ด 300,000 บาท ซึ่ ง รั บ ประกั น ภั ย โดย
บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงประวัติสุขภาพใน
ใบสมัคร คุ้มครองทันที สาหรับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ เพียงยื่นบัตร
LH Bank Premium พร้อมบัตรประชาชน กับสถานพยาบาลคู่สัญญา
บริการ LH Bank PromptPay (พร้อมเพย์) เป็น
บริการรับ-โอนเงินรูปแบบใหม่ เพื่อลดการพกพาเงินสด โดยการ
ผูก บั ญ ชี เ งิ น ฝากของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ กั บ หมายเลข
บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็สามารถรับ -โอนเงิน
ได้ ง่ า ยๆ เพี ย งใช้ ห มายเลขบั ต รประชาชน หรื อ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร สามารถ
ใช้บริการ LH Bank PromptPay ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่
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1. โทรศัพท์มือถือ (LH Bank M Choice)
2. อินเตอร์เน็ต แบงกิ้ง (LH Bank Speedy)
3. ตู้ ATM LH Bank
4. สาขาของธนาคาร
บริการพร้อมเพย์นิติบิบุคคล (LH Bank Business PromptPay) บริการโอนเงินและรับโอนเงินทางเลือกใหม่สาหรับ
บริษัท/องค์กร โดยผูกบัญชีเงินฝากของบริษัทกับเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
บริการข้อมูล My Portfolio เป็นบริการดูข้อมูลส่วนตัวถึง 9 ผลิตภัณฑ์ แบบออนไลน์ผ่าน LH Bank M Choice
และ LH Bank Speedy โดยสามารถดูข้อมูลดังนี้ ตู้นิรภัย (Safe Box) เงินฝาก (Deposit) สินเชื่อ (Loan) เงินเบิกเกินบัญชี (O/D)
หลักทรัพย์ (Securities) กองทุน (Mutual Fund) หุ้นกู้ (Debenture) กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ประกัน (Insurance)
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ธนาคารได้ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อลูกค้าและสังคม
ธนาคารได้เปิดกว้างและสนับสนุนให้มีการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อันจะทาให้เกิดความต่อเนื่อง
ของการสร้างนวัตกรรมจากภายในธนาคารภายใต้การพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสารวจกระบวนการ
ประกอบธุรกิจอยู่เสมอว่าได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และหากมีความเสี่ยงหรือ
มีผลกระทบทางลบธนาคารจะรีบดาเนินการแก้ไขโดยทันที
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคารให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอของการควบคุมภายในสาหรับการดาเนินงานทุกด้านของธนาคาร โดยเฉพาะด้าน Market
conduct Banking Product และ Cross Selling โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคารยึดถือแนวปฏิบั ติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน เพื่อเป็นหลักในการดาเนิ นธุรกิจและการปฏิบัติของพนักงาน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยง และ
มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางปฏิบัติ
ธนาคารก าหนดให้ มี ก ารสอบทานประสิ ท ธิ ผ ลและความพอเพี ย งของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งและระบบ
การควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสาระสาคัญประกอบด้วย การพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตความรับผิดชอบ
แผนปฏิบั ติงาน รวมถึงผลการประเมิ นความเพียงพอและคุ ณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุ มภายใน
กระบวนการกากับดูแลกิ จการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของธนาคารและทางการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารในกรณีทพี่ บข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ
ธนาคารให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่ดี มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงกาหนดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่พนักงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ธนาคารจัดให้มีคู่มือพนักงาน ระเบียบวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ Code
of Conduct & Ethics สมาคมธนาคารไทย และบทลงโทษกรณีกระทาความผิดต่อระเบียบวินัย เพื่อให้การปฏิ บัติงานของพนักงานมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งของการกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
ให้สอดคล้องกันในทุกระดับของธนาคารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการอบรมพนักงานทุกระดับ
ธนาคารกาหนดให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน และกาหนดโครงสร้างการ
ควบคุมให้เหมาะสมในทุกส่วนงาน โดยกาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล เพื่อให้
เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม สาหรับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะได้รับการระบุ
และดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไขการทาธุรกิจ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
ระบบสารสนเทศของธนาคารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของธนาคาร และการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อใช้ในการติด ตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญได้
อย่างทันท่วงที รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ และผู้บริหารของ
ธนาคาร มีช่องทางการสื่อสารที่มีคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างแท้จริง
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดาเนินงานของธนาคารโดยสายงานควบคุม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ใช้หลักการปฏิบัติงานที่เน้นการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรและประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สายงานควบคุม มีหน้าที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจสอบและการกากับดูแล
ตามลักษณะและขอบเขตของงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ซึ่งการตรวจสอบได้นาหลักการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Audit) และการตรวจสอบเชิงบูรณาการ (Integrated Audit)
มาประยุกต์ใช้พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพของงานตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน ในปี 2561 เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบ
ได้ปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในต่อไป
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ธนาคารตระหนั กเสมอว่า การควบคุ ม ภายในเป็น กระบวนการที่ส าคั ญ ของการดาเนิ น ธุร กิ จธนาคาร ที่จ ะทาให้
การปฏิ บัติ งานมีป ระสิท ธิภ าพและเกิ ดความมั่น ใจอย่ างสมเหตุ สมผลว่าการดาเนิ นงานของธนาคารสามารถบรรลุ วัต ถุป ระสงค์
สร้ า งผลประโยชน์ ต อบแทนในระยะยาว การรายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น และการด าเนิ น งานน่ า เชื่ อ ถื อ การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดการกระทาอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสี่ยงของ
ธนาคาร จึงจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งระหว่างการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง เพื่อให้
มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังมีความสอดคล้องและสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้ ซึ่งข้อบกพร่อง
ของการควบคุมภายในที่พบจะรายงานต่อผู้บริหารที่กากับดูแลงานนั้นๆ และข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญ จะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี โดยการเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในแต่ละปี
รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในรายที่ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม
ในปี 2560 ผู้สอบบัญชีของธนาคาร คือ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินปี 2560 ได้เสนอ
รายงานการตรวจสอบงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
การดูแลการควบคุมภายใน
 ฝ่ายตรวจสอบและสานักตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Internal Audit Department and Information
Technology Audit Office)
มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบและประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน ตรวจสอบและติ ด ตามดู แ ล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อกาหนด
ตามกฎหมาย และระเบียบของทางการ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และความเหมาะสมของการจัด การความเสี่ย ง ประเมิ น ประสิท ธิ ภาพของการบริห ารทรั พ ยากรและประเมิ น ความถูก ต้ องและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้ ได้กาหนดระบบ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน เพื่อการดูแลรักษาข้อมูลลูกค้าให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดอย่างเคร่งครัด
 สานักกากับธนาคารและสานักสอบทานการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนทศ (Compliance Office and
Information Technology Compliance Office)
มีห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บของทางการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ
ทางการเงิน มีการวางระบบการกากับการปฏิบัติงาน (Compliance) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีก ารสอบทานการปฏิบั ติ
ตามกฎเกณฑ์ (Control and Monitor) และรายงานผลการกากับและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารอย่ า งสม่าเสมอ พร้ อ มทั้ง ติ ดตามกฎหมายและระเบี ย บของทางการที่ มี การแก้ ไขปรั บปรุงเป็ นระยะๆ นอกเหนื อจากการ
ให้ความสาคัญการกากับดูแลกิจการที่ดี
งานในความรับผิดชอบของหัวหน้าผู้กากับดูแลสายงานควบคุม ประกอบด้วย
1. งานด้านสอบทานการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance)
2. งานด้านสอบทานการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ด้านระบบสารสนเทศ (Information Technology Compliance)
3. งานด้านสอบทานสินเชื่อ (Credit Review )
4. งานด้านตรวจสอบ (Internal Audit )
5. งานด้านตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information Technology Audit )
6. งานด้านตรวจสอบพิเศษและทุจริต (Special Audit and Fraud )
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ประวัติหัวหน้าผู้กากับดูแลสายงานควบคุม
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวชุติมา บุญมี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุม
65
- รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการฝึกอบรม
- ปัจจัยความสาเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในประชาคมอาเซียน : National Institute of Development Administration
- Thailand’s 5 th National Conference on Collective Action
Against Corruption “Tackling Corruption through Public – Private Collaboration” : IOD
- Anti – Corruption for Executive Program 4/2012 : IOD
- หลักสูตร การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานสาหรับผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รุ่นที่ 1/2556 ปี 2558 และปี 2560
โดยสมาคมธนาคารไทย
- Leadership Program for Managers : CC Knowledge Base Co., Ltd.
- Compliance Officer : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate to Pacific Rim International Conference The Anti- Money Laundering Office
on Money Laundering and Financial Crime : สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- Risk Management for Financial Institutions โดยสถาบันคีนนั แห่งเอเชีย
- Best Practices in Credit Risk Management & Operational Risk Management
โดย PriceWaterhouseCoopers (PwC)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
-ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่ม-ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2545 - ต.ค. 2553 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกากับการปฏิบัติงาน
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
 การดารงตาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุม
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มี.ค. 2555 - ส.ค. 2556 ผู้ช่วยสายงานควบคุม
พ.ย. 2553 - ก.พ. 2555 ผู้อานวยการสานักอาวุโส สานักกากับธนาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบงานสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และงานสอบทาน
การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ด้านระบบสารสนเทศ (Information Technology Compliance)
- กากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการที่กากับ
ดูแล สอดคล้องกับ BIS April 2005, FATF 40+9 Recommendations และ BOT : IT Best Practice Phase I และ
Phase II
- พัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
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หน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบและงานด้านตรวจสอบระบบสารสนเทศ
- กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตของการตรวจสอบพร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบ
- จัดทา และปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
- บริหารงานด้านตรวจสอบ งานด้านตรวจสอบระบบสารสนเทศ และกากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สอบทานการอนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในขององค์กร เพื่อลดความเสี่ยงและคุณภาพของการปฏิบัติ งานตามที่ได้รับ มอบหมาย
- ประเมินความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลด้านปฏิบัติการ
- พิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และระเบียบปฏิบัติงาน กฎหมาย
และระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง
- กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและสอบทานว่าผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนดรวมทั้งควบคุมแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
- เสนอผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานผู้รับการตรวจ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
- พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบให้มีความรู้ความสามารถตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบทุกระดับ
- ให้คาปรึกษา ข้อคิดเห็นและคาแนะนา แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คาสั่ง และการควบคุมภายใน
- ปฏิบัติงานต่างๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านตรวสอบพิเศษและทุจริต
- กาหนดให้มีการ Monitor ธุรกรรมที่ผิดปกติบนระบบงานของธนาคาร และโดยเฉพาะธุรกรรมที่เป็นความเสี่ ยงสูงของ
ระบบธนาคารสาขาไว้ด้วย เป็นธุรกรรมการโอนเงินของกลุ่มมิจฉาชีพแก็ง Call Center เป็นต้น
- เสนอผลการวิเคราะห์งานตรวจสอบพิเศษ ต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อทราบและประสานงานกับหน่วยงานภายในธนาคาร
เพื่อหาแนวทางให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- เสนอผลการตรวจสอบพิ เ ศษ พร้ อ มด้ ว ยเอกเสารหลั ก ฐานต่ อ กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งและรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ติดตามความคืบหน้างานตรวจสอบพิเศษ เช่น มติที่ประชุมคณะกรรมการวินัยธนาคาร การดาเนินคดีทางกฏหมาย เป็นต้น
จานวนพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบ
จานวนพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ จานวน 29 คน เป็นผู้ตรวจสอบทั่วไปและสาขา จานวน 20 คน และผู้ตรวจสอบ
ระบบสนเทศ จานวน 9 คน
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่ า งกั น หมายถึ ง ธุ ร กรรมหรื อ ธุ ร กิ จ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง หรื อ แข่ ง ขั น กั น หรื อ ความเกี่ ย วข้ อ งอื่ น ใด
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทารายการระหว่างกันที่ ธนาคารมีกับบุคคล/
บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด ธนาคารจะถือปฏิบัติตามนโยบาย และเงื่อนไขการค้าตามปกติธุรกิจ ซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการ
ที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสม โปร่งใสและถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ ธนาคารและผู้ถือหุ้นจะได้รั บ
เป็นสาคัญ
รายการระหว่า งกันที่ธนาคารมี กับบุคคลหรือกิจ การที่เกี่ยวข้องธนาคารมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกั น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร การพิจารณา
การทารายการระหว่างกัน ธนาคารจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ โดยผ่านกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ด้วยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่ อธนาคารและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นสาคัญ
บุ ค คลหรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธนาคาร หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ บริ ษั ท ที่ มี อ านาจควบคุ ม ธนาคารหรื อ ถู ก ควบคุ ม
โดยธนาคารไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคาร นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับ ธนาคาร
ซึ่งรายการกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินภายใต้หัวข้อ “รายการธุรกิจ
กับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน”
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ธนาคารได้ ท ารายการระหว่ า งกั น ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง โดยค านึ งถึ ง ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของธนาคารและ
ผู้ถือหุ้น การทารายการระหว่างกันของธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติหรือรายการที่มีความจาเป็น
และมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทารายการระหว่า งกันของ
ธนาคารอย่างต่อเนื่องและให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งธนาคารได้รับและจ่ายค่าตอบแทนใน
ราคาตลาดหรื อ ราคายุ ติ ธ รรม รวมทั้ ง ธนาคารได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า ว และเปิ ด เผยข้ อ มู ล
อย่างครบถ้วนถูกต้อง
นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียใดๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ธนาคารจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคาร
เป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจของธนาคารหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สาคัญ
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคาร

มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ธนาคารให้ความสาคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทารายการระหว่างกันโดยขั้นตอนอนุมัติ
การทารายการ ธนาคารจะพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของธนาคารและผ่านคณะกรรมการที่เกี่ย วข้องโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้
การทารายการระหว่างกันของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการที่สมเหตุสมผลโดยมีราคาหรือเงื่อนไขรายการที่เป็นธรรม
ไม่เพียงแต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวมเสมือนรายการที่ทากับบุคคลทั่วไป แต่ยังป้อ งกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อีกด้ว ย นอกจากนี้ รายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้ นในอนาคตกับบุคคลที่มี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อ
มีส่วนได้เสียใดๆ ธนาคารจะดาเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ธนาคารจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคารเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจของธนาคารหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเผย
การทารายการระหว่างกันไว้ในงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคาร
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นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ธนาคารมี น โยบายการท ารายการระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น และในอนาคตที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คลที่ มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้นอีกโดยมีแนวทางที่สาคัญในการทารายการระหว่างกัน ได้แก่ การทารายการ
ระหว่างกันต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกากับกิจการที่ดีและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เป็นธรรม และ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป อีกทั้งค่าตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับจากการทารายการต้องเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม ทั้งนี้
ธนาคารจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคารหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้เห็นถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ธนาคารจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน รวมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารทาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี การเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจาปี
รายการธุรกิจกับกิจการ / บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคล
ผู้มีตาแหน่งเทียบเท่า รวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่มีอานาจในการจัดการ หรือกิจการที่ธนาคารหรือ
กรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชาระแล้วของกิจการนั้น
ซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคาร ข้อ 38. โดยมีรายละเอียดของรายการดังกล่าวดังนี้
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ยอดคงค้างระหว่างกัน
ยอดคงเหลือของรายการที่ธนาคารมีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

1,398.00
0.16
0.30
6.10
84.10
1. บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
7.22
5.13
69.83
2. บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของ 1,900.10
ธนาคารฯ
6.15 3,478.62
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
1,787.15 15.81
5,557.20
3.84
28.61 5,093.93
4. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
0.02
96.24
5. กรรมการและผู้บริหาร
18.97
48.00
0.01
1,002.38
6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
27.83
41.20
1,900.10 1,787.15 15.81 7,002.00
69.83 173.30
4.03
42.28 9,682.40
รวม
/1
หมายเหตุ
หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 38. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ภาระผูกพัน –
หนังสือค้าประกันธนาคาร

หนี้สินอื่น

เงินปันผลค้างจ่าย

เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(หนี้สิน)

เงินรับฝาก

สินทรัพย์อื่น

ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน

/1

เงินลงทุน - ราคาทุน

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สินทรัพย์)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

0.48
-

40.74

1,000.00
-

-

-

0.45
3.94
0.32
1.45
6.64

40.74

1,000.00

0.12
2.23
0.04
2.39

196.89
196.89

รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2560
ในระหว่างปี 2560 ธนาคารมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกัน ระหว่างธนาคาร บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้
(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ

/1

0.27
53.53
53.80

0.88
0.88

เงินปันผลจ่าย

รายได้จากการดาเนินงานอื่น

รายได้เงินปันผล
19.64
19.64

1,499.80
1,499.80

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอืน่

14.24
26.79
175.05
0.42
1.17
217.67

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

1. บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
2. บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
4. บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
5. กรรมการและผู้บริหาร
6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ลักษณะความสัมพันธ์/1

รายได้ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

7.63
2.95
38.37
58.31
6.51
13.83
127.60

1.34
24.74
106.12
132.20

หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 38. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน
4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิ น และกรรมการตรวจสอบทุ ก ท่ า นไม่ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้า ที่ ใ นคณะกรรมการชุ ดย่ อ ยอื่ น รวมทั้ ง ไม่ ไ ด้ รับ มอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคารให้ พิ จ ารณาตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น กิ จ การใดๆ ของธนาคาร หรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นายไพโรจน์
นายสมศักดิ์
นายอดุลย์
รศ.ดร.สุปรียา

เฮงสกุล
อัศวโภคี
วินัยแพทย์
ควรเดชะคุปต์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวชุติมา บุญมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานควบคุม ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2560
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ร ะบุ ใ นกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจากัดในการได้รับข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งมั่นให้
ธนาคารมีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่ การปฏิบัติ งานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความ
โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอานาจอันนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดไม่เพีย งแต่
ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ยั ง รวมถึ ง พนั ก งานและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
ธนาคารทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน
ได้ ส อบทานรายงานทางการเงิ น ทั้ งประจ าไตรมาส ประจ างวดครึ่ ง ปี และประจ าปี โดยประชุ ม ร่ ว มกั บ
ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายงานการเงิน และผู้บริหารของสายงานควบคุม เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผย
ข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สาคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทาน
งบการเงินของผู้สอบบัญชี
นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาผลประกอบการของธนาคารเป็นประจาทุกเดือน และจัดให้มีการประชุมกับ
ผู้ ส อบบั ญ ชี เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ ความเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละการแสดงความเห็ น ของผู้ ส อบบั ญ ชี
ซึ่งผู้สอบบัญชียืนยันว่าสามารถดาเนินการได้ตามแผนและแนวทางที่กาหนดโดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจากัด และสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า งบการเงินของธนาคารแลนด์ แอนด์
เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 มี ค วามถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส าคั ญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการตรวจสอบประจ าปี ข องสายงานควบคุ ม ที่ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการตรวจสอบ โดยเน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น ครอบคลุมงาน /
หน่วยงานที่มีความสาคัญและมีระดับความเสี่ยงสูง และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของสายงานควบคุมที่ได้ดาเนินการ
ตามแผนที่กาหนดเป็นประจาทุกเดือน รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย การประเมินผลงาน และ
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พิจ ารณาความดี ค วามชอบแก่ หั ว หน้ า สายงานควบคุ ม ผู้ อ านวยการฝ่ า ย / ส านัก ในสายงานควบคุ ม ตามระเบีย บและ
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และผู้สอบบัญชีเพื่อ
ประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
เป็นประจาทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น ว่ า ธนาคารมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ได้สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร เช่น
พระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร เป็นต้น รวมถึง นโยบายการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ที่ธนาคารกาหนดเป็นพื้นฐานและแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ถือปฏิบัติ โดยพิจารณาผลการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล และผลการตรวจสอบสายงาน
ควบคุม โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชี อย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ธนาคารมีการกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ของธนาคารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้สอบบัญชีภายนอก
ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี ข องธนาคาร โดยพิ จ ารณาถึ ง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากรรวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีใน
รอบปีที่ผ่านมาสาหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของธนาคารประจาปี 2561 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อนาเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได้จัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารแล้ว
5. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่ าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ธนาคาร และดูแลการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้
ความสามารถด้วยความรอบคอบเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่ อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มี
ข้อจากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
6.การบริหารความเสี่ยง
สอบทานและประเมินจากการนาเสนอของผู้บริหารในเรื่องความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
ความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น และการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร รั บ ทราบรายงานเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี ย หาย
ด้านปฏิบัติการที่มีนัยสาคัญและประเมินสาเหตุและความเหมาะสมของแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก
ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
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7. มาตรการต่อต้านการคอรับชั่น
รับทราบผลการประเมินตนเองของธนาคารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่น โดยธนาคารได้มอบให้
ฝ่ายตรวจสอบ เป็นผู้สอบทานผลการประเมินตนเองดังกล่าว ภายหลังจากการเสนอผลการประเมินตนเองต่อแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (แนวร่วมฯ) ขณะนี้ธนาคารอยู่ ระหว่างการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิก
แนวร่วมฯ ในปี 2561
8. การประเมินตนเอง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกั บ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

(นายไพโรจน์ เฮงสกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ได้ แ ต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และนายสมศักดิ์
อัศวโภคี เป็นกรรมการ โดยมีนายอดุลย์ วินัยแพทย์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ในระหว่างปี 2560 Chinatrust Commercial Bank Company Limited : CTBC Bank ได้เข้ามาร่วมทุน
กับบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นผลทาให้มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการสรรหากรรมการตามอานาจ
หน้าที่ โดยธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และ CTBC Bank ต่างได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาสรรหาตามข้อตกลงการร่วมทุน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ร่ วมพิจารณาและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีประสบการณ์เหมาะสม เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการธนาคารได้เห็นชอบและอนุมัติ
แต่งตั้งนายฉี ชิง-ฟู่ นายวู โค-ชิน และรศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ เข้าเป็นกรรมการของธนาคาร โดยที่รศ.ดร.สุป รียา ควร
เดชะคุปต์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อีกตาแหน่งหนึ่งแทนที่นายสมศักดิ์ อัศวโภคี

ตลอดระยะเวลาปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมจานวน 6 ครั้ง
โดยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารให้มีหน้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ได้แก่ การพิจารณากรอบการดาเนินการของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้น
เงินเดือนประจาปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงานธนาคารในประเทศ (Local Staff) รวมถึง
ค่าตอบแทนของพนักงานชาวต่างชาติ (Expatriate) ที่เป็นบริษัทร่วมทุน
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาวาระหลักๆ ได้แก่

 การสรรหากรรมการใหม่และที่ครบวาระ
 การกาหนดกรอบค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และเงินบาเหน็จ สาหรับคณะกรรมการธนาคาร รวมถึง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
 การพิจารณางบประมาณการจ่ายโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจาปีของพนักงาน
 การพิจารณาโบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ
 การพิจารณาจ้างงานพนักงานที่เกษียณอายุที่นอกเหนือหลักเกณฑ์เป็นกรณีพิเศษ
 การพิจารณาให้ความเห็นชอบประเภทและหลักการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงาน
ชาวต่างชาติ (Expatriate) จาก CTBC Bank
 การรับทราบและให้ค วามเห็น เกี่ย วกับ การจัดท าแผนสืบ ทอดตาแหน่งและการดาเนินงานพั ฒนา
ผู้บริหารในตาแหน่งสาคัญ
 การรับทราบบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของชาวต่างชาติ (MOU of
Expatriate Management) ระหว่างธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และ Chinatrust
Commercial Bank Company Limited
 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี
2560 ตามหลักเกณฑ์ด้านบรรษัทภิบาล
(นายอดุลย์ วินัยแพทย์)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : วาระการดารงตาแหน่ง
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จ ากั ด (มหาชน) เป็น ผู้รั บผิ ดชอบต่ องบการเงิ น ของธนาคาร รวมถึ ง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑ์การจัดทางบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการธนาคารได้จดั ให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่ งทรัพย์สิน
ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย
ข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี
งบการเงินของธนาคารได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และธนาคารได้ให้การ
สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่มี ความเหมาะสม
เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(นายรัตน์ พานิชพันธ์)
ประธานกรรมการ

(นางศศิธร พงศธร)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรั บปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบขอ ง
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทา งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารฯในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารฯหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของธนาคารฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เ พื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติง านตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับ การสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเว้นการแสดงข้อ มูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิ ธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารฯ
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•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของธนาคารฯในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้ าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารฯต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้

•

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2561
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2560

2559

สินทรัพย์
เงินสด

1,994,550

2,109,131

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ

6

20,928,063

17,961,031

สินทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์

7

103,651

2,858

เงินลงทุน - สุทธิ

8

55,236,564

49,978,116

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบี้ยค้างรับ

9
154,067,279

141,236,436

257,014

229,428

154,324,293

141,465,864

(46,971)

(91,770)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

10

(3,388,686)

(3,078,627)

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

11

(14,023)

(15,232)

150,874,613

138,280,235

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
ทรัพย์ สินรอการขาย - สุทธิ

13

102,137

107,322

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

14

258,313

317,877

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ

15

170,134

180,245

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

16.1

210,002

263,446

308,023

295,841

210,220

198,868

230,396,270

209,694,970

ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน
สินทรัพย์ อื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2560

2559

หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก

19

143,741,919

149,639,499

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

20

15,415,970

20,053,826

219,784

75,991

32,979,124

20,464,660

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

434,648

600,890

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

476,004

461,196

117,942

98,790

ภาษีค้างจ่าย

325,786

333,799

รายได้รบั ล่วงหน้า

269,013

235,879

40,741

5,122

1,000,000

-

253,018

227,440

195,273,949

192,197,092

20,000,000

20,000,000

20,000,000

14,000,000

24

10,598,915

-

8.3

145,098

(82,251)

25

588,700

473,000

ยังไม่ได้จดั สรร

3,789,608

3,107,129

รวมส่วนของเจ้าของ

35,122,321

17,497,878

230,396,270

209,694,970

หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม - สุทธิ

ประมาณการหนีส้ ิน

21

22

เจ้าหนีจ้ ากการซื้อขายหลักทรัพย์
เงินปันผลค้างจ่าย
หนีส้ ินอื่น

23

รวมหนีส้ ิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น

24

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(2559: 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ

2560

2559

กาไรหรือขาดทุน:
รายได้ดอกเบี้ย

28

8,653,690

8,816,327

ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย

29

(3,673,471)

(3,978,289)

4,980,219

4,838,038

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

30

400,579

336,899

ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ

30

(74,856)
325,723

(75,742)
261,157

989

1,369

65,774

1,135,620

392,829

210,634

28,659

27,477

5,794,193

6,474,295

1,167,839

1,159,311

17,414

15,311

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์

672,973

659,965

ค่าภาษีอากร

220,086

219,731

ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขายและโฆษณา

89,708

90,124

ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

58,770

63,094

119,149
2,345,939

125,738
2,333,274

617,142

1,025,000

2,831,112

3,116,021

(519,047)

(613,718)

2,312,065

2,502,303

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากเงินลงทุน

31

รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

32

ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

33

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

16.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:

2560

2559

34

กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

227,349

(84,935)

227,349

(84,935)

- สุทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(14,086)

-

(14,086)

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

213,263

(84,935)

2,525,328

2,417,368

1.40

1.79

1,653,151

1,400,000

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น:
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี (บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (พันหุ้น)

35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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165

6,000,000

24
25
26

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

-

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

20,000,000

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

กาไรสาหรับปี

-

-

14,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

10,598,915

-

-

-

-

-

10,598,915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

มูลค่าหุ้นสามัญ

ส่วนเกิน

14,000,000

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

26

เงินปันผลจ่าย

-

14,000,000

และชาระแล้ว

ทุนออกจาหน่าย

กาไรสาหรับปี

25

หมายเหตุ

จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

145,098

227,349

227,349

-

-

-

-

(82,251)

-

(82,251)

(84,935)

(84,935)

-

-

-

2,684

จากภาษีเงินได้

เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ

จากการวัดมูลค่า

ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุน

ส่วนของเจ้าของ -

องค์ประกอบอื่นของ

กาไรสะสม

588,700

-

-

-

-

115,700

-

473,000

-

473,000

-

-

-

-

125,200

347,800

สารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว -

3,789,608

2,297,979

(14,086)

2,312,065

(1,499,800)

(115,700)

-

3,107,129

-

3,107,129

2,502,303

-

2,502,303

(932,400)

(125,200)

1,662,426

ยังไม่ได้จดั สรร

35,122,321

2,525,328

213,263

2,312,065

(1,499,800)

-

16,598,915

17,497,878

-

17,497,878

2,417,368

(84,935)

2,502,303

(932,400)

-

16,012,910

รวม

(หน่วย: พันบาท)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
(หน่วย: พันบาท)
2560

2559

2,831,112

3,116,021

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

183,964

212,701

หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

617,142

1,025,000

22,595

20,993

1,660

-

87

(132)

(65,774)

(1,135,620)

(4,980,219)

(4,838,038)

รายได้เงินปันผล

(392,829)

(210,634)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

7,025,600

7,097,602

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

(3,827,292)

(4,163,778)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(525,132)

(619,486)

890,914

504,629

(2,990,992)

(218,980)

(13,145,499)

(8,922,316)

3,525

19,627

(21,265)

43,570

เงินรับฝาก

(5,897,580)

12,339,404

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(4,637,856)

(612,046)

143,793

(100,526)

12,504,485

(1,349,404)

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

2,387

19,538

ประมาณการหนีส้ ิน

(21,315)

(4,703)

หนีส้ ินอื่น

37,604

18,583

(13,131,799)

1,737,376

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน

สารองผลประโยชน์ของพนักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย

430,321

4,926,686

2,646,200

14,690,637

-

325,417

1,669,620

1,755,999

392,829

210,634

ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย

(3,975,080)

(7,799,007)

ลงทุนในเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

(4,130,000)

(14,955,000)

462

1,057

เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(67,794)

(55,379)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(58,434)

(39,450)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(3,091,876)

(938,406)

9,979

-

เงินสดรับจากเงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากดอกเบี้ยของเงินลงทุน
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุน

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินปันผลจ่าย

26

(499,800)

(932,400)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ

24

16,598,915

-

16,109,094

(932,400)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

(114,581)

(133,430)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

2,109,131

2,242,561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,994,550

2,109,131

18,849

30,466

-

27,609

14,509

76,111

-

29,084

1,000,000

-

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด:
การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนีส้ ิน
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนีเ้ พื่อชาระหนี้
หนีส้ ูญตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อลดลงจากการยกหนีใ้ ห้
เงินปันผลค้างจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

167

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
1.

ข้อมูลธนาคารฯ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายไทยและประกอบ
กิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ โดยถือหุ้น
ในธนาคารฯคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนออกจาหน่ายและชาระแล้วของธนาคารฯ
ธนาคารฯมีที่ทาการตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นจี ชั้น 1 ชั้น 5 ชั้น 6 และชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีสานักงานใหญ่ 1 แห่ง และมีสาขาทั้งสิ้น
132 สาขาในประเทศไทย

2.

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของประกาศ ธปท. เรื่อง การจัดทาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 เรื่อง
สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบั บภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี ธนาคารฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์
การตีความและการให้แนวปฏิบัตทิ างการบัญชีกับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตนิ ี้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ฝ่ายบริหารของธนาคารฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าว
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบัติ
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4.
4.1

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การรับรู้รายได้
(ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ธนาคารฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชาระ
โดยจะหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างสาหรับ (ก) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ผิดนัดชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
เกินกาหนดสามเดือนนับจากวันครบกาหนดชาระ (ข) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ค้างชาระไม่เกินสามเดือน แต่ถูกจัดชั้นเป็น
สินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ หรือ (ค) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แฟคตอริ่งที่ผิดนัดชาระนับแต่วันที่
ครบกาหนด โดยจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด และจะกลับรายการดอกเบี้ยค้างรับจากสินเชื่อที่ ผิดนัดชาระ
ดังกล่าวที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ ธปท. การบันทึกรายได้
ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชาระหนี้ที่ค้างเกินกาหนดชาระดังกล่าวแล้ว
ธนาคารฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตามระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อ ธนาคารฯ
จะหยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อผิดนัดและค้างชาระค่างวดเกินกว่าสามเดือนขึ้นไปนับจากวันครบกาหนด
ชาระ และจะกลับรายการรายได้รอตัดบัญชีที่ได้บันทึกเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี
ธนาคารฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยสาหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้ที่กล่าวข้างต้น ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการชาระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือเงินให้สินเชื่อแล้ว ดอกเบี้ยหรือส่วนลดดังกล่าวจะบันทึกเป็น
รายได้รอตัดบัญชีและตัดจาหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยเท่า ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงิน หรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น
(ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็จของงาน
(ค) กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
(ง) ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น

4.2

การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก)

ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีที่ดอกเบี้ยได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินจ่ายแล้ว ดอกเบี้ยนั้นจะบันทึก
เป็นดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีและจะตัดจาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่า ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น

(ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อ เช่น ค่านายหน้า จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยแสดงสุทธิจากรายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อ

(ค)

ค่าธรรมเนียมและบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าธรรมเนียมและบริการและค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง รายการ “เงินสด” ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วยเงินสด
ในมือ และเช็คระหว่างเรียกเก็บ
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4.4

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ธนาคารฯมีการทาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนหรือมีการทาสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนโดยมีการ
กาหนดวันเวลา และราคาที่แน่นอนในอนาคต จานวนเงินที่จ่ายสาหรับหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็น
สินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ” ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้
สัญญาขายคืนถือเป็นหลักประกัน ในขณะที่หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในอนาคตแสดงเป็นหนี้สินภายใต้บัญชี “รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ด้านหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยจานวนเงินที่ได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาซื้อคืนถือเป็นหลักประกัน
ผลต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดงรวมอยู่ในดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่าย
แล้วแต่กรณี

4.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวบันทึกในส่วนของกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลังเมื่อได้จาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายและหักด้วยค่ าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารฯตัดบัญชี
ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจานวนที่ตัดจาหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับ
รายได้ดอกเบี้ย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่ งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ธนาคารฯบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง ธนาคารฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
ใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภท ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึก
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนหรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
ธนาคารฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุน ณ วันที่เกิดรายการ เมื่อมีการขายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
กับมูลค่าต้นทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ธนาคารฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุน
ของเงินลงทุนเมื่อมีการขาย

4.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย
รายได้รอตัดบัญชีและส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่รบั รู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้ อคงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ซึ่งแสดงสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี

4.7

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท. โดยใช้อัตราร้อยละขั้นต่าตามที่
กาหนดโดย ธปท. ตามการจัดชั้นลูกหนี้ดังต่อไปนี้
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สาหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้) และลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ อัตราร้อยละขั้นต่าตามที่
กาหนดโดย ธปท. ได้แก่ อัตราร้อยละ 1 และ 2 ตามลาดับ ของยอดหนี้เงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (ไม่รวมดอกเบี้ย
ค้างรับ) หลังหักมูลค่าหลักประกันที่คานวณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท.
สาหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ซึ่งได้แก่ เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ อัตราขั้นต่าตามที่
กาหนดโดย ธปท. ได้แก่ อัตราร้อยละ 100 สาหรับส่วนของยอดมูลหนี้ตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่
คาดว่ า จะได้ รั บ จากลู ก หนี้ ห รื อ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการจ าหน่ า ยหลั ก ประกั น ทั้ ง นี้
อัตราดอกเบี้ยคิดลด และระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกันที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปัจจุบันเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท.
นอกจากนั้นแล้ว ธนาคารฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากเกณฑ์ขั้นต่าดังกล่าวข้างต้นด้วยจานวนเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
จากลูกหนี้ไม่ได้ โดยประเมินจากความน่าจะเป็นในการที่ลูกหนี้จะผิดนัดชาระ และส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากลูกหนี้ผิดนัด
ชาระ ทั้งนี้การประเมินดังกล่าวครอบคลุมถึงประสบการณ์ในการเรียกชาระจากลูกหนี้ ประสบการณ์ในการผิดนัดชาระหนี้ของ
ลูกหนี้ และมูลค่าหลักประกันประกอบในการพิจารณา
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มหรือลดบันทึกบัญชีรับรู้เป็นส่วนเพิ่มหรือค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในแต่ละปี
การตัดจาหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญจะนาไปลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยธนาคารฯพิจารณาตัดหนี้สูญออกจากบัญชี สาหรับ
ลูกหนี้ที่ธนาคารฯได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชาระหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศและหนังสือ
ซักซ้อมความเข้าใจของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การตัดลูกหนี้ออกจากบัญชี ส่วนหนี้สูญที่ได้รับคืนจะ
บันทึกเป็นรายได้ในปีที่ได้รับคืน
4.8

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารฯบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. โดยในกรณีการปรับโครงสร้าง
หนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระหนี้ ธนาคารฯจะคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชาระ
หนี้ในอนาคตตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และสาหรับกรณี
การปรับโครงสร้างหนี้ผ่านกระบวนการในชั้นศาล ธนาคารฯจะคิดลดกระแสเงินสดจากการจาหน่ายหลักประกันหรือกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับชาระหนี้ในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม ส่วนของภาระหนี้คงค้างตามบัญชี ของลูกหนี้ที่
สูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต จะถูกบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
และถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจานวนในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ณ วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ (เฉพาะส่วนของค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่คานวณได้ที่สูงกว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่เดิม) และภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารฯจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รับตามระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ และปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวกับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์ชาระหนี้และ/หรือแปลงหนี้เป็นทุน ธนาคารฯรับรู้ขาดทุนจากการ
ปรับโครงสร้า งหนี้ในส่วนของกาไรหรือ ขาดทุนด้วยผลต่างของภาระหนี้คงค้างตามบัญชีของลูกหนี้กับมูลค่ ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และ/หรือเงินลงทุนที่รับโอน (หลังจากหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย) ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาจะ
บันทึกด้วยจานวนที่ไม่สูงกว่ายอดคงค้างตามบัญชีของลูกหนี้บวกด้วยดอกเบี้ยที่ธนาคารฯมีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่ยังไม่ได้
บันทึกบัญชี
ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการลดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยค้างรับที่บันทึกในบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที

4.9

ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนได้แก่ มูลค่าตามบัญชี
ของมูลหนี้ของลูกหนี้ ณ วันที่ธนาคารฯมีสิทธิในทรัพย์สินรอการขายเพื่อรับชาระหนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอ้างอิงตามราคา
ประเมินล่าสุดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อขาย ขาดทุน
จากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
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4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่ อการด้ อยค่า (ถ้ า มี ) ค่ าเสื่ อ มราคาค านวณจากราคาทุน ของสิ น ทรั พ ย์ โดยวิธี เ ส้ นตรงตามอายุ การให้ป ระโยชน์
โดยประมาณดังต่อไปนี้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื่องตกแต่งสานักงาน
เครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

-

20
3 และ 5
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างทา
ธนาคารฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญ ชีเมื่อจาหน่ายสิน ทรัพย์หรื อคาดว่า จะไม่ได้ รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายจะรับรู้ในส่วนของกาไร
หรือขาดทุนเมื่อธนาคารฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจาหน่าย
ธนาคารฯวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุ น และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ธนาคารฯตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯ
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกวันสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด
จาหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มี ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และค่าธรรมเนี ยมสมาชิกและใบอนุญาต
ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี และ 10 ปี ตามลาดับ และไม่มีการคิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
ระหว่างพัฒนา
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ
ด้อยค่า ธนาคารฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี มูลค่า
ต่ากว่ ามูลค่ าตามบัญชีข องสิน ทรัพย์ นั้น ทั้ งนี้มูล ค่าที่ค าดว่า จะได้ รับคืน หมายถึงมูล ค่ายุติ ธรรมหักต้น ทุนในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ธนาคารฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ
คานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของ
เงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย ธนาคารฯประเมินมูลค่า ซึ่งสะท้อนถึงจานวนเงินที่ได้มาจากการจาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการ
จาหน่าย โดยการจาหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น
อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
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4.13 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิง เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
(ก)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ธนาคารฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

(ข)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
ธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ เงินที่
ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
ธนาคารฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งธนาคารฯ ถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
ธนาคารฯคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการซึ่งคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สาหรับโครงการ
ผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และปรับกับกาไรสะสมโดยตรง

4.15 ตราสารอนุพันธ์
ธนาคารฯเข้าทารายการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ยง
(Banking book) ของธนาคารฯโดยจะบันทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลค่าด้วยวิธีคงค้าง โดยองค์ประกอบที่เป็น
เงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ยง โดยกาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
และองค์ประกอบที่เป็นอัตราดอกเบี้ยจะถูกบันทึกตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับสินทรัพย์ห รือหนี้สินที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา
4.16 เงินตราต่างประเทศ
ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของธนาคารฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหว่า งปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศและภาระผูกพันที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบการเงินได้
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
โดยแสดงรวมอยู่ในกาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
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4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร

(ข)

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในจานวนเท่าที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้น
ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทาการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
ธนาคารฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

4.18 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้ธนาคารฯในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดาเนินงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า
4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่ าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า ธนาคารฯใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ ธนาคารฯจะประมาณมูลค่ ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับ ชั้น ของมูล ค่า ยุติ ธ รรมที่ ใช้ วั ดมู ลค่ าและเปิด เผยมูล ค่า ยุติ ธรรมของสิน ทรัพ ย์ แ ละหนี้สิ นในงบการเงิน แบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
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4.20 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมธนาคารฯ หรือถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสาคัญต่อธนาคารฯ ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงานของ ธนาคารฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดาเนินงานของธนาคารฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอานาจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่
มีความไม่แน่นอน การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล
ที่แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่ างไปจากจ านวนที่ ประมาณการไว้ การใช้ ดุ ลยพินิ จและ
การประมาณการทางบัญชีที่สาคัญมีดังต่อไปนี้

5.1

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลอง
ได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ใน
การคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

5.2

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ธนาคารฯพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น โดยฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนโดยการวิเคราะห์สถานะของเงินลงทุนแต่ละรายการ

5.3

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับเกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จาก
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ธปท. ซึ่งรวมถึงการใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้สินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชาระคืนหนี้เงินต้น
และ/หรือดอกเบี้ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ทั้งรายตัวและรายกลุ่ม ความน่าจะเป็นในการผิดนัดชาระของลูกหนี้
ส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ มูลค่าของหลักประกันและ
สภาวะเศรษฐกิจ

5.4

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลื อเมื่ อ เลิก ใช้ งานของอาคารและอุป กรณ์ และต้ องทบทวนอายุ การให้ ประโยชน์ แ ละมู ลค่ าคงเหลือ ใหม่ หากมีก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ คืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้ มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ธนาคารฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีนั้น ในการนี้
ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ
ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการลาออกของพนักงาน และอัตราการมรณะ
เป็นต้น โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปัจจุบัน
คดีฟ้องร้อง
ธนาคารฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่
ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้ บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
การรับรู้และตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าธนาคารฯได้โอน
หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดี
ที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
1,413,580
318,000 1,731,580 1,562,923
- 1,562,923
ธนาคารพาณิชย์
150,509
150,509
198,213
198,213
13,959,211 5,260,000 19,219,211 4,540,000 11,809,172 16,349,172
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
15,523,300 5,578,000 21,101,300 6,301,136 11,809,172 18,110,308
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
12,602
6,353
18,955
4,899
9,316
14,215
(139,592)
(52,600) (192,192)
(45,400) (118,092) (163,492)
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการระหว่างธนาคาร
15,396,310 5,531,753 20,928,063 6,260,635 11,700,396 17,961,031
และตลาดเงิน - สุทธิ
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7.

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าตามบัญชีและจานวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
(บัญชีเพื่อการธนาคาร) ของธนาคารฯ แบ่งตามประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้
31 ธันวาคม 2560
มูลค่าตามบัญชี
จานวนเงิน
ประเภทความเสี่ยง

สินทรัพย์

หนี้สิน

อัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา
103,651
ดอกเบี้ย
103,651
รวม
* เปิดเผยเฉพาะกรณีที่ธนาคารฯมีภาระต้องจ่ายชาระ

ตามสัญญา *
-

1,045,789
1,045,789

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
มูลค่าตามบัญชี
จานวนเงิน
ตามสัญญา
สินทรัพย์
หนี้สิน
*
2,858
2,858

-

1,146,582
1,146,582

ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (บัญชีเพื่อการธนาคาร) เป็นภาระผูกพันตามสัญญาล่วงหน้าที่มิได้มีไว้ เพื่อค้า ซึ่งวัดมูลค่าด้วย
วิธีคงค้าง โดยองค์ประกอบที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารฯรับรู้ผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุนและ แสดงเป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หรือหนี้สินตราสารอนุพันธ์
แล้วแต่กรณี สาหรับองค์ประกอบที่เป็นอัตราดอกเบี้ยธนาคารฯรับรู้ดอกเบี้ยรับหรือจ่ายตามสัญญาตามงวดที่ถึงกาหนดชาระและ
บันทึกดอกเบี้ยค้างรับหรือค้างจ่ายโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุนหรือดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้วแต่กรณี
8.

เงินลงทุน

8.1

จาแนกตามการจัดประเภทของเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
- หุ้นทุน
- หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้อื่น
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
- หุ้นทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

2560

2559

304,325
7,781,075
8,085,400

4,169,389
4,169,389

18,221,113
23,952,936
4,971,859
47,145,908

18,313,426
22,417,366
5,072,679
45,803,471

5,281
(25)
5,256
55,236,564

5,281
(25)
5,256
49,978,116
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8.2

จาแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
ครบกาหนด
ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

31 ธันวาคม 2559
ครบกาหนด
รวม

ไม่เกิน
1 ปี

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
3,915,613 9,803,814 4,501,686 18,221,113 1,551,094
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
182,425 15,065,511 8,705,000 23,952,936 267,854
- 1,926,070 3,045,789 4,971,859
ตราสารหนี้อื่น
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด 4,098,038 26,795,395 16,252,475 47,145,908 1,818,948
4,098,038 26,795,395 16,252,475 47,145,908 1,818,948
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

8.3

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

9,591,900
12,174,512
1,926,097
23,692,509
23,692,509

7,170,432
9,975,000
3,146,582
20,292,014
20,292,014

18,313,426
22,417,366
5,072,679
45,803,471
45,803,471

ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2560
2559
ส่วนเกินทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้
รวม
ส่วนต่ากว่าทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้
รวม
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารทุน
รวม
ส่วนต่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารทุน
รวม
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
เงินได้

533
533

1,474
1,474

(136,729)
(136,729)

(150,374)
(150,374)

336,910
336,910

115,993
115,993

(19,341)
(19,341)
181,373
(36,275)

(69,906)
(69,906)
(102,813)
20,562

145,098

(82,251)
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขายมีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ยอดยกมาต้นปี
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ในระหว่างปี
กาไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายโอนไปรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ตัดจาหน่ายส่วนต่ากว่าทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
รวมกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายปี

(82,251)

2,684

338,865
(67,383)
12,704
284,186
(56,837)
227,349
145,098

92,251
(46,946)
(152,160)
686
(106,169)
21,234
(84,935)
(82,251)

8.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป แต่ไม่เข้าข่ายเป็น
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2560
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
8.5

371,000
371,000

-

เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
31 ธันวาคม 2560

เงินลงทุนทั่วไป
บริษัทที่รายงานของ
ผู้สอบบัญชีระบุว่า
บริษัทมีปัญหาเกี่ยวกับ
การดาเนินงานต่อเนื่อง
8.6

2559

จานวน
ราย

ราคาทุน

มูลค่า
ยุติธรรม

1
1

25
25

-

ค่าเผื่อ
การด้อย
ค่า

จานวน
ราย

25
25

1
1

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
ค่าเผื่อ
มูลค่า การด้อย
ราคาทุน ยุติธรรม
ค่า

25
25

-

25
25

เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารฯได้นาพันธบัตรหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจานวนรวม 2,911 ล้านบาท (มูลค่า
ตามหน้าตั๋ว) วางเป็นประกันการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืน (31 ธันวาคม 2560: ไม่มี)
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8.7 การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ในระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม 2559 ธนาคารฯได้โอนเปลี่ ยนประเภทเงินลงทุนเผื่อขายประเภทพันธบัตรรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจไปเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดตามที่คณะกรรมการบริหารของธนาคารฯมีมติให้ความเห็นชอบ
โดยเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยนมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนและราคาทุนเดิมเท่ากับ 3,634 ล้านบาท และ 3,786 ล้านบาท ตามลาดับ
ทั้งนี้ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมและราคาทุน ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทจานวน 152 ล้านบาท ได้แสดงไว้เป็นส่วนต่ากว่าทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ ซึ่งจะทยอยตัดจาหน่ายตลอดอายุที่เหลือของเงินลงทุนดังกล่าว
9. เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
9.1 จาแนกตามประเภทสินเชื่อ
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2560
2559
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ
9.2

4,856,319
104,330,635
44,267,046
613,279
154,067,279
(46,971)
154,020,308
257,014
154,277,322
(3,388,686)
(14,023)
150,874,613

4,798,901
98,525,852
36,751,326
1,160,357
141,236,436
(91,770)
141,144,666
229,428
141,374,094
(3,078,627)
(15,232)
138,280,235

จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
31 ธันวาคม 2560
ในประเทศ ต่างประเทศ
เงินบาท

154,020,308
154,020,308

-

รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม

154,020,308 141,144,666
154,020,308 141,144,666

-

141,144,666
141,144,666
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9.3

จาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หน่วย: พันบาท)
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อื่น ๆ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

183,267
32,310,410
20,549,393
38,800,549
26,449,373
29,067,918
1,886,855
149,247,765

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
459,631
217,654
524,411
240,532
38,231
28,328
1,508,787

31 ธันวาคม 2560
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
40,881
73,946
45,054
9,582
169,463

162,568
17,580
24,534
6,769
211,451

สงสัย
จะสูญ

รวม

183,267
628,693 33,602,183
822,979 21,590,026
828,856 40,245,342
582,917 27,342,410
- 29,106,149
19,397
1,950,931
2,882,842 154,020,308
(หน่วย: พันบาท)

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อื่น ๆ
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

9.4

488,398
27,009,922
19,836,069
36,795,085
28,365,779
22,757,226
1,989,735
137,242,214

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
326,264
142,477
363,584
262,237
41,972
1,136,534

31 ธันวาคม 2559
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
41,264
131,439
624,195
108,099
7,009
912,006

38,757
258,518
36,729
282,226
5,622
621,852

สงสัย
จะสูญ

รวม

488,398
428,419 27,844,626
421,405 20,789,908
254,644 38,074,237
116,548 29,134,889
- 22,757,226
11,044
2,055,382
1,232,060 141,144,666

จาแนกตามประเภทการจัดชั้น
(หน่วย: พันบาท)
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบีย้
ค้างรับ
สารองอัตราร้อยละขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
149,492,387
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
1,521,179
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
169,463
จัดชั้นสงสัย
211,451
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2,882,842
154,277,322
รวม
สารองรายตัวเพิ่มเติม
สารองทั่วไป
รวม

31 ธันวาคม 2560
ยอดสุทธิ
อัตราร้อยละ
ที่ใช้ใน
ขั้นต่าที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้
การตั้งค่าเผื่อหนี้
(1)
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)
75,868,885
210,670
77,545
111,115
525,999
76,794,214

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
758,689
156,988
77,545
111,115
593,225
1,697,562
750,000
941,124
3,388,686
181

(1)

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน
สาหรับลูกหนี้จัดชั้น ปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ และหมายถึงมูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกัน สาหรับลูกหนี้จัดชั้น
ต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ
(หน่วย: พันบาท)
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบีย้
ค้างรับ

สารองอัตราร้อยละขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
137,462,167
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
1,146,009
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
912,006
จัดชั้นสงสัย
621,852
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
1,232,060
141,374,094
รวม
สารองรายตัวเพิ่มเติม
สารองทั่วไป
รวม
(1)

9.5

31 ธันวาคม 2559
ยอดสุทธิ
อัตราร้อยละ
ที่ใช้ใน
ขั้นต่าที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้ การตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (1)
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)
58,494,562
239,510
202,312
48,580
313,070
59,298,034

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
812,374
168,479
202,312
49,614
320,919
1,553,698
571,544
953,385
3,078,627

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึ ง ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกันสาหรับลูกหนี้
จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ และหมายถึงมูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกัน สาหรับลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนี้
31 ธันวาคม
เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (พันบาท)
คิดเป็นอัตราร้อยละต่อยอดสินเชื่อทั้งหมด (1)
(1)

2560

2559

3,263,756
1.88%

2,765,918
1.76%

ฐานเงินต้นทั้งหมดรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่เป็นเงินให้สินเชื่อ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คานวณตามเกณฑ์ที่ประกาศโดย ธปท. ซึ่งหมายถึง สินเชื่อจัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
สงสัยและสงสัยจะสูญ และไม่ รวมสินเชื่อที่ค้างชาระที่ได้มีการทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วและเข้าเงื่อนไขการจัดชั้นเป็น
ลูกหนี้ปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษตามเกณฑ์ ธปท.
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9.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้
31 ธันวาคม
เงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรูร้ ายได้ (พันบาท)
คิดเป็นอัตราร้อยละต่อยอดสินเชื่อทั้งหมด (1)
(1)

9.7

2560

2559

3,288,689
1.90%

2,796,969
1.78%

ฐานเงินต้นทั้งหมดรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่เป็นเงินให้สินเชื่อ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทและบุคคลที่มีปัญหา
ในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560

บริษัทและบุคคลที่มีปญ
ั หาใน
การชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้

จานวนราย

มูลหนี้
ตามบัญชี

หลักประกัน

330

4,784,935

3,847,214

ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ/
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
951,044

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559

บริษัทและบุคคลที่มีปญ
ั หาใน
การชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้

จานวนราย

มูลหนี้
ตามบัญชี

หลักประกัน

306

3,911,927

3,098,981

ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ/
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
745,957

ธนาคารฯไม่มีข้อมูลเพียงพอจึงไม่ ได้เปิดเผยรายการของบริษัทที่รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่าบริษัทนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับ
การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกิ จ การ และบริ ษั ท อื่ น ที่ มิ ใ ช่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ มี
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบีย นที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯได้มีการพิจารณาจัดชั้นและกันเงินสารองสาหรับลูกหนี้เหล่านั้นตามแนวทางปฏิบัติของ ธปท. แล้ว
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9.8

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้โดยสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

จานวน
ราย
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ชาระหนี้
รวมลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้
ทั้งหมด

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาระหนี้
มูลค่าของ
(เงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ)
ชนิดของ
สินทรัพย์ที่จะ
ก่อนปรับ
หลังปรับ
สินทรัพย์
รับโอนตาม
โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้
ที่รับโอน
สัญญา

63

1,504,204

1,504,204

63

1,504,204

1,504,204

-

ขาดทุน
จากการลด
หนี้ตามสัญญา

ส่วนสูญเสีย
จากการปรับ
โครงสร้างหนี้

-

1,437

-

1,437

-

(หน่วย: พันบาท)

จานวน
ราย
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ชาระหนี้
การโอนสินทรัพย์ และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การชาระหนี้
รวมลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้
ทั้งหมด

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระหนี้
มูลค่าของ
(เงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ)
ชนิดของ
สินทรัพย์ที่จะ
ก่อนปรับ
หลังปรับ
สินทรัพย์
รับโอนตาม
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
ที่รับโอน
สัญญา

69

2,173,622

2,173,622

1

41,062

12,322

70

2,214,684

2,185,944

ขาดทุน
จากการลด
หนี้ตามสัญญา

ส่วนสูญเสีย
จากการปรับ
โครงสร้างหนี้

-

-

10,290

1,274

28,740

-

28,740

10,290

ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง

ลูกหนี้ที่ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามที่กล่าวข้างต้น สามารถจาแนก
ตามระยะเวลาการผ่อนชาระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
ช่วงระยะเวลาการผ่อนชาระตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
5 - 10 ปี
10 - 15 ปี
เกินกว่า 15 ปี
รวม

จานวนราย
25
18
3
17
63

2559
ภาระหนี้
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
722,955
711,877
11,518
57,854
1,504,204

จานวนราย
17
36
3
14
70

ภาระหนี้
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
663,305
953,913
510,643
58,083
2,185,944
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ข้อมูลสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ได้มีการทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วมีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ดอกเบี้ยที่รับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
เงินสดที่รับชาระจากลูกหนี้
ทรัพย์สินที่รับโอนจากลูกหนี้
ส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนจากการลดหนี้ตามสัญญา

132,779
757,189
1,437
-

139,859
780,586
1,274
10,290
28,740

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีภาระหนี้คงเหลือตามบัญชี ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ลูกหนี้ทั้งหมด
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
ภาระหนี้
ภาระหนี้
(เงินต้นบวก
(เงินต้นบวก
จานวนราย
ดอกเบี้ยค้างรับ)
จานวนราย
ดอกเบี้ยค้างรับ)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

12,138
12,870

154,277,322
141,374,094

284
287

4,092,409
3,622,176

ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯไม่มี ภาระผู กพัน คงเหลื อที่ต กลงให้ ลูกหนี้กู้ยื มเพิ่มเติมภายหลังการปรั บ
โครงสร้างหนี้
9.9

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อโดยอายุของสัญญา มีระยะเวลา 2 ถึง 8 ปี และ
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าตามสัญญาเช่า
ซื้อ
หัก: ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ

351,346
(25,869)

261,933
(14,479)

-

613,279
(40,348)

325,477

247,454

-

572,931
(57,270)
515,661
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าตามสัญญา
เช่าซื้อ
หัก: ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
10.

รวม

581,128
(50,567)

579,187
(37,565)

42
-

1,160,357
(88,132)

530,561

541,622

42

1,072,225
(84,406)
987,819

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย: พันบาท)

ปกติ
ยอดต้นปี
812,374
สารองเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
(43,765)
หนี้สูญตัดบัญชี
ลดลงจากการขายหนี้
(9,920)
โอนมาจากบัญชีค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้
โอนไปบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญในสินทรัพย์อื่น
อื่น ๆ
758,689
ยอดปลายปี

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สารองอัตราร้อยละขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
สารอง
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัย
รายตัว
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
เพิ่มเติม

สารอง
ทั่วไป

รวม

168,479
27,332
(38,823)

202,312
(114,278)
(10,489)

49,614
71,247
(9,746)

320,919
473,186
(14,509)
(181,527)

571,544
178,456
-

953,385 3,078,627
(13,470) 578,708
(14,509)
- (250,505)

-

-

-

-

-

1,209

1,209

156,988

77,545

111,115

(5,084)
240
593,225

750,000

941,124

(5,084)
240
3,388,686
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สารองอัตราร้อยละขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
สารอง
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัย
รายตัว
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
เพิ่มเติม

ปกติ
ยอดต้นปี
สารองเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
หนี้สูญตัดบัญชี
ลดลงจากการขายหนี้
โอนไปบัญชีค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้
โอนไปบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญในสินทรัพย์อื่น
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

11.

สารอง
ทั่วไป

รวม

498,049
448,487
(134,162)

2,851
183,193
(17,565)

108,239
134,900
(3,072)
(37,755)

367,301
(180,052)
(52,804)
(56,091)

347,820
120,723
(18,841)
(116,494)

508,603
62,941
-

722,410
209,201
-

2,555,273
979,393
(74,717)
(362,067)

-

-

-

(28,740)

-

-

21,774

(6,966)

812,374

168,479

202,312

49,614

(11,569)
(720)
320,919

571,544

953,385

(11,569)
(720)
3,078,627

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ยอดต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ขาดทุนจากการลดหนีต้ ามสัญญา
ปรับปรุงรายการในระหว่างปี
ยอดปลายปี

12.

15,232
4,633
(6,001)
159
14,023

8,740
39,030
(6,866)
(28,740)
3,068
15,232

การโอนขายสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯได้ทาสัญญาซื้อขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ โดยธนาคารฯ
ในฐานะ “ผู้ขาย” ได้ขายสินเชื่อด้อยคุณภาพสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ครั้งที่
1

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลหนี้คงค้าง
ตามบัญชี
(รวมสินทรัพย์อื่นที่
เดือนที่ขาย
เกี่ยวข้อง)
พฤศจิกายน

ราคาขาย

515

259

515

259

ครั้งที่
1
2

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลหนี้คงค้าง
ตามบัญชี
(รวมสินทรัพย์อื่นที่
เดือนที่ขาย
เกี่ยวข้อง)
กันยายน
ธันวาคม

534
519
1,053

ราคาขาย
391
288
679

187

ทั้งนี้ ธนาคารฯได้รับชาระเงินครบถ้วนภายใต้สัญญาซื้อขายสินเชื่อด้อยคุณภาพดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ผู้ซื้ออาจ
ยกเลิกการโอนสินทรัพย์เฉพาะรายได้ภายในระยะเวลาไม่เกินเดือนพฤศจิกายน 2561 (สาหรับการขายในปี 2560) หากปรากฏว่า
ผู้ซื้อไม่สามารถรับโอนสิทธิในหนี้สินและหลักประกันของสินทรัพย์รายใด ๆ เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ หลักประกัน
ไม่มี หรือมีอยู่ไม่ครบถ้วน หรือหลักประกันถูกรอนสิทธิ หรือศาลไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนธนาคารฯ
โดยหากมีการยกเลิกการโอนสิ นทรัพย์รายใดแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับเงินค่าสินทรัพย์ตามราคา ณ วันชาระราคา ส่วนธนาคารฯ
จะได้รับรายรับที่ได้รับชาระหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลายกเลิกการโอนสินทรัพย์รายนั้น ๆ ในระหว่างปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้ซื้อได้มีการยกเลิกการโอนสินเชื่อด้อยคุณภาพจานวน 1 ราย (สาหรับการขายครั้งที่ 1 ในปี 2559)
ซึ่งมีมูลหนี้คงค้างตามบัญชี (รวมสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง) จานวน 5 ล้านบาท
13.

ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2559
ทรัพย์สินรอการขาย - อสังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยบุคคลภายนอก:
ราคาทุน
24,487
ค่าเผื่อการด้อยค่า
24,487
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ประเมินโดยบุคคลภายใน:
ราคาทุน
79,275
ค่าเผื่อการด้อยค่า
79,275
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย 103,762
อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอการขาย - สังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยบุคคลภายนอก:
ราคาทุน
3,560
ค่าเผื่อการด้อยค่า
3,560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย 3,560
สังหาริมทรัพย์
107,322
รวมทรัพย์สินรอการขาย

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จาหน่าย/
เปลี่ยน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผู้ประเมิน

31 ธันวาคม
2560

36
36

(2,614)
(2,614)

(12,485)
(12,485)

9,424
9,424

5,231
5,231

(6,178)
(6,178)

12,485
12,485

90,813
90,813

5,267

(8,792)

-

100,237

(1,660)
(1,660)

-

-

3,560
(1,660)
1,900

(1,660)
3,607

(8,792)

-

1,900
102,137
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2558
ทรัพย์สินรอการขาย - อสังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยบุคคลภายนอก:
ราคาทุน
21,473
ค่าเผื่อการด้อยค่า
21,473
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ประเมินโดยบุคคลภายใน:
ราคาทุน
77,867
ค่าเผื่อการด้อยค่า
77,867
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย 99,340
อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอการขาย - สังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยบุคคลภายนอก:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย สังหาริมทรัพย์
99,340
รวมทรัพย์สินรอการขาย

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เปลี่ยน
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ผู้ประเมิน

31 ธันวาคม
2559

25,431
25,431

(4,007)
(4,007)

(18,410)
(18,410)

24,487
24,487

6,099
6,099

(23,101)
(23,101)

18,410
18,410

79,275
79,275

31,530

(27,108)

-

103,762

5,400
5,400

(1,840)
(1,840)

-

3,560
3,560

5,400
36,930

(1,840)
(28,948)

-

3,560
107,322

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารฯไม่ติดภาระผูกพันที่ธนาคารฯต้องให้สิทธิแก่ลูกหนี้
เดิมในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวในราคาที่กาหนดและภายในเวลาที่กาหนดไว้หรือสิทธิที่ลูกหนี้เดิมสามารถซื้อก่อนบุคคลอื่น
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14.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย/จาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย/จาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนที่ตัดจาหน่าย/
จาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนที่ตัดจาหน่าย/
จาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
2559
2560

อาคาร

ส่วน
ปรับปรุง
อาคารเช่า

เครื่อง
ตกแต่ง
สานักงาน

เครื่องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างทา

รวม

40,589
40,589
40,589

10,211
10,211
10,211

399,372
15,421
(6,123)
5,834
414,504
7,431
(3,315)
1,904
420,524

136,113
8,194
(934)
204
143,577
7,117
(903)
6
149,797

542,298
23,914
(14,308)
551,904
49,494
(39,796)
561,602

18,533
6,100
(4,656)
19,977
(1,435)
18,542

6,038
(6,038)
1,910
(1,910)
-

1,147,116
59,667
(26,021)
1,180,762
65,952
(45,449)
1,201,265

-

1,477

261,678

95,611

369,359

9,951

-

738,076

-

511
1,988

(5,004)
59,242
315,916

(858)
17,695
112,448

(14,160)
68,869
424,068

(4,656)
3,170
8,465

-

(24,678)
149,487
862,885

-

510
2,498

(2,840)
47,248
360,324

(809)
14,925
126,564

(39,778)
58,537
442,827

(1,435)
3,709
10,739

-

(44,862)
124,929
942,952

40,589
40,589

8,223
7,713

98,588
60,200

31,129
23,233

127,836
118,775

11,512
7,803

-

317,877
258,313
149,487
124,929

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์และยานพาหนะจานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจานวนรวม 610 ล้านบาท และ 462
ล้านบาท ตามลาดับ
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15.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

ค่าธรรมเนียม
สมาชิกและ
ใบอนุญาต

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์
ระหว่างพัฒนา

488,738
47,262
17,642
553,642
22,795
11,629
588,066

33,170
2,091
35,261
35,261

36,313
12,715
(17,642)
31,386
25,864
(11,629)
45,621

558,221
62,068
620,289
48,659
668,948

363,779
59,647

13,171
3,447

-

376,950
63,094

423,426
55,244
478,670

16,618
3,526
20,144

-

440,044
58,770
498,814

31 ธันวาคม 2559

130,216

18,643

31,386

180,245

31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
2559
2560
อายุตัดจาหน่ายคงเหลือ (ปี)

109,396

15,117

45,621

170,134

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

รวม

63,094
58,770
0-5

3 , 7 และ 8

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จานวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าตัดจาหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ โดยมีราคาทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมเป็นจานวน 384 ล้านบาท และ 246 ล้านบาท ตามลาดับ
16.

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษีเงินได้

16.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

31 ธันวาคม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจาก:
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ - สารองทั่วไป
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ - สินทรัพย์อื่น
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้
ค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์

2560

2559

188,225
12,182
10,409
152

190,677
10,235
9,690
939

(หน่วย: พันบาท)
ส่วนเปลีย่ นแปลงภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(2,452)
1,947
719
(787)

46,195
3,931
(791)
(1,089)
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31 ธันวาคม
ตัดจาหน่ายหนี้สญ
ู
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
สารองวันลาพักร้อน
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
อื่น ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม
ส่วนเปลีย่ นแปลงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
รับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
รับรู้ในส่วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวม

2560
11,505
22,415
1,200

2559
11,505
18,638
1,200

(36,275)
189
210,002

20,562
263,446

(หน่วย: พันบาท)
ส่วนเปลีย่ นแปลงภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
3,777
3,258
(56,837)
189

21,234
-

(53,444)

72,738

(128)
(53,316)
(53,444)

51,504
21,234
72,738

16.2 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:

(518,919)

(665,222)

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

(128)
(519,047)

51,504
(613,718)

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาไรทางบัญชีสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 กับอัตราภาษีเงินได้ สามารถแสดงได้ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คานวณจากกาไรทางบัญชี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

2,831,112
20%
(566,222)

3,116,021
20%
(623,204)

33,529
7,739
(1,387)
7,294
(519,047)

15,810
2,462
(1,645)
(7,141)
(613,718)

จานวนเงินภาษีเงินได้ที่รับรู้ในส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี สิ้น สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:
(กาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
17.

(56,837)
3,521
(53,316)

21,234
21,234

สินทรัพย์อื่น
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2560
2559
เงินมัดจาและเงินประกัน
บัญชีพักลูกหนี้
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เหรียญที่ระลึก
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย
อื่น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ/ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

84,925
62,987
32,804
28,696
26,328
21,840
9,244
4,303
271,127
(60,907)
210,220

80,266
53,420
28,913
26,380
19,891
14,753
20,244
6,174
250,041
(51,173)
198,868
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18.

คุณภาพสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีสินทรัพย์ที่จัดชั้นตามเกณฑ์ ธปท.ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
การจัดชั้นสินทรัพย์
ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต่ากว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

19,238,140
19,238,140

เงินลงทุน
21,159
21,159

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

สินทรัพย์อื่น

149,492,387
1,521,179
169,463
211,451
2,882,842
154,277,322

60,907
60,907

รวม
168,730,527
1,521,179
169,463
211,451
2,964,908
173,597,528
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2559
รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
การจัดชั้นสินทรัพย์
ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต่ากว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
19.

16,363,387
16,363,387

เงินลงทุน
71,725
71,725

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

สินทรัพย์อื่น

137,462,167
1,146,009
912,006
621,852
1,232,060
141,374,094

51,173
51,173

รวม
153,825,554
1,146,009
912,006
621,852
1,354,958
157,860,379

เงินรับฝาก

19.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
เงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ใบรับเงินฝากประจา
รวมเงินรับฝาก

2560

2559

3,623,020
72,563,329
49,775,132
17,780,438
143,741,919

5,061,089
65,119,722
50,648,233
28,810,455
149,639,499
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19.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
ในประเทศ
ต่างประเทศ
143,741,919
143,741,919

เงินบาท
รวม
20.

รวม

- 143,741,919 149,639,499
- 143,741,919 149,639,499

-

รวม
149,639,499
149,639,499

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
31 ธันวาคม 2560
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน
21.

31 ธันวาคม 2559
ในประเทศ
ต่างประเทศ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม

รวม

1,364
1,637,543

359,985
3,501,000
7,304,577
2,611,501

359,985
3,502,364
7,304,577
4,249,044

5
1,238,183

4,451,250
2,001,000
9,445,053
2,918,335

4,451,250
2,001,005
9,445,053
4,156,518

1,638,907

13,777,063

15,415,970

1,238,188

18,815,638

20,053,826

ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกู้ยืม
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
อัตรา
ดอกเบี้ย
ต่อปี

ตั๋วแลกเงิน

1.35%1.625%
5.125%

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (1)
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มีประกัน
เงินกู้ยืมจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
0%
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - สุทธิ
(1)

31 ธันวาคม 2559

ปีที่ครบ
กาหนด

ใน
ประเทศ

2561

29,011,000

- 29,011,000

2568

4,000,000

25642565

ต่าง
ประเทศ

อัตรา
ดอกเบี้ย
ต่อปี

16,377
33,027,377
(48,253)
32,979,124

รวม

ปีที่ครบ
กาหนด

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

รวม

2560 14,064,151

- 14,064,151

- 4,000,000

1.50%1.75%
5.125%

2568

4,000,000

- 4,000,000

-

1.95%

2560

2,400,000

- 2,400,000

0%

2564

6,398
20,470,549
(5,889)
20,464,660

6,398
- 20,470,549
(5,889)
- 20,464,660

-

16,377
- 33,027,377
(48,253)
- 32,979,124

นับเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยคานวณตามเงื่อนไขเกณฑ์การนับเงินกองทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย
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21.1 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ธนาคารฯได้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2558 เพื่ อนับเป็นเงินกองทุน ชั้นที่ 2 จานวน
4 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.125 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน ของทุ กปี ทั้ งนี้ ธนาคารฯสามารถใช้ สิทธิ ไถ่ถอนตราสารหนี้ ด้อยสิ ทธิ ก่ อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้ ภายหลั งที่
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารหรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
22.

ประมาณการหนี้สิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์
ของพนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากการจ่ายชาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประมาณการ
รื้อถอน

93,190
40,202
(21,315)
112,077

5,360
265
5,625

ประมาณการ
หนี้สินอื่น
240
240

(หน่วย: พันบาท)

รวม
98,790
40,467
(21,315)
117,942
(หน่วย: พันบาท)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์
ของพนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากการจ่ายชาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประมาณการ
รื้อถอน

76,900
20,993
(4,703)
93,190

5,360
5,360

ประมาณการ
หนี้สินอื่น
120
120
240

รวม
82,380
21,113
(4,703)
98,790

22.1 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
รายการเคลื่อนไหวประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอื่น
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานปลายปี

93,190
19,816
2,779

76,900
18,662
2,331

2,379
6,046
9,182
(21,315)
112,077

(4,703)
93,190
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานที่รวมอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

19,816
2,779
22,595

18,662
2,331
20,993

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯคาดว่ า จะจ่ า ยช าระผลประโยชน์ ข องพนั ก งานภายใน 1 ปี ข้ า งหน้ า
เป็นจานวนประมาณ 11.3 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมี ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณ 10 ปี และ 9 ปี ตามลาดับ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของพนักงาน ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
31 ธันวาคม

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตราคิดลด

2560
(ร้อยละต่อปี)

2559
(ร้อยละต่อปี)

5.00
0 - 30
2.44

5.00
0 - 30
3.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สาคัญต่อประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 สรุปได้ดังนี้

สมมติฐานที่สาคัญ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
ของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
+ 0.5%
- 0.5%
+ 0.5%
- 0.5%

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราคิดลด

23.

5,830
(5,569)

(5,463)
6,011

5,198
(4,075)

(4,856)
4,387

หนี้สินอืน่
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม

บัญชีพักเจ้าหนี้
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินมัดจา
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

2560

2559

222,936
18,849
6,495
3,733
1,005
253,018

183,065
30,466
6,558
5,762
1,589
227,440
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24.

ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ 8/2560 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้กับบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ
27.664858254 บาท เป็นเงิน 16,598,914,952.40 บาท และกาหนดเรียกชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ธนาคารฯได้รับชาระค่าหุ้นแล้วทั้งจานวน และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนออกจาหน่ายและชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2560 ทั้ งนี้ การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ดั งกล่ า วเป็ น ไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2555
ของธนาคารฯ
รายการกระทบยอดทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้น ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีดังนี้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
จานวนหุ้น
บาท
จานวนหุ้น
บาท
หุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
1,400,000,000 14,000,000,000
- 1,400,000,000 14,000,000,000
บวก: ออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
600,000,000 6,000,000,000 10,598,914,952
ระหว่างปี
2,000,000,000 20,000,000,000 10,598,914,952 1,400,000,000 14,000,000,000
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี
25.

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้

26.

เงินปันผลจ่าย
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีเงินปันผลจ่ายดังนี้
เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาทต่อหุ้น)

เงินปันผลระหว่างกาลสาหรับงวด
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
เงินปันผลระหว่างกาลสาหรับงวด
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2559

400,400

0.286

532,000

0.380

932,400

0.666

เงินปันผลระหว่างกาลสาหรับงวด
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
เงินปันผลระหว่างกาลสาหรับงวด
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2560

499,800

0.357

1,000,000

0.500

1,499,800

0.857
198

27.

เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของธนาคารฯในการบริหารทุน คือ การดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดารง
เงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกองทุนของธนาคารฯซึ่งคานวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุง)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
20,000,000
14,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
10,598,915
สารองตามกฎหมาย
588,700
473,000
กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
3,107,128
2,490,646
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย
166,890
(34,603)
(360,194)
(371,592)
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
34,101,439
16,557,451
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
34,101,439
16,557,451
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิ
3,922,200
4,000,000
1,892,005
1,701,823
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและสารองทั่วไป
5,814,205
5,701,823
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
39,915,644
22,259,274
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้

31 ธันวาคม 2560
อัตราขั้นต่า
และส่วนเพิ่ม
ธนาคารฯ
ตามกฎหมาย*
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
*

18.673
18.673
21.857

5.750
7.250
9.750

(หน่วย: ร้อยละ)
31 ธันวาคม 2559
อัตราขั้นต่า
และส่วนเพิ่ม
ธนาคารฯ
ตามกฎหมาย*
(ปรับปรุง)
10.195
10.195
13.706

5.125
6.625
9.125

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์
ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกในอัตราร้อยละ
0.625 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบอัตราร้อยละ 2.50 ในปี 2562

สาหรับ การเปิ ด เผยข้ อมู ล เกี่ ย วกับ การด ารงเงิ นกองทุน และข้ อ มู ลความเสี่ ยงของธนาคารฯ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559
ธนาคารฯได้เปิดเผยไว้ใน Website ของธนาคารฯแล้วที่ www.lhbank.co.th เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และจะเปิดเผย
ข้อมูลการดารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายในเดือนเมษายน 2561
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28.

รายได้ดอกเบี้ย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
การให้เช่าซื้อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

29.

583,593
1,626,905
6,395,743
47,449
8,653,690

607,357
1,664,666
6,459,888
84,416
8,816,327

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน
เงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

30.

2,154,870
98,216
807,513

2,465,419
206,891
761,966

205,578
42,312
364,982
3,673,471

206,109
28,080
309,824
3,978,289

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน
ค่านายหน้ารับ
อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

41,109
245,438
114,032
400,579

46,048
206,253
84,598
336,899

58,852
16,004
74,856
325,723

56,677
19,065
75,742
261,157
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31.

กาไรจากเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
กาไรจากการขาย:
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวมกาไรจากเงินลงทุน

64,149
1,625
65,774

191,478
876,014
68,128
1,135,620

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารฯมีการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดตามที่คณะกรรมการธนาคารฯ
มีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีราคาทุนตัดจาหน่ายรวมจานวน 10,337 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน
ดังกล่าวรวมจานวน 876 ล้านบาท
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารฯมีการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดเนื่องจากผู้ออกตราสารใช้สิทธิ
ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด โดยมีราคาทุนตัดจาหน่ายจานวน 650 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขาย
เงินลงทุนดังกล่าวจานวน 2 ล้านบาท
32.

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคารฯ ด้วย

33.

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์อื่น
รวมหนี้สญ
ู หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
(1)

578,708
28,700
9,734
617,142

1,008,133
664
16,203
1,025,000

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวนดังกล่าวรวมขาดทุนจากการลดหนี้ตามสัญญาจานวน 28.7 ล้านบาท
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34.

องค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
องค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(ก) รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในระหว่างปี
(กาไร) ขาดทุนที่โอนไปรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน สาหรับปี
เนื่องจาก
- ขายเงินลงทุนเผื่อขาย
- ขายเงินลงทุนเผื่อขายทีร่ ับโอนมาจากการเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ตัดจาหน่ายส่วนต่ากว่าทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
รวมกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
(ข) รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บวก: ภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

338,865

92,251

(67,383)

(53,654)

12,704
284,186
(56,837)

6,708
(152,160)
686
(106,169)
21,234

227,349

(84,935)

(17,607)
3,521

-

(14,086)
213,263

(84,935)

35. กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับ ปี (ไม่รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี
36. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารฯ และพนักงานของธนาคารฯได้ร่วมกันจัดตั้ ง กองทุ นสารองเลี้ยงชีพขึ้นภายใต้การอนุมัติ จากกระทรวงการคลั ง
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ
3 - 15 ของเงินเดือน และเงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนปีที่ทางาน โดยจะจ่ายให้แก่
พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนฯ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯ
ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯเป็นจานวน 37.3 ล้านบาท และ 34.2 ล้านบาท ตามลาดับ
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37.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

37.1 ภาระผูกพัน

การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่า
สินค้าเข้าที่ยังไม่ครบ
กาหนด
การค้าประกันอื่น
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้า
ยังไม่ได้เบิกใช้
ภาระผูกพันอื่น
รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
เงินตรา
เงินบาท
ต่างประเทศ
รวม

31 ธันวาคม 2560
เงินตรา
เงินบาท
ต่างประเทศ

รวม

149,598

-

149,598

23,953

-

23,953

3,642,226
10,823

-

3,642,226
10,823

8,021
4,020,780
6,927

-

8,021
4,020,780
6,927

4,773,906
26,816,197
35,392,750

-

4,773,906 4,901,743
26,816,197 18,260,401
35,392,750 27,221,825

-

4,901,743
18,260,401
27,221,825

37.2 ภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาว
(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯได้ทาสัญญาเช่าและบริการระยะยาวสาหรับอาคารสานักงาน อุปกรณ์
และยานพาหนะ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 ถึง 8 ปี โดยธนาคารฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
ในอนาคตทั้งสิ้นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

2560

2559

319
328
3

296
293
8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ภาระผูกพันของธนาคารฯข้างต้นรวมภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริการที่ทากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจานวนเงินรวมประมาณ 277 ล้านบาท และ 113 ล้านบาท ตามลาดับ
(ข)

ธนาคารฯมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทหลายแห่ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 คงเหลือจานวนที่ธนาคารฯจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวอีกจานวน 47 ล้านบาท และ
10 ล้านบาท ตามลาดับ
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37.3 ภาระผูกพันโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ 11/2556 มีมติอนุ มัติโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน
(Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาโครงการ
พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
รูปแบบโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี
ผู้ บ ริ ห ารของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการฝ่าย/สานัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่ผ่านการทดลองงานและ
ปลดรักษาการแล้ว
เงิ น ส่ ว นที่ พ นั ก งานจ่ า ยเพื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการ: อั ต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5 ของ
ฐานเงินเดือนพนักงาน
เงินส่วนที่ธนาคารฯจ่ายสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ:อัตราร้อยละ 5
ของฐานเงินเดือนพนักงาน

กาหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ

ทุกเดือน

เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์

ปีที่ 1 - 3 ไม่สามารถขายได้ทั้งจานวน
ครบ 3 ปี สามารถขายหุ้นได้ 25% ของจานวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
ครบ 4 ปี สามารถขายหุ้นได้ 50% ของจานวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
ครบ 5 ปี สามารถขายหุ้นได้ทั้งจานวน
การลาออกจากโครงการทุกกรณี สามารถขายหุ้นได้ทันที

โครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงานนี้ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ซึ่งธนาคารฯได้จ่ายสมทบเงินให้กับสมาชิกในโครงการและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นจานวนเงินประมาณ 6.8 ล้านบาท และ 7.1 ล้านบาท
ตามลาดับ
37.4 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในหลายคดี โดยมีทุนทรัพย์รวมจานวน
1,195 ล้านบาท และ 845 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลของคดีดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายที่มีนัยสาคัญเกิ ดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นดังกล่าว
38.

รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารหรือ
บุคคลผู้มีตาแหน่งเทียบเท่า รวมถึงกิจการที่บุค คลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่มีอานาจในการจัดการ หรือกิจการที่
ธนาคารฯหรือกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุน
ที่ชาระแล้วของกิจการนั้น
ลักษณะความสัมพันธ์สามารถแบ่งได้ดังนี้
1.บริษัทใหญ่ของธนาคารฯได้แก่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2.บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯได้แก่
2.1 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
2.2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
2.3 บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จากัด (บริษัทย่อยของบริษัทตามข้อ 2.1 ข้างต้น)
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3.บริษัทและบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ”)
ได้แก่
3.1
3.2
3.3
3.4

CTBC Bank Company Limited
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์

4. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ (ผู้ถือหุ้นตามข้อ 3 ข้างต้น)
บริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ (ผู้ถือหุ้นตามข้อ 3 ข้างต้น)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของธนาคารฯ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ (ผู้ถือหุ้นตามข้อ 3 ข้างต้น)
บริษัทที่ถูกควบคุมโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ

5.กรรมการและผู้บริหาร หมายถึง กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยสายงานและตาแหน่งเทียบเท่า
6.บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กรรมการของบริษัทใหญ่ กรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ (ผู้ถือหุ้นตามข้อ 3
ข้างต้น) และบุคคลใกล้ชิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกรรมการและผู้บริหาร
38.1 รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ในระหว่างปี ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างธนาคารฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านัน้ ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
รายได้ดอกเบี้ย
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ

กาไรจากเงินลงทุน
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ

รายได้เงินปันผล
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

14,239
26,789
175,052

8,323
21,348
134,004

420
1,173
217,673

446
1,475
165,596

265
53,531

126
60,522

53,796

60,648

-

68,128

-

68,128

19,635
19,635

15,804
15,804

นโยบายการกาหนดราคา
ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับลูกค้าทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับลูกค้าทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับลูกค้าทั่วไปและ
ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับลูกค้าทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับลูกค้าทั่วไป

ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับลูกค้าทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับลูกค้าทั่วไปและตาม
อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

อ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่
29 กุมภาพันธ์ 2559

ตามที่ประกาศจ่ายโดยกองทุนฯ
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ

881

401

881

401

1,499,800
1,499,800

932,400
932,400

7,631

8,181

บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร

2,952
38,366
58,311
6,513

933
24,966
51,950
10,263

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

13,826

13,184

127,599

109,477

1,342
24,734
106,121
132,197

1,320
21,404
102,090
124,814

เงินปันผลจ่าย
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายการกาหนดราคา
ตามอัตราที่ตกลงกันและตามอัตราที่
ระบุไว้ในสัญญา

ตามอัตราที่ธนาคารฯประกาศจ่าย

ตามอัตราที่ธนาคารฯจ่ายให้ผู้ฝากทั่วไป
และตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ตามอัตราที่ธนาคารฯจ่ายให้ผู้ฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจ่ายให้ผู้ฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจ่ายให้ผู้ฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจ่ายให้ผู้ฝากทั่วไป
และตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ตามอัตราที่ธนาคารฯจ่ายให้ผู้ฝากทั่วไป
และตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
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38.2 ยอดคงค้างระหว่างกัน
ยอดคงเหลือของรายการที่ธนาคารฯมีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มี สาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2560
2559
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
เงินลงทุน - ราคาทุน
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1,900,100
1,900,100

765,038
765,038

1,787,154
1,787,154

1,681,709
1,681,709

15,806
15,806

15,806
15,806

1,398,000

415,000

5,557,200
18,976
27,828
7,002,004

1,389,601
8,107
33,205
1,845,913

160

31

3,840
23
10
4,033

861
4
9
905
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2560
2559
สินทรัพย์อื่น
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับฝาก
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

300

300

44
7,178

64
4,137

6,145

4,715

28,612
42,279

27,182
36,398

6,100

536,976

5,134

5,377

1,400,753
1,972,397
105,471

599,947
961,933
35,424

5,093,924
96,241
1,002,382
9,682,402

6,316,396
755,320
1,009,058
10,220,431

27,826
41,999
69,825

3,077
40,897
43,974
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2560
2559
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
เงินปันผลค้างจ่าย
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หนี้สินอืน่
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร

84,100

137,800

48,000
41,200
173,300

28,000
12,500
178,300

484

793

128
93
224

28

3,940
320
1,447
6,636

5,582
1,623
1,758
9,784

40,741
40,741

5,122
5,122

1,000,000
1,000,000

-

3

3

118

71

2,233
39
2,393

2,943
27
3,044
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2560
2559
ภาระผูกพัน - หนังสือค้าประกันธนาคาร
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

196,887
196,887

220,434
220,434

38.3 รายการเคลื่อนไหวของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเคลื่อนไหวของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เงินรับฝาก รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิ น (หนี้ สิ น ) และตราสารหนี้ ที่ ออกและเงิ นกู้ ยื มกั บบุ คคลและกิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกั นระหว่ างปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดยกมา
ต้นปี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับฝาก
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จากัด
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ปลายปี

765,038
765,038

6,360,100
6,360,100

(5,225,038)
(5,225,038)

1,900,100
1,900,100

415,000

2,181,000

(1,198,000)

1,398,000

1,389,601
8,107
33,205
1,845,913

13,436,410
18,317
41,079
15,676,806

(9,268,811)
(7,448)
(46,456)
(10,520,715)

5,557,200
18,976
27,828
7,002,004

536,976

20,735,149

(21,266,025)

6,100

5,377

333

(576)

5,134

599,947
961,933
35,424

111,407,473
38,534,752
302,440

(110,606,667)
(37,524,288)
(232,393)

1,400,753
1,972,397
105,471

6,316,396
755,320
1,009,058
10,220,431

208,299,423
1,791,080
1,880,982
382,951,632

(209,521,895)
(2,450,159)
(1,887,658)
(383,489,661)

5,093,924
96,241
1,002,382
9,682,402
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดยกมา
ยอดคงเหลือ
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปลายปี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3,077

12,696,444

(12,671,695)

27,826

40,897
43,974

38,014,496
50,710,940

(38,013,394)
(50,685,089)

41,999
69,825

137,800

-

(53,700)

84,100

28,000
12,500
178,300

20,000
28,700
48,700

(53,700)

48,000
41,200
173,300

38.4 ผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของธนาคารฯที่รับรู้
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนแยกประเภทได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

136
13
149

97
11
108

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของธนาคารฯ หมายถึง กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยสายงานและตาแหน่งเทียบเท่า
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39.

ข้อมูลส่วนงานดาเนินงาน
ธนาคารฯดาเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานการให้สินเชื่อและส่วนงานอื่นและดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์
หลักในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารของธนาคารฯเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดาเนินงาน และได้มีการแบ่งส่วนงานการให้สินเชื่อเป็นเพื่อที่อยู่อาศัยและรายย่อย และสินเชื่ออื่น
คณะกรรมการบริหารสอบทานผลการดาเนิ นงานของแต่ ละหน่ วยธุรกิจแยกจากกั นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกั บ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ธนาคารฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรือ
ขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดผลกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงาน
ในงบการเงิน นอกจากนี้ การบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานของธนาคารฯมีดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่วนงานการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย
และรายย่อย
สินเชื่ออื่น
ส่วนงานอื่น
รวม
รายได้ดอกเบีย้ ที่รับจากลูกค้าภายนอก
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
หนี้สูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

1,357,767

5,665,312

1,630,611

8,653,690
4,980,219
325,723
989
65,774
392,829
28,659
(2,345,939)
(617,142)
(519,047)
2,312,065
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส่วนงานการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย
และรายย่อย
ส่วนงานอื่น
รวม
สินเชื่ออื่น
รายได้ดอกเบีย้ ที่รับจากลูกค้าภายนอก

1,419,003

5,732,583

1,664,741

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น
หนี้สูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

8,816,327
4,838,038
261,157
1,369
1,135,620
210,634
27,477
(2,333,274)
(1,025,000)
(613,718)
2,502,303
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่วนงานการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย
และรายย่อย
สินเชื่ออื่น
ส่วนงานอื่น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้/รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

28,667,723

144,571,796

-

รวม
173,239,519

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

1,994,550
20,928,063
55,236,564
150,874,613
1,362,480
230,396,270

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - สุทธิ
หนี้สินอื่น
หนี้สินรวม

143,741,919
15,415,970
32,979,124
3,136,936
195,273,949
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส่วนงานการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย
และรายย่อย
สินเชื่ออื่น
ส่วนงานอื่น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้/รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

30,636,552

126,857,286

-

รวม
157,493,838

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

2,109,131
17,961,031
49,978,116
138,280,235
1,366,457
209,694,970

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - สุทธิ
หนี้สินอื่น
หนี้สินรวม

149,639,499
20,053,826
20,464,660
2,039,107
192,197,092

ธนาคารฯดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กาไรและสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิ น
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว นอกจากนี้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯ
ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของรายได้รวม
40.

เครื่องมือทางการเงิน
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น หมายถึ ง สั ญ ญาใด ๆ ที่ ท าให้ สิ น ทรัพ ย์ ท างการเงิ น ของกิ จ การหนึ่ งและหนี้ สิ น ทาง การเงิ น หรื อ
ตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ส าคั ญ ของธนาคารฯตามที่ นิ ย ามอยู่ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เงินรับฝาก หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม และเจ้าหนี้
จากการซื้อขายหลักทรัพย์
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่ธนาคารฯมีการจัดการและควบคุมดูแลความเสี่ยงต่างๆ
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯนั้นได้มีการทบทวนเป็นประจาทุกปี เพื่อให้สามารถ
สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้

40.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต (Credit risk) คื อ ความเสี่ ย งจากโอกาสที่ ค วามน่า จะเป็ น ที่ ลู ก หนี้ ห รื อ คู่ สั ญ ญา (Counterparty)
ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้ รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงอันเกิดจาก
การที่คุณภาพของสินเชื่อหรือเงินลงทุนเสื่อมสถานะลง และไม่สามารถปรับราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มได้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารฯ
ความเสี่ยงด้านเครดิตถือเป็นความเสี่ยงที่มีความสาคัญมากต่อธุรกิจสถาบันการเงิ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านการให้
สินเชื่อ ซึ่งเป็น ธุรกรรมหลักของธนาคารฯ ทั้งในด้ านของเงินให้ สินเชื่อ และภาระผูกพั น โดยความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารฯ
อาจได้รับความเสียหายจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวมกับภาระผูกพันอั นเกี่ยวเนื่องจาก
การค้าประกัน อาวัล หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
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ธนาคารฯได้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ โดยการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเพื่อควบคุม ป้องกันและ
ลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อ โดยหลักการให้สินเชื่อต้องพิจาร ณาจากเงื่อนไขต่างๆ อาทิ พื้นที่
เป้าหมายในการให้สินเชื่อ ประเภทธุรกิจ ลักษณะสินเชื่อ กิจกรรม การกาหนดขอบเขตวงเงินให้กู้ยืมต่อรายเพื่อลดความเสี่ยง
ในการกระจุกตัวของสินเชื่อ หลักทรัพย์ค้าประกันเพื่อใช้ในการปรับลดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ธนาคารฯไม่ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ธนาคารฯมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่สาคัญ ได้แก่
(ก) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ธนาคารฯพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวลูกหนี้ ธุรกิจของลูกหนี้/คู่สัญญา และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบในทางลบ
ต่อรายได้และการดาเนินธุรกิจของลูกหนี้/คู่สัญญา รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินเชื่อและ
แนวโน้มการค้างชาระ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพของคุณภาพสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านเครดิตได้ ธนาคารฯยังจัดให้มี
การสอบทานการจัดระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ และสอบทานความสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่กาหนด
(ข) การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement)
ธนาคารฯจัดให้มีเครื่องมือเพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองคุณภาพสินเชื่อ ประกอบด้วย Credit Rating Model ใช้ในการ
จัดอันดับเครดิตสาหรับลูกค้านิติบุคคล และ Credit Scoring Model ใช้ในการจัดอันดับเครดิตสาหรับลูกค้าบุคคล
ธรรมดา ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อลดการพึ่งพิงการใช้ดุลยพินิจของผู้อนุมัติในกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
(ค) การติดตามดูแลความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting)
ธนาคารฯจัดให้มีกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตที่ทาให้ทราบถึงปริมาณและระดับความเสี่ยงของลูกหนี้
อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน โดยกาหนดให้มีการทบทวนวงเงินและการติดต่อเยี่ยมเยียนลูกหนี้ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
รวมถึงการประเมิน มูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้ค้าประกันทั้งในด้านมูลค่าและสภาพคล่อง พร้อมทั้งรายงานสถานะและ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกหนี้ต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่าเสมอ
(ง) การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation)
ธนาคารฯมีการกาหนดระดับการกระจุกตัวสูงสุดของเงินให้สินเชื่อทั้งในระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry
Limit) และระดับลูกค้า เพื่อควบคุมไม่ให้ธนาคารฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในภาคธุรกิจหนึ่ง ๆ หรือลูกค้ารายใด
รายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากระดับความเสี่ยงถึงระดับที่กาหนด หน่วยงานต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุถึงความผิดปกติ
ดังกล่าว เพื่อดาเนินการให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ธนาคารฯยังจัดให้มี กระบวนการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบและกระบวนการที่ธนาคารฯกาหนด
นอกจากนี้ ธนาคารฯยังดาเนินการให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อคาดการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของลูกหนี้หรือคู่สัญญาแต่ละรายและเครดิตประเภทต่างๆ ภายใน
พอร์ต และนาผลกระทบของการเสื่อมคุณภาพสินเชื่อในพอร์ตสินเชื่อของลูกหนี้มาพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อความเพียงพอ
ของเงินกองทุนและการกันสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่ เพื่อให้ธนาคารฯสามารถดาเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ได้อย่างทันกาล
40.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
อัต ราแลกเปลี่ย นเงิ นตราต่ างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงิน /ตลาดทุ น ที่มี ผ ลกระทบในทางลบต่ อ รายได้ แ ละ
เงินกองทุนของธนาคารฯ โดยความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารฯ ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
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(ก)

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนี้สินและ
ส่วนของเจ้าของ และความไม่สอดคล้องระหว่างระยะเวลาคงเหลือในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ของรายการ
ทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
ธนาคารฯมีโครงสร้างของสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด ส่วนโครงสร้างหนี้สินส่วนใหญ่เป็นรายการเงินรับฝากจากประชาชน โดยรายการ
หลักดังกล่าวอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน ธนาคารฯ
ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อรายได้ รายจ่าย และ/หรือ มูลค่าทางเศรษฐกิจ (มูลค่าของส่วนของเจ้าของ)
ด้วย ดังนั้น ธนาคารฯจึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารเพื่อลดผลกระทบที่
เกิดขึ้น
สาหรับความเสี่ยงด้านอัต ราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) เป็นความเสี่ยงที่ทาให้รายได้หรือ
เงินกองทุนของธนาคารฯได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน
และรายการภาระผูกพันทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก
ความแตกต่างของอายุคงเหลือ (Maturity Mismatch) และความสามารถในการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป
(Repricing Risk) ของรายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของธนาคารฯ
โดยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร มีลักษณะของความเสี่ยง เป็นดังนี้
(1)

ความเสี่ยงจากช่วงเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Repricing Risk)
เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการครบ
กาหนดสัญญาไม่ตรงกัน

(2)

ความเสี่ยงจากผลต่างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Basis Risk)
เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสินทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่
สอดคล้องกัน

(3)

ความเสี่ยงจากสิทธิแฝง (Option Risk)
ธนาคารฯมีความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในนิติกรรมสัญญาทางการเงินของธนาคารฯไม่ว่าด้านลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่
ให้ สิ ท ธิ คู่ สั ญ ญาของธนาคารฯเปลี่ ย นแปลงแผนการช าระเงิ น หรื อ ไถ่ ถ อนเงิ น ไปจากแผนการเดิ ม เมื่ อ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือสิทธิดังกล่าวมักจะใช้สิทธิเมื่ออยู่ในฐานะเสียเปรียบตามแผนการ
ชาระเงินเดิม อันจะทาให้ต้นทุนดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทน หรือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รวมทั้งโครงสร้างสินทรัพย์
และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลง

ธนาคารฯมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารฯได้กาหนดระดับเพดานความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้
เกินกว่าระดับเพดานที่กาหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้ทราบถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นเป็นงวดรายเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารฯมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต โดยใช้สถานการณ์จาลองของ ธปท. และ/หรือสถานการณ์จาลองที่ธนาคารฯกาหนดขึ้นเอง
ตามความเหมาะสม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน จาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
(1)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

350,004
1,045,789
88,959,506

19,187,211
46,100,119
61,840,479

1,994,550
1,564,085
103,651
8,090,681
3,267,294

1,994,550
21,101,300
103,651
55,236,589
154,067,279

76,191,355
1,474,877
-

67,429,968
13,837,063
33,011,000
-

120,596
104,030
219,784
16,377
40,741

143,741,919
15,415,970
219,784
33,027,377
40,741

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

ในกรณีที่สัญญาเงินให้กู้ยืมได้กาหนดให้จ่ายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและจ่ายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้างอิงตามอัตราตลาด
ในอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารฯจัดประเภทเงินให้กู้ยืมจานวนคงค้างทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคารฯคิด ณ ขณะนั้น นอกจากนี้
เงินให้สินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยรวมลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
(1)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

200,004
1,146,582
68,936,277

16,149,172
44,656,889
69,530,017

2,109,131
1,761,132
2,858
4,174,670
2,770,142

2,109,131
18,110,308
2,858
49,978,141
141,236,436

69,086,753
1,045,735
-

80,376,016
18,981,638
20,464,151
-

176,730
26,453
75,991
6,398
5,122

149,639,499
20,053,826
75,991
20,470,549
5,122

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

ในกรณีที่สัญญาเงินให้กู้ยืมได้กาหนดให้จ่ายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและจ่ายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้างอิงตามอั ตราตลาด
ในอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารฯจัดประเภทเงินให้กู้ยืมจานวนคงค้างทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคารฯคิ ด ณ ขณะนั้น นอกจากนี้
เงินให้สินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยรวมลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีวันที่มีการกาหนดอัตราใหม่หรือวันครบกาหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) นับจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

รายการ
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาด 13,959,211 5,228,000
- 19,187,211
เงิน
เงินลงทุน
- 1,046,018 3,052,020 26,795,395 15,206,686 46,100,119
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
9,896,256 22,041,518 9,297,688 19,639,824 965,193 61,840,479
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
2,340,435 19,361,225 36,716,337 9,011,971
- 67,429,968
รายการระหว่างธนาคารและตลาด
60,000 11,056,540 1,524,426 866,362 329,735 13,837,063
เงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
- 20,777,000 8,234,000
- 4,000,000 33,011,000
(1)
(2)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
1.00 - 4.50
1.83 - 5.35
1.80 - 5.75
0.80 - 3.00
0.01(1) ,0.1(2) ,
0.75 - 1.50
1.35 - 5.125

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 เป็นอัตราดอกเบี้ยของยอดจานวน 360 ล้านบาท ที่ธนาคารฯได้รับเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยปี 2554
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 เป็นอัตราดอกเบี้ยของยอดจานวน 3,305 ล้านบาท ที่ธนาคารฯได้รับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ขาดสภาพคล่อง

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

รายการ
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาด 4,740,000 11,409,172
- 16,149,172
เงิน
เงินลงทุน
- 367,854 1,451,094 23,692,509 19,145,432 44,656,889
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
6,396,922 28,399,208 15,711,233 17,767,347 1,255,307 69,530,017
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
3,835,603 27,998,126 42,188,801 6,353,486
- 80,376,016
รายการระหว่างธนาคารและตลาด 166,000 10,886,084 6,226,883 426,326 1,276,345 18,981,638
เงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
- 6,274,151 10,190,000
- 4,000,000 20,464,151
(1)
(2)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
2.05 - 4.30
1.83 - 5.35
2.73 - 5.68
0.80 - 3.00
0.01(1) ,0.1(2) ,
0.75 - 2.75
1.50 - 5.125

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 เป็นอัตราดอกเบี้ยของยอดจานวน 4,451 ล้านบาท ที่ธนาคารฯได้รับเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยปี 2554
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 เป็นอัตราดอกเบี้ยของยอดจานวน 3,466 ล้านบาท ที่ธนาคารฯได้รับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ขาดสภาพคล่อง
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นอกจากนี้ ธนาคารฯมีสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิ ดรายได้/ค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่คานวณโดยถัวเฉลี่ย
จากยอดคงเหลือในระหว่างปีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 เป็นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

(ข)

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

2560
รายได้/
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

2559
รายได้/
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

อัตรา
เฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตรา
เฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

17,108,450
46,711,562
143,155,160

583,593
1,626,905
6,443,192

3.41
3.48
4.50

15,300,554
46,644,251
141,178,835

607,357
1,664,666
6,544,304

3.97
3.57
4.64

145,236,925
13,418,863
28,111,019

2,837,639
112,062
723,770

1.95
0.84
2.57

147,250,628
23,470,346
18,607,682

3,117,058
226,568
634,663

2.12
0.97
3.41

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจมีผลให้มูลค่า
ของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ทางการเงิน
เนื่องจากธนาคารฯมีธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศทาให้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน ปัจจุบันธนาคารฯมีการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Exchange) เป็น
เงินไทย (Baht) ทั้งประเภทรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) แต่ทั้งนี้ ธนาคารฯกาหนดให้การดารงฐานะเงินตรา
ต่า งประเทศคงเหลื อ ณ สิ้น วั นไม่เ กิน กว่ าจ านวนที่ไ ด้รั บ อนุ ญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ดังนั้น ธนาคารฯ
จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคารฯ มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
ยูโร
เยน
หยวน
อื่น ๆ
ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดง
ฐานะการเงิน
เงินสด
478
156
155
27
166
1,045,789
เงินลงทุน
1,046,267
156
155
27
166
รวมสินทรัพย์
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดง
ฐานะการเงิน
เงินสด
เงินลงทุน
รวมสินทรัพย์

152
1,146,582
1,146,734

ยูโร

เยน
52
52

หยวน

12
12

อื่น ๆ

16
16

55
55

นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน ที่ต้องจ่ายหรือรับชาระเป็ น
เงินตราต่างประเทศ ที่ธนาคารฯได้ทาเพื่อป้องกันความเสี่ยง (บัญชีเพื่อการธนาคาร) ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

ยูโร

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน
- สัญญาขาย
1,045,789

เยน
-

หยวน
-

อื่น ๆ
-

-

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน
- สัญญาขาย
1,146,582
(ค)

ยูโร

เยน
-

หยวน
-

อื่น ๆ
-

-

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
ตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซึ่งอาจจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อ
รายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
มู ล ค่ า สู งสุ ด ของความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงราคาตลาดของตราสารทุ น คื อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ของเงิ น ลงทุ น ใน
ตราสารทุนตามที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

40.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกาหนด เนื่องจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันหรือไม่ส ามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน จนทาให้เกิด
ความเสียหายแก่ธนาคารฯ
ธนาคารฯได้จัดการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดทารายงานสถานะสภาพคล่องสุทธิหรือ Liquidity Gap โดย
แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิตามช่ว งเวลา (Contractual Liquidity Gap) และ
รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิหลังปรับพฤติกรรม (Behavior Liquidity Gap) เพื่อวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิของ
ธนาคารฯตามแต่ละช่วงเวลา และพิจ ารณาความเพีย งพอของกระแสเงินสุท ธิต ลอดช่วง 1 ปีข้างหน้า และได้กาหนดให้มี
การประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยพิจารณาจากยอดสะสมของฐานะสภาพคล่องสุทธิที่ปรับอายุคงเหลือตามพฤติกรรม
ผู้ฝากเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามที่ธนาคารฯกาหนดไว้
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ทั้งนี้ ธนาคารฯ กาหนดให้มีการศึกษาผลกระทบต่อสภาพคล่องจากการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การไถ่ถอนเงินฝาก
ก่อนกาหนด การเปลี่ยนแปลงลักษณะการต่ออายุเงินฝาก (Roll over) เป็นต้น โดยได้กาหนดสถานการณ์จาลองออกเป็น
สถานการณ์ปกติ (Normal Scenario) และสถานการณ์วิกฤต (Stress Scenario) ซึ่งครอบคลุมถึงผลกระทบต่อการบริหาร
สภาพคล่องของธนาคารฯด้วย โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ ยงเป็นผู้ดาเนินการและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน เพื่อประเมินความต้องการสภาพคล่องในแต่ละกรณี และเป็นแนวทางสาหรับการจัดทาแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ด้านสภาพคล่อง
นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังได้ติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์การดารงสินทรั พย์ สภาพคล่องเพื่ อรองรั บ
สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งกาหนดสมมติฐานให้กระแสเงินสดไหล
เข้า-ออกที่อาจเกิดขึ้นสะท้อนตามประเภทคู่สัญญาที่มีพฤติกรรมการถอนเงินที่แตกต่างกันและสะท้อนตามประเภทธุรกรรม
ทั้งที่อยู่ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่มีปัจจั ยบ่งชี้กระแสเงินสดไหลเข้า -ออกแตกต่างกัน รวมถึงสะท้อนโครงสร้า ง
กลุ่มธุรกิจที่อาจทาให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเข้าช่วยเหลือด้านสภาพคล่องในสถานการณ์กระแสเงินไหลออกอย่างรุนแรงและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้กาหนดระดับเพดานความเสี่ยงเพื่ อติดตามดูแลระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ และสามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้อย่างเหมาะสม และรองรับพฤติกรรมทั้งด้านกระแสเงินเข้าและออกที่
อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ที่ครบกาหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
(1)

เมื่อ
ทวงถาม

ไม่เกิน
3 เดือน

31 ธันวาคม 2560
3 - 12
มากกว่า
เดือน
1 ปี

ไม่มี
กาหนด

รวม

1,994,550
- 1,994,550
15,523,300 5,228,000
350,000
- 21,101,300
103,651
103,651
- 1,046,018 3,052,020 43,047,870 8,090,681 55,236,589
18,854,553 32,627,077 16,150,213 86,435,436
- 154,067,279
76,186,349 19,942,663 37,598,670 10,014,237
1,638,907 11,056,540 1,524,426 1,196,097
219,784
- 20,777,000 8,234,000 4,016,377
40,741
-

- 143,741,919
- 15,415,970
219,784
- 33,027,377
40,741

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ครบกาหนดเมื่อทวงถามรวมจานวนเงินคงค้างตามสัญญาของลูกหนี้รายที่ผิดนัดชาระ และเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่ อให้เกิดรายได้
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(หน่วย: พันบาท)
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
(1)

เมื่อ
ทวงถาม

ไม่เกิน
3 เดือน

31 ธันวาคม 2559
3 - 12
มากกว่า
เดือน
1 ปี

2,109,131
6,501,136 11,409,172
200,000
2,858
367,854 1,451,094 43,984,523
15,843,040 27,454,522 19,973,758 77,965,116
70,180,811 28,610,989 43,506,697
1,238,188 10,886,084 6,226,883
75,991
- 6,274,151 10,190,000
5,122
-

ไม่มี
กาหนด

รวม

- 2,109,131
- 18,110,308
2,858
4,174,670 49,978,141
- 141,236,436

7,341,002
1,702,671
4,006,398
-

- 149,639,499
- 20,053,826
75,991
- 20,470,549
5,122

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ครบกาหนดเมื่อทวงถามรวมจานวนเงินคงค้างตามสัญญาของลูกหนี้รายที่ผิดนัดชาระ และเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่ อให้เกิดรายได้

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีภาระผูกพันจากการอาวัล ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่
ยังไม่ครบกาหนด ค้าประกัน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้และภาระผูกพันอื่น ซึ่งจาแนก
ตามระยะเวลาครบกาหนดของสัญญานับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้ดังต่อไปนี้
31 ธันวาคม 2560
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 ปี
การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกาหนด
การค้าประกันอื่น ๆ
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้
ภาระผูกพันอื่น
(1)

41.

149,598
2,861,132 (1)
10,823
4,773,906
-

รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 ปี
รวม

23,953
149,598
23,953
8,021
8,021
(1)
781,094 3,642,226 3,678,406
342,374 4,020,780
10,823
6,927
6,927
- 4,773,906 4,901,743
- 4,901,743
26,816,197 26,816,197
- 18,260,401 18,260,401

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จานวนเงินดังกล่าวได้รวมสัญญาที่ไม่ระบุวันครบกาหนดจานวน 1,073 ล้านบาท และ 1,241 ล้านบาท ตามลาดับ

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

41.1 สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีสินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้

สินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

มูลค่า
ตามบัญชี

ระดับ 1

8,085,400
8,085,400

8,085,400
8,085,400

(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2560
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
-

รวม
-

8,085,400
8,085,400
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(หน่วย: พันบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

4,169,389
4,169,389

31 ธันวาคม 2559
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

4,169,389
4,169,389

-

รวม

-

4,169,389
4,169,389

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
41.2 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนและต้องเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ - สุทธิ
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์

31 ธันวาคม 2560
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

1,994,550 1,994,550
- 1,994,550
20,909,108 1,882,090
- 19,026,192 20,908,282
103,651
110,418
110,418
47,151,164
- 48,594,517
5,256 48,599,773
150,617,599
- 151,212,484 151,212,484
143,741,919 76,311,951 67,435,666
15,415,970 1,578,907 13,846,457
219,784
219,784
33,027,377
16,377 33,067,430
40,741
40,741

- 143,747,617
- 15,425,364
219,784
- 33,083,807
40,741
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(หน่วย: พันบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ - สุทธิ
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์

31 ธันวาคม 2559
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

2,109,131 2,109,131
- 2,109,131
17,946,816 1,761,136
- 16,186,551 17,947,687
2,858
23,273
23,273
45,808,727
- 46,347,255
5,256 46,352,511
138,050,807
- 137,801,499 137,801,499
149,639,499 69,263,483 80,380,771
20,053,826 1,072,188 18,983,471
75,991
75,991
20,470,549
6,398 20,607,952
5,122
5,122

- 149,644,254
- 20,055,659
75,991
- 20,614,350
5,122

ธนาคารฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก)

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราเทียบเคียงกับตลาด ได้แก่ เงินสด หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชี

(ข)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คานวณโดยใช้ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย

(ค)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คานวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

(ง)

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ที่มี อัตราดอกเบี้ยปรับ
ตามอัตราตลาด ประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น (สินทรัพย์) ที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ
ของธนาคารฯที่มีลักษณะคล้ายกัน มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกันคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยและภายในระยะเวลา
อ้างอิงประกาศ ธปท. เรื่องการกันเงินสารอง

(จ)

มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือ
มีอัตราดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาด ประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากและ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ
กระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารฯสาหรับตราสารที่มีลักษณะคล้ายกัน

(ฉ)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ประมาณโดยการใช้ราคายุติธรรมที่ได้จากธนาคารคู่ค้า

(ช)

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมประเภทตราสารด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิคานวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมประเภท
ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
โดยประมาณในตลาดปัจจุบันสาหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
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42.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2561 มีมติให้ความเห็นชอบการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือระยะยาว วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และมีอายุไม่เกิน 10 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ การออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือระยะยาวดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งจะมีขึ้นใน
วันที่ 19 มีนาคม 2561 และต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

43.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของธนาคารฯเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

225

ข้อมูลอ้างอิง
ผู้สอบบัญชี

:

รายชื่อผู้สอบบัญชี

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951

ที่ตั้งสานักงาน

เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

0 2264 0777

โทรสาร

0 2264 0789-90

เว็บไซต์

www.ey.com/th

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

:

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด

ที่ตั้งสานักงาน

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

0 2680 4000

โทรสาร

0 2670 9291-2

เว็บไซต์

www.asiaplus.co.th
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ทำเนียบสำขำของธนำคำร
เขตพื้นที่

สำขำ

หมำยเลขโทรศัพท์

กรุงเทพมหำนคร

สำนักลุมพินี

(ชั้น G อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี)

0 2359 0000 ต่อ 4801-4, 0 2677 7111

และปริมณฑล

สำขำคิวเฮ้ำส์ อโศก

(ชั้น G อำคำรคิวเฮ้ำส์ อโศก)

0 2204 2515-7

สำขำคิวเฮ้ำส์ สำทร

(ชัน้ G อำคำรคิวเฮ้ำส์ สำทร)

0 2286 2646-7, 0 2105 3994

สำขำทองหล่อ

(ใกล้โชวรูม TSL)

0 2392 6053-5

สำขำพำร์คเลน (เอกมัย)

(ชั้น 1 พำร์คเลน คอมมูนิตี้ มอลล์)

0 2381 6573-5, 0 2714 4182

สำขำเทอร์มินอล 21

(ชั้น LG ติดร้ำน Booth)

0 2254 0045-7, 0 2108 0674

สำขำเวฟเพลส (เพลินจิต)

(ชั้น 2 อำคำรเวฟเพลส (เพลินจิต))

0 2254 4150-2, 0 2655 7128

สำขำสีลม

(ใกล้สีลม คอมเพล็กซ์)

0 2235 8372-4

สำขำบำงรัก

(ตรงข้ำมโรบินสัน บำงรัก)

0 2235 7050-3

สำขำถนนจันทน์

(ปำกซอยจันทน์ 18/8 ถนนจันทร์)

0 2212 8639-40, 0 2212 8634, 0 2673 0453

สำขำมำบุญครอง เซ็นเตอร์

(ชั้น 4 Banking Zone)

0 2853 3930-2

สำขำประตูน้ำ

(หลังโรงแรมอินทรำสแควร์ ติดกับ Kbank) 0 2208 0860-2, 0 2656 3162

สำขำเยำวรำช

(ปำกซอยเท็กซัส ฝั่งถนนเยำวรำช)

0 2221 4600-2

สำขำสำเพ็ง

(ถนนมังกร - ซอยวำนิช 1)

0 2225 3552, 0 2225 3556-7, 0 2622 4938

สำขำวงเวียน 22 กรกฎำ

(ซอยวัดพลับพลำไชย)

0 2223 4194-5, 0 2223 4280, 0 2623 0218

สำขำคลองถม

(ใกล้แยก เอส. เอ. บี.)

0 2223 2024-6

สำขำวรจักร

(หน้ำตลำดวรจักร)

0 2221 6946-8, 0 2621 2026

สำขำโบ๊เบ๊

(ทำงเข้ำโรงแรมปริ๊นเซส)

0 2280 9518, 0 2280 9530, 0 2280 9541,
0 2628 1356

สำขำบำงลำพู

(ถนนสิบสำมห้ำง)

0 2282 4712-4, 0 2629 4162

สำขำตลำดน้อย

(ชั้น 1 อำคำรณัฐภูมิ ถนนเจริญกรุง แยกทรงวำด) 0 2235 7463-5, 0 2639 6103

สำขำดิโอลด์สยำม

(ชั้น 1 ฝั่งถนนบูรพำ)

0 2223 9866-8

สำขำปำกคลองตลำด

(ตรงข้ำมตลำดส่งเสริมเกษตรไทย)

0 2225 4932-4, 0 2623 7316

สำขำเสนำ เฟสท์ (เจริญนคร)

(ชั้น 1 เสนำ เฟสท์ ถนนเจริญนคร)

0 2437 0038-40, 0 2108 9040

สำขำสุขสวัสดิ์

(ตั้งอยู่ในโครงกำรสุขนิเวศน์ 3ปำกซอยวัดครุนอก) 0 2462 8364-6, 0 2819 2726

สำขำพรำนนก

(ตรงข้ำมตลำดพรำนนก)

0 2411 1272-4, 0 2866 0314

สำขำแฟชั่น ไอส์แลนด์

(ชั้น 2 ติดนิติพล คลินิก)

0 2947 5588

สำขำเดอะ พรอมำนำด

(ชั้น G ใกล้กลูเม่ มำร์เก็ต )

0 2947 5056-8, 0 2130 4200

สำขำเดอะ พำซิโอทำวน์ (รำมคำแหง)

(ชั้น 2 ใกล้ร้ำนไดโซะ)

0 2111 3007-9

สำขำเดอะ เซอร์เคิล รำชพฤกษ์
สำขำเสนำนิคม

(ใกล้ Kids Park Zone)
(ตรงข้ำม โรงพยำบำลเมโย)

0 2863 8757-9, 0 2863 8762
0 2561 5577, 0 2561 2376,
0 2561 1957, 0 2941 1051
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สำขำสะพำนควำย

(ฝั่งบิ๊กซี ใกล้สี่แยกสะพำนควำย)

0 2278 1755-7, 0 2616 9407

และปริมณฑล (ต่อ)

สำขำตลำดไท

(อยู่ใกล้ตลำดผลไม้รวม)

0 2529 6162-3, 0 2529 6176-7, 0-2908-3420

สำขำฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต

(ชั้น 2 Central Zone)

0 2958 5271-3

สำขำสะพำนใหม่

(ตรงข้ำมตลำดยิ่งเจริญ)

0 2522 7088-91, 0 2971 1404

สำขำสมุทรปรำกำร

(ถนนประโคนชัย)

0 2389 1683-5, 0 2702 6721

สำขำบิ๊กซี พระรำม 2

(ชั้น 1 ใกล้ True Move)

0 2415 3737, 0 2415 3313
0 2415 5423, 0 2415 7236

สำขำบิ๊กซี บำงนำ

(ชั้น 1 ติดร้ำน Black Canyon)

0 2361 6324-6

สำขำบิ๊กซี บำงพลี

(ชั้น 1 Banking Zone)

0 2312 2626, 0 2312 2665, 0 2312 2667

สำขำบิ๊กซี อ่อนนุช

(ชั้น 3 บริเวณ Food Court)

0 2331 6471-3, 0 2742 6800

สำขำบิ๊กซี ติวำนนท์

(ชั้น 1 ติดกับธนำคำรกรุงเทพ)

0 2527 4551-2, 0 2527 4557, 0 2968 3932

สำขำบิ๊กซี รัตนำธิเบศร์

(ชั้น 1 บริเวณร้ำนทอง)

0 2594 2578-80

สำขำเทสโก้ โลตัส พระรำม 1

(ชั้น 3 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส พระรำม 1) 0 2214 3568-70, 0 2612 4920

สำขำเทสโก้ โสตัส พระรำม 4

(ชั้น 2 ทำงขึ้นบันไดเลื่อน)

0-2249 5758-60, 0 2671 4697

สำขำเทสโก้ โลตัส บำงนำ-ตรำด

(ชั้น 1 Banking Zone)

0 2316 3184-6, 0 2752 8143

สำขำเทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์

(ชั้น 2 ใกล้โรงภำพยนตร์)

0 2175 7712-4, 0 2105 3995

สำขำโฮมโปร เพชรเกษม

(ชั้น 1 Plaza Zone ฝั่ง Home Pro)

0 2444 3045-7

สำขำโฮมโปร สุวรรณภูมิ

(ชั้น 3 Banking Zone)

0 2316 6701-4, 0 2002 1024

สำขำโฮมโปร เอกมัย-รำมอินทรำ (ใกล้ร้ำนก๋วยเตี๋ยวไก่ แม่ศรีเรือน)

0 2514 9112-4

สำขำโฮมโปร ประชำชื่น

(ชั้น 1 โฮมโปร ประชำชื่น)

0 2589 6015, 0 2589 6071, 0 2589 6074,
0 2951 8353

สำขำโฮมโปร พุทธมณฑลสำย 5

(ชั้น 1 โฮมโปร พุทธมณฑล)

0 2482 1286-7, 0 3410 9605

สำขำเมกำโฮม รังสิต

(ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำเมกำโฮม รังสิต)

0 2516 0971-2, 0 2105 3935

สำขำเซ็นทรัล พระรำม 9

(ชั้น 5 Banking Zone)

0 2160 3866-8

สำขำเซ็นทรัล ปิ่นเกล้ำ

(ชั้น 4 Banking Zone)

0 2433 1155, 0 2433 1352-3

สำขำเดอะมอลล์ ท่ำพระ

(ชั้น B หน้ำ Supermarket)

0 2477 9525, 0 2477 9497,

สำขำเดอะมอลล์ บำงแค

(ชั้น 3 Banking Zone)

0 2477 9540
0 2454 9204-6

สำขำเดอะมอลล์ บำงกะปิ

(ชั้น 2 เยื้องศูนย์ Nokia ฝั่ง Plaza)

0 2363 3489-91

สำขำเดอะมอลล์ งำมวงศ์วำน

(ชั้น 1 ตรงข้ำม DTAC )

0 2550 1287-9

สำขำซีคอน บำงแค

(ชั้น 3 Banking Zone)

0 2458 2846-9

สำขำซีคอนสแควร์

(ชั้น 3 Banking Zone)

0 2138 6180-2, 0 2721 9246

สำขำนครปฐม

(ถนนรำชวิถี)

0 3427 1981-3, 0 3421 0143

สำขำสมุทรสำคร

(ตรงข้ำม โรงเรียนมหำชัย คริสเตียน)

0 3487 0737-9, 0 3487 0741,
0 3481 0877
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สำขำเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

(ชั้น 4 ใกล้กับ True)

0 2193 8130-2, 0 2024 8430

และปริมณฑล (ต่อ)

สำขำโฮมโปร พระรำม 3

(ชั้น 1 โฮมโปร พระรำม 3)

0 2164 4390-1, 0 2024 8959

ภำคเหนือ

สำขำเดอะ พำซิโอมอลล์ (ลำดกระบัง) (ใกล้กับ McDonald’s)

0 2346 4211-3, 02-024-8564

สำขำโฮมโปร เชียงรำย

(ชั้น 1 โฮมโปร เชียงรำย)

0 5360 4430-1, 0 5202 9835

สำขำโฮมโปร แพร่

(ชั้น 1 โฮมโปร แพร่)

0 5453 1955-6, 0 5406 9505

สำขำโฮมโปร ลำปำง

(ชั้น 1 โฮมโปร ลำปำง)

0 5481 1481-2, 0 5431 6228

สำขำเทสโก้ โลตัส รวมโชค (เชียงใหม่) (ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส รวมโชค)

0 5301 4124-5, 0 5301 4282-3, 0 5301 4154,
0 5301 4285, 0 5385 2027

สำขำบิ๊กซี หำงดง

(ชั้น 1 Banking Zone)

0 5344 7855-7

สำขำตลำดวโรรส

(ปำกทำงเข้ำตลำดวโรรส)

0 5325 2223-5

สำขำเชียงรำย

(ถนนธนำลัย)

0 5371 7873-6

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำขำโฮมโปร ร้อยเอ็ด

(ชั้น 1 โฮมโปร ร้อยเอ็ด)

0 4351 6849-50, 0 4303 9805

สำขำโฮมโปร สกลนคร

(ชั้น 1 โฮมโปร สกลนคร)

0 4271 2862, 0 4271 2868, 0 4209 9705

สำขำโฮมโปร เลย

(ชั้น 1 โฮมโปร เลย)

0 4284 5827-8, 0 4203 9805

สำขำโฮมโปร อุบลรำชธำนี

(ชั้น 1 โฮมโปร อุบลรำชธำนี)

0 4534 4738-9, 0 4595 9715

สำขำโฮมโปร ชัยภูมิ

(ชั้น 1 โฮมโปร ชัยภูมิ)

0 4405 1842-3, 0 4410 9705

สำขำโฮมโปร บุรีรัมย์

(ชั้น 1 โฮมโปร บุรีรัมย์)

0 4469 0490-1, 0 4411 9805

สำขำโฮมโปร สุรินทร์

(ชั้น 1 โฮมโปร สุรินทร์)

0 4451 9902-3

สำขำโฮมโปร เขำใหญ่

(ชั้น 1 โฮมโปร เขำใหญ่)

0 4492 9458-9, 0 4432 8033

สำขำโฮมโปร นครรำชสีมำ (หัวทะเล) (ชั้น 1 โฮมโปร นครรำชสีมำ (หัวทะเล))

0 4492 0530-1

สำขำเมกำโฮม หนองคำย

(ชั้น 1 เมกำโฮม หนองคำย)

0 4299 0453-4, 0 4246 4299

สำขำขอนแก่น

ถนนศรีจันทร์

0 4323 5244, 0 4323 5258,
0 4323 5260, 0 4324 5364,
0 4324 5366, 0 4324 5415

สำขำเซ็นทรัล ขอนแก่น

(ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ ขอนแก่น) 0 4328 8540-3

สำขำเซ็นทรัล อุดรธำนี

(ชั้น 3 เซ็นทรัล อุดรธำนี)

0 4213 6155-7, 0 4234 3341
0 4223 0280-2, 0 4223 0284,
0 4223 0286, 0 4234 3788,

สำขำอุดรธำนี

(ใกล้ห้ำแยกน้ำพุ)

0 4223 0308

สำขำอุบลรำชธำนี

(ถนนชยำงกูร)

0 4524 2584-6, 0 4526 2311

สำขำเดอะมอลล์ นครรำชสีมำ

(ชั้น B ติดกับ TMB)

0 4439 3925-7, 0 4428 8118

สำขำปำกช่อง

(ตลำดปำกช่อง)

0 4431 4882-4, 0 4408 1114

สำขำเมกำโฮม นครพนม

(ชั้น 1 เมกำโฮม นครพนม)

0 4251 1981-2, 0 4219 9783
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สำขำเทอร์มินอล 21 โครำช

(ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำเทอร์มินอล 21 โครำช) 0 4449 8511-4, 0 4408 1115

สำขำโฮมโปร สระบุรี

(ชั้น 1 โฮมโปร สระบุรี)

0 3622 4471-2, 0 3667 9715

สำขำโฮมโปร ลพบุรี

(ชั้น 1 โฮมโปร ลพบุรี)

0 3677 6095-6, 0 3668 9805

สำขำโฮมโปร สุพรรณบุรี

(ถนนมำลัยแมน)

0 3552 2346-7, 0 3596 9605

สำขำบิ๊กซี อยุธยำ

(ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี อยุธยำ)

0 3574 7133-4, 0 3595 9715

สำขำโฮมโปร สุโขทัย

(ชั้น 1 โฮมโปร สุโขทัย)

0 5561 6631-2, 0 5562 0004

สำขำโฮมโปร นครสวรรค์

(ชั้น 1 โฮมโปร นครสวรรค์)

0 5637 1357-8, 0 5600 9735

สำขำโฮมโปร เพชรบูรณ์

(ชั้น 1 โฮมโปร เพชรบูรณ์)

0 5671 9541-2, 0 5602 9705

สำขำพิษณุโลก

(ถนนบรมไตรโลกนำถ)

0 5525 8051-3, 0 5521 9033

สำขำนครสวรรค์

(ถนนสวรรค์วิถี)

0 5622 8521-3, 0 5631 1015

สำขำอยุธยำซิตี้พำร์ค

(ชั้น 1 ตรงข้ำมร้ำน Boots)

0 3580 1929-31, 0 3590 2349

สำขำโฮมโปร กำญจนบุรี

(ชั้น 1 โฮมโปร กำญจนบุรี)

0 3460 2695-6, 0 3462 2043

สำขำโฮมโปร สมุทรสงครำม

(ชั้น 1 โฮมโปร สมุทรสงครำม)

0 3477 0898-9, 0 3472 3027

สำขำโฮมโปร เพชรบุรี

(ชั้น 1 โฮมโปร เพชรบุรี)

0 3247 4575-6, 0 3241 0062

สำขำโฮมโปร ประจวบคีรีขันธ์

(ชั้น 1 โฮมโปร ประจวบคีรีขันธ์)

0 3265 2151-2

สำขำโรบินสัน รำชบุรี

(ชั้น 1 ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน รำชบุรี)

0 3232 8025-7, 0 32310330

สำขำหัวหิน

(ตรงข้ำมแขวงกำรทำงหัวหิน)

0 3251 3420-2

สำขำเมกำโฮม แม่สอด

(ชั้น 1 เมกำโฮม แม่สอด)

0 5550 6993-4

สำขำโฮมโปร ชลบุรี

(ชั้น 2 โฮมโปร ชลบุรี)

0 3838 7924-6

สำขำโฮมโปร ชลบุรี (อมตะ)

(ชั้น 1 โฮมโปร ชลบุรี (อมตะ))

0 3824 2052-4, 0 3304 6235

สำขำโฮมโปร ฉะเชิงเทรำ

(ชั้น 1 โฮมโปร ฉะเชิงเทรำ)

0 3851 3418-9, 0 3359 9515

สำขำโฮมโปร จันทบุรี

(ชั้น 1 โฮมโปร จันทบุรี)

0 3941 8112-3, 0 3960 9815

สำขำโฮมโปร ปรำจีนบุรี

(ชั้น 1 โฮมโปร ปรำจีนบุรี)

0 3748 2338-9, 0 3762 9755

สำขำเมกำโฮม บ่อวิน

(ชั้น 1 เมกำโฮม บ่อวิน)

0 3811 9168-9

สำขำเมกำโฮม กบินทร์บุรี

(ชั้น 1 เมกำโฮม กบินทร์บุรี)

0 3748 0314-5, 0 3720 2003

สำขำเมกำโฮม อรัญประเทศ

(ชั้น 1 เมกำโฮม อรัญประเทศ)

0 3724 7440-1, 0 3760 9824

สำขำศรีรำชำ

(ถนนศรีรำชำนคร 2)

0 3832 5693-5

สำขำบิ๊กซี พัทยำกลำง

(ชั้น 2 ติดร้ำน 3BB)

0 3842 8946-8, 0 3836 0200

สำขำระยอง

(ถนนสุขุมวิท ติดกับธนำคำรยูโอบี)

0 3861 9434-6, 0 3886 4486

สำขำโฮมโปร ภูเก็ต (ฉลอง)

(ชั้น1 โฮมโปร ภูเก็ต (ฉลอง)

0 7638 4618-9, 0 7668 1135

สำขำโฮมโปร ภูเก็ต (ถลำง)

(ชั้น 1 โฮมโปร ภูเก็ต (ถลำง)

0 7639 0430-1

สำขำโฮมโปร ตรัง

(ชั้น 1 โฮมโปร ตรัง)

0 7550 2276-7, 0 7582 9705

สำขำโฮมโปร พัทลุง

(ชั้น 1 โฮมโปร พัทลุง)

0 7460 3663, 0 7460 3667, 0 7462 1219

230

เขตพื้นที่
ภำคใต้ (ต่อ)

สำขำ

หมำยเลขโทรศัพท์

สำขำโฮมโปร ชุมพร

(ชั้น 1 โฮมโปร ชุมพร)

0 7765 8893-4, 0 7797 9905

สำขำเทสโก้ โลตัส สมุย

(ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส สมุย)

0 7743 0628-30, 0 7725 6091

สำขำเทสโก้ โลตัส ภูเก็ต

(ชั้น G Banking Zone)

0 7630 4113-5

สำขำภูเก็ต

(ถนนเทพกระษัตรี)

0 7635 5305-9

สำขำป่ำตอง

(ปำกซอย เดอะโรยัล พำรำไดซ์)

0 7634 0770-1, 0 7634 0773, 0 7634 0775,
0 7634 0778, 0 7634 0801, 0 7629 2013

สำขำกระบี่

(ถนนมหำรำช)

0 7562 0292-3, 0 7562 0377, 0 7563 0027

สำขำนครศรีธรรมรำช

(ถนนพัฒนำกำรคูขวำง)

0 7535 7617-9, 0 7531 7770

สำขำหำดใหญ่

(ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2)

0 7422 5622-3, 0 7422 5628, 0 7435 0067

สำขำบิ๊กซี หำดใหญ่ 2

(ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำ บิ๊กซี หำดใหญ่ 2)

0 7455 5211, 0 7455 5281-2, 0 7434 4014

สำขำเซ็นทรัล สุรำษฎร์ธำนี

(ชั้น 3 Banking Zone)

0 7760 2709-12

สำขำสมุย (ละไม)

(ถนนรอบเกำะ ตรงข้ำมละไม รีสอร์ท)

0 7745 8599, 0 7745 8600, 0 7795 4031
0 7745 8640

231

1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0 2359 0000 โทรสาร : 0 2677 7223
1 Q.House Lumpini Building,
South Sathon Rd., Thungmahameak, Sathon, Bangkok 10120
Tel : 0 2359 0000 Fax : 0 2677 7223

