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สารจากประธานกรรมการ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยตลอดป 2556 ชะลอตัวอันมีผลจากภาวะ
เศรษฐกิจทั้งจากภายนอกและภายในประเทศและโดยเฉพาะมาตรการ QE
ของสหรัฐที่เคยเฟองฟู ซึ่งเปนมาตรการที่ชวยกระตุนเศรษฐกิจของโลกและ
ของไทยที่ไดสรางความเฟองฟูในตลาดหุนของประเทศเกิดใหมจนเสี่ยงตอ
ภาวะฟองสบูและไดสงผลกระทบใหเกิดการไหลออกของเงินตราตางประเทศ
และการลดลงของดัชนีตลาดหุน อันนํามาซึ่งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศเกิดใหม การสงออกของไทยไมเติบโต การใชจายทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนชะลอตัวลงมีเพียงภาคการทองเที่ยวที่ยังเติบโตได
อยางไรก็ดี ในป 2556 ผลประกอบการของธนาคารไดเติบโตอยางตอเนื่องและเติบโตเมื่อเทียบกับป 2555 โดย
ผลการดําเนินงานจากงบการเงินรวมมีกําไรสุทธิ อยูที่ 915 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 34.36 สินทรัพยรวมอยูที่ 148,697 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 21.80 เงินใหสินเชื่ออยูที่ 108,488 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 21.38 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดอยูที่รอยละ 1.83 ของ
เงินใหสินเชื่อทั้งหมดซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ํากวาอุตสาหกรรม
ธนาคารมุงเนนพัฒนาบริการ เพิ่มสินคาและบริการเพื่อใหลูกคาไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็วและเพื่อสรางความ
พึงพอใจแกลูกคา รวมถึงการเพิ่มชองทางในการหารายไดคาธรรมเนียม ไดแก บริการ Internet Banking การขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น
จาก 65 สาขาในป 2555 เปน 100 สาขาในป 2556 การใหบริการทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ซึ่งการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการเหลานี้เปนการอํานวยความสะดวกรวดเร็วและมีบริการครบวงจรเพื่อใหลูกคามาใชบริการของ
ธนาคารมากขึ้น
คณะกรรมการธนาคารไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด เนนดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใส เปนธรรม มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สังคมโดยรวม รวมทั้งการบริหารจัดการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริตอันนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและเปนรากฐานของการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน ธนาคารขอขอบคุณผูถือหุนทุกทาน นักลงทุน ลูกคาทุกกลุม สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหนวยงาน
ราชการตางๆ ที่ไดใหความไววางใจและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของธนาคารดวยดีเสมอมา ธนาคารจะมุงมั่นพัฒนาโอกาส
ทางธุรกิจใหมพรอมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินใหครบวงจรมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
และมีความเชื่อมั่นวาธนาคารจะเติบโตอยางมีคุณภาพ

(นายอนันต อัศวโภคิน)
ประธานกรรมการ
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ความเปนมาของธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮา ส จํ า กัด (มหาชน) เปนสถาบัน การเงิน ที่เปน ทางเลือ กใหมใ หกับ ผู บ ริโ ภค เกิ ดจาก
แนวความคิดของกลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยรายใหญในประเทศไทย คือ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ดําเนินธุรกิจดานการพัฒนาและ
บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย โดยมีสวนแบงการตลาดรวมเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะมีฐานะทางการเงิน ที่มั่นคงแลว
ยังตระหนักถึงการจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีประกอบกับในป 2547 ทางการไดประกาศแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
และเห็นวาเปนเวลาเหมาะสมที่กลุมบริษัทจะไดขยายการดําเนินธุรกิจใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงใหบริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด
แอนด เฮาส จํากัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) รอยละ 43 ของทุนชําระแลว เสนอแผนจัดตั้งธนาคาร
พาณิชยเพื่อรายยอยตอกระทรวงการคลังและเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 กระทรวงการคลังไดอนุญาตใหเปดดําเนินการธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ไดยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุมธุรกิจ
ทางการเงินตอธนาคารแหงประเทศไทยและเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหจัดตั้งกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน โดยมีบริษัทแอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารเปน
บริษัทลูกในกลุม Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด เปนบริษัทลูกนอกกลุม
Solo Consolidation
ในป 2553 ธนาคารไดเขาซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูไนเต็ด จํากัด และไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด โดยธนาคารถือหุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด รอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารแลนด
แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเปนธนาคารพาณิชย โดยใชชื่อวา ธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และไดเปดดําเนินการธนาคารพาณิชยอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ทําให
ธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไดอยางเต็มรูปแบบ เพื่อใหบริการทางการเงินแกลูกคาไดหลากหลายมากขึ้น
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร
1. ประเภทธุรกิจ จํานวนหุน มูลคาหุน และชนิดหุนทั้งหมดและที่ออกจําหนายแลว
ชื่อบริษัท

:

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอ

:

LH Bank

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107548000234

ประเภทธุรกิจ

:

ธนาคารพาณิชย

เว็ปไซต

:

www.lhbank.co.th

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, 24 และ 32
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ทุนจดทะเบียน

:

จํานวน 20,000,000,000 บาท

ทุนชําระแลว

:

จํานวน 12,500,000,000 บาท

มูลคาที่ตราไวหุนละ

:

หุนสามัญหุนละ 10 บาท

ชนิดของหุน ทัง้ หมด :
และที่ออกจําหนายแลว

ประกอบดวย

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ์

1,250,000,000 หุน
-ไมม-ี

รอบระยะเวลาบัญชี

:

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ติดตอ

:

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

กรรมการตรวจสอบ

:

:

:

นายไพโรจน เฮงสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท 081-990-7448
E-mail : phairojh@lhbank.co.th
นายอดุลย วินัยแพทย
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท 081-834-0104
E-mail : adulv@lhbank.co.th
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท 085-485-4269
E-mail : somsaka@lhbank.co.th
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ผูสอบบัญชี

:
:
:
:

นางสาวรัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4950
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0-2264-0777
โทรสาร : 0-2264-0789-90

บริษัทในเครือของธนาคาร
1. ประเภทธุรกิจ จํานวนหุน มูลคาหุน และชนิดหุนทั้งหมดและที่ออกจําหนายแลว
ชื่อบริษัท

:

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

ชื่อยอ

:

LH Fund

เลขทะเบียนบริษัท

:

0105551006645

ประเภทธุรกิจ

:

หลักทรัพยจดั การกองทุน

เว็ปไซต

:

www.lhfund.co.th

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2286-3484, 0-2679-2155
โทรสาร 0-2286-3585, 0-2679-2150
E-mail : marketing@lhfund.co.th

ทุนจดทะเบียน

:

จํานวน 300,000,000 บาท
ประกอบดวยหุนสามัญ 3,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

ทุนชําระแลว

:

จํานวน 300,000,000 บาท
ประกอบดวยหุนสามัญ 3,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
: ธนาคารถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว ประกอบดวย
หุนสามัญจํานวน 2,999,995 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
หุนบุรมิ สิทธิ์
-ไมม-ี
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายการ
งบแสดงฐานะการเงิน : ลานบาท
สินทรัพยรวม
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินเชื่อดอยคุณภาพ (Gross NPLs)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
เงินรับฝาก
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : ลานบาท
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
เทียบเปนรายหุน : บาท
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน
อัตราเงินปนผลตอหุน
มูลคาหุนทางบัญชีตอหุน
อัตราสวนทางการเงิน (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROA)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (ROE)
อัตราเงินปนผลจาย
เงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากและเงินกูยืม
รายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม
อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนของธนาคาร : ลานบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนทั้งสิ้น

2556

งบการเงินรวม
2555

2554

148,697
36,113
103,969
1,433
1,980
3
109,937
135,204
13,493
20,000
12,500

122,081
28,891
86,248
929
1,624
769
84,377
108,223
13,858
20,000
12,500

81,206
19,860
54,965
653
976
36,311
22,255
68,380
12,827
12,000
12,000

6,518
(3,725)
2,793
534
3,327
(1,679)
(526)
1,122
915

4,856
(2,736)
2,120
353
2,473
(1,299)
(277)
897
681

3,380
(1,651)
1,729
143
1,872
(950)
(180)
742
501

0.73
0.776
10.794

0.55
0.200
11.086

0.46
0.210
10.689

0.68
6.69
64.43
94.57
16.05
50.47
2.17
13.38
12.69

0.67
5.10
57.67
101.29
14.25
52.53
2.31
16.17
15.56

0.70
5.35
46.36
93.85
7.65
50.76
2.51
24.81
24.41

13,206.94
13,921.53

12,862.61
13,372.44

12,111.53
12,310.29
5

สินทรัพยรวม
(ลานบาท)
160,000
140,000
120,000
100,000
148,697

80,000

122,081

60,000
81,206

40,000
20,000
0

ป
2556

2555

2554

เงินใหสินเชื่อ
(ลานบาท)
120,000
100,000
80,000

103,969

60,000
86,248

40,000

54,965
20,000
0

ป
2556

2555

2554

เงินรับฝาก ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(ลานบาท)
120,000
100,000
80,000
60,000

109,940
85,146

40,000

58,566

20,000
0
2556

2555

2554

ป

6

รายไดจากการดําเนินงาน
(ลานบาท)
3,500
3,000
2,500
2,000

3,327

1,500

2,473
1,872

1,000
500
0
2556

2555

2554

ป

กําไรสุทธิ
(ลานบาท)
1000
900
800
700
600
500

915
681

400
300

501

200
100
0
2556

2555

2554

ป

สวนของเจาของ

(ลานบาท)
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
13,493

13,858

12,827

2556

2555

2554

6,000
4,000
2,000
0

ป

7

คณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา -

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

นายอนันต อัศวโภคิน
ประธานกรรมการ
63
M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
M.S. Industrial Engineering, Illinois Institute of Technology,
Chicago, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(โยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 52/2004 : IOD
-ไมม-ี
-ไมม-ี

 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
เม.ย. 2552 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
2538 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
2528 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บมจ. แลนด แอนด เฮาส
2526 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ควอลิตี้ เฮาส
2531 - พ.ค. 2556 กรรมการผูจัดการ
บมจ. แลนด แอนด เฮาส
2548 - มี.ค. 2554 ประธานกรรมการ
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล
2537 - ก.พ. 2553 ประธานกรรมการ
บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส
ส.ค. - ธ.ค. 2548
ประธานกรรมการ
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2548 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
2548 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้
2548 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แอล แอนด เอช สาทร
2547 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แอล เอช เรียลแอสเตท
2547 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แอล เอช แอสเซท
2545 - ปจจุบัน
กรรมการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด แอนด เฮาส 2
2543 - ปจจุบัน
กรรมการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด แอนด เฮาส 1
2543 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่
2538 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล
2536 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท
2534 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. บุญชัยโฮลดิ้ง
2533 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. สยามธานี พรอบเพอรตี้
2531 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
2529 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แปซิฟค เรียลเอสเตท
2523 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. พลาซา โฮเต็ล
2544 - มี.ค. 2553 กรรมการ
บจ. คิว-คอน อิสเทอรน
2537 - ธ.ค. 2552
กรรมการ
บจ. เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท
มิ.ย. - ธ.ค. 2548
ประธานกรรมการ
บมจ. เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส

8

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

นายรัตน พานิชพันธ
ประธานกรรมการบริหาร
67
M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State University,
Hays, Kansas USA
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
(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
-ไมม-ี
-ไมม-ี

 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
เม.ย. 2552 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
2548 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
บมจ. บานปู
2544 - ปจจุบัน
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา
บมจ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร
และกําหนดคาตอบแทน
ส.ค. 2544 - ปจจุบัน
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
บมจ. ควอลิตี้ เฮาส
2549 - เม.ย. 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไออารพีซี
ก.พ. - ธ.ค. 2548
กรรมการ
บมจ. ทิพยประกันภัย
2547 - 2548
กรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
เม.ย. 2546 - เม.ย. 2547 กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ต.ค. 2553 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บลจ. แลนด แอนด เฮาส
ธ.ค. 2548 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ม.ค. 2546 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. คิว.เอช. แมเนจเมนท
ส.ค. 2544 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. คิว.เอช. อินเตอรเนชั่นแนล
2549 - 2551
กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2545 - 2551
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2552 กรรมการ
บจ. เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท
2543 - 2548
ประธานกรรมการ
บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส

9

ชื่อ-สกุล

นายไพโรจน เฮงสกุล

ตําแหนง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ (ป)

66

คุณวุฒิทางการศึกษา -

Executive M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนติบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรพัฒนาผูตรวจสอบ “Bank Examiner Course”,
Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA
หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University,
BOT- Chiangmai
หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 121/2009 : IOD
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD
-ไมม-ี
-ไมม-ี

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
เม.ย. 2552 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
และกรรมการบรรษัทภิบาล
เม.ย. 2552 - เม.ย. 2554 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ก.พ. 2552 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2550 - ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ก.ย. - ธ.ค. 2552
กรรมการ
บจ. หลักทรัพย นครหลวงไทย
2549 - พ.ค. 2552 กรรมการ
บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย
2549 - 2550
ผูชวยผูวาการ สายจัดการกองทุน
ธนาคารแหงประเทศไทย
2543 - 2549
ผูอํานวยการอาวุโส
ธนาคารแหงประเทศไทย
- สํานักงานภาคใต
- ฝายบริหารโครงการและทรัพยสิน

10

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

นายอดุลย วินัยแพทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ป)
67
คุณวุฒิทางการศึกษา - M.A. (Econ) University of Texas at Austin, Texas, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- นักบริหารระดับสูง สํานักงานขาราชการพลเรือน (นบส.)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
(วปรอ. 388)
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 14
- หลักสูตร Director Certification Program 25/2002 (DCP) : IOD
- หลักสูตร Audit Committee Program 7/2005 (ACP) : IOD
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee 2/2007 (RCC) : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
-ไมม-ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
พ.ค. 2553 - ปจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ไทยบรรจุภณ
ั ฑและการพิมพ
เม.ย. 2552 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
ส.ค. 2544 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ บมจ. ควอลิตี้เฮาส
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2553
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บมจ. ควอลิตี้เฮาส
ส.ค. - ธ.ค. 2548
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
เม.ย.2552 - ปจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บจ. เอเวอรกรีน พลัส
2551 - ปจจุบัน
ผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง (หวยบง)
2550 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ไอ.จี.เอส.
ธ.ค. 2548 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
และกําหนดคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ
2545 - ปจจุบัน
กรรมการรองผูอํานวยการใหญ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย
(TTDI)
มี.ค. - ก.ค. 2553
กรรมการ
บจ. ไทยแอรไลน โฮลดิ้ง
2548 - ธ.ค. 2552
กรรมการ
บจ. สมารทคอลเลคเตอร
มิ.ย. 2547 - ธ.ค. 2548
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส
2546 - 2551
กรรมการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2545 - 2550
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
บจ. ปญจพล เปเปอร อินดัสตรี้
2545 - 2550
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
บมจ. ปญจพล พัลพ อินดัสตรี้
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
61
- M.B.A., New York University, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 157/2012 : IOD
-ไมม-ี
-ไมม-ี

 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ต.ค. 2555 - ปจจุบัน
ต.ค. 2548 - ก.ย. 2555
2546 - ก.ย. 2555
พ.ย. 2543 - ต.ค. 2548
เม.ย. 2543 - พ.ย. 2543
ต.ค. 2541 - เม.ย. 2543
พ.ย. 2537 - ต.ค. 2541

ตําแหนง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รักษาการในตําแหนงกรรมการผูจดั การ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ธนาคารอาคารสงเคราะห
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ าศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล
กรรมการบริหาร
57
M.B.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 8/2001 : IOD
-ไมม-ี
-ไมม-ี

 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ส.ค. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
2538 - ปจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
กรรมการผูจัดการ
 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
มี.ค. 2555 - ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
2555 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร
2554 - ปจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการ
บจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร (มาเลเซีย)
2548 - ปจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการ
บจ. มารเก็ต วิลเลจ
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

นายนพร สุนทรจิตตเจริญ
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
55
M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (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
-ไมม-ี
-ไมม-ี

 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
เม.ย. 2554 - ปจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2545 - ปจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร
บมจ. แลนด แอนด เฮาส
และกรรมการผูจดั การ (ปฏิบัติการ)
2538 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร
2537 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส
2545 - พ.ค. 2556 รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ
บมจ. แลนด แอนด เฮาส
2537 - มี.ค. 2554 กรรมการ
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล
ส.ค. - ธ.ค. 2548 กรรมการ
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
2534 - พ.ค. 2544 ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ
บมจ. แลนด แอนด เฮาส
 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2548 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. ภูเก็ต ฟวเจอร แพลน
2548 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. ดับเบิล้ ทรี
2548 - ปจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2547 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท
2547 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แอล เอช แอสเซท
2545 - ปจจุบัน
กรรมการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด แอนด เฮาส 2
2544 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ.เมืองใหม กัตทรี
2543 - ปจจุบัน
กรรมการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด แอนด เฮาส 1
2538 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส
2538 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธ
2538 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แอล เอช เมืองใหม
2536 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท
2534 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. สยามธานี พรอบเพอรตี้
2531 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
2529 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แปซิฟค เรียลเอสเตท
มิ.ย. - ธ.ค. 2548 กรรมการ
บมจ. เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส
2544 – ก.พ. 2553 กรรมการ
บจ. คิว-คอน อิสเทอรน
2537 - ธ.ค. 2552 กรรมการ
บจ. สระบุรีเวชกิจ
2537 - ธ.ค. 2552 กรรมการ
บจ. ศรีบุรินทรการแพทย
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

นางสุวรรณา พุทธประสาท
กรรมการ
59
M.B.A. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 29/2004 : IOD
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 85/2007 : IOD
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2011 : IOD
-ไมม-ี
-ไมม-ี

 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
เม.ย. 2554 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
2546 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
2543 - ปจจุบัน
กรรมการ รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. ควอลิตี้เฮาส
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
เม.ย. 2554 - เม.ย. 2555 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
ส.ค. - ธ.ค.2548
กรรมการ
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ส.ค. 2556 – ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ก.พ. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. พร็อพเพอรตี้ โฮสท
ม.ค. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. คาซา วิลล (ชลบุรี 2554)
ม.ค. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554)
ม.ค. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553)
ม.ค. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. คาซา วิลล (ระยอง 2553)
มิ.ย. 2555 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. เซนเตอร พอยต ฮอสพิทอลิตี้
ก.พ. 2555 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2548 - ก.พ. 2555
2535 - 2548

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ

บจ. แอล แอนด เอช โฮเทล แมเนจเมนท
บจ. ไอเดีย ฟตติ้ง
บจ. แอล แอนด เอช แมเนจเมนท
บจ. คิว.เอช. แมเนจเมนท
บจ. คาซา วิลล
บจ. เดอะ คอนฟเดนซ
บจ. คิว.เอช. อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
บมจ. เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

นางศศิธร พงศธร
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
56
M.B.A. Nortre Dame de Namur University, California, USA
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 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
-ไมม-ี
-ไมม-ี

 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
เม.ย. 2552 - ปจจุบัน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจดั การ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
ส.ค. 2548 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ปโก (ไทยแลนด)
ก.ค. - ธ.ค. 2548 รองกรรมการผูจัดการ
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548 กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ
บมจ. หลักทรัพยยูไนเต็ด
พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542 Chief Financial Officer
บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น
ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541 ผูอํานวยการอาวุโสโครงการพิเศษ
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย ธนสยาม
 การดํารงตําแหนงในบริษทั ที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ม.ค. 2557 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แลนด แอนด เฮาส แอดไวเซอรี่
ม.ค. 2557 - ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย)
ส.ค. 2555 - ปจจุบัน
กรรมการ และอนุกรรมการสรรหา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกํากับดูแลกิจการ
ธ.ค. 2548 - ปจจุบัน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และประธาน บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546 ผูอํานวยการอาวุโส
บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส
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คณะผูบริหารธนาคาร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางศศิธร พงศธร
กรรมการผูจัดการ
56
• M.B.A., Nortre Dame de Namur University California, USA
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 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
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
เม.ย. 2552 - ปจจุบนั
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
ส.ค. 2548 - ปจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ปโก (ไทยแลนด)
ก.ค. - ธ.ค. 2548 รองกรรมการผูจัดการ
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548 กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ
บมจ. หลักทรัพยยูไนเต็ด
พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542 Chief Financial Officer
บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น
ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541 ผูอํานวยการอาวุโสโครงการพิเศษ
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย ธนสยาม
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ม.ค. 2557 - ปจจุบนั
กรรมการ
บจ. แลนด แอนด เฮาส แอดไวเซอรี่
ม.ค. 2557 - ปจจุบนั
กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย)
ส.ค. 2555 - ปจจุบนั
กรรมการ และอนุกรรมการสรรหา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกํากับดูแลกิจการ
ธ.ค. 2548 - ปจจุบนั
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546 ผูอํานวยการอาวุโส
บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส

17

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายนนทจติ ร ตุลยานนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
56
• Master of Arts, Tarleton State University, USA
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 1/2004 : IOD
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ส.ค.
ต.ค.
ก.ค.
ธ.ค.
มิ.ย.

ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2543 - ปจจุบนั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอพี (ไทยแลนด)
2548 - ธ.ค. 2548 กรรมการ
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
2546 - 2548
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานสินเชื่อ 1 บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
2544 - เม.ย.2546 ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บมจ. วงศไพฑูรย กรุป
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2553 - ปจจุบนั
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงาน
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
บริหารความเสี่ยง
2548 - ปจจุบนั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เมืองใหม กัตทรี
2548 - มิ.ย. 2553 ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงาน
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
สินเชื่อ
2548 - ธ.ค. 2548 กรรมการ
บมจ. เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส

................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน
ตําแหนง
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานการตลาดการธนาคาร
อายุ (ป)
55
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ก.ค.
มิ.ย.

ธ.ค.
ต.ค.

 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2548 - ธ.ค. 2548 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานเงินฝาก 2 บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
2542 - มิ.ย. 2548 First Vice President Private Banking /
บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร
ดานระดมเงินฝาก
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2548 - ปจจุบนั
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงาน
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
การตลาดการธนาคาร
2553 - ปจจุบนั
กรรมการ
บลจ. แลนด แอนด เฮาส
18

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายหรั่ง คงพลัง
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการเงิน
54
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 23/2004 : IOD
• หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) 5/2012 : IOD
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
เม.ย. 2547 - มี.ค. 2552 กรรมการ
บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
พ.ค. 2556 - ปจจุบนั
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการเงิน
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ม.ค. 2557 - ปจจุบนั
กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย)
ต.ค. 2553 - ปจจุบนั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บลจ. แลนด แอนด เฮาส
ม.ค. 2555 - เม.ย. 2556 ผูชวยสายงานอาวุโส สายงานบริหารจัดการขอมูล บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ก.ค. 2554 - ธ.ค. 2554 ผูชวยสายงานบริหารจัดการขอมูล
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
เม.ย. 2552 - มิ.ย. 2554 ผูชวยสายงานบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ก.ย. 2546 - มี.ค. 2552 กรรมการ / ประธานเจาหนาที่การเงิน
บจ. หลักทรัพยโกลเบล็ก

...........................................................................................................................................................................................................

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายธานี ผลาวงศ
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
50
• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2554 ผูอํานวยการฝาย
บมจ. ธนาคารธนชาต
2545 - 2554
ผูอํานวยการฝาย
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ม.ค. 2555 - ปจจุบนั
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
สารสนเทศ
19

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวชุติมา บุญมี
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานควบคุม
62
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• หลักสูตร Pacific Rim International Conference of Money Laundering and
Financial Crime : สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
• หลักสูตรการกํากับดูแลการปฏิบัติงานสําหรับผูรับผิดชอบสูงสุดในหนวยงาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑสํานักงาน ก.ล.ต. รุนที่ 1 : สมาคม
ธนาคารไทย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
เม.ย. 2545 - ต.ค. 2553 ผูจัดการฝายอาวุโส ฝายกํากับการ
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
ปฏิบัติงาน
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ส.ค. 2556 - ปจจุบนั
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานควบคุม
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
มี.ค. 2555 - ส.ค. 2556 ผูชวยสายงานควบคุม
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
พ.ย. 2553 - ม.ค. 2555 ผูอํานวยการสํานักอาวุโส สํานักกํากับ
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ธนาคาร
................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายโกศล กวยาวงศ
ตําแหนง
หัวหนาสายงานบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ
อายุ (ป)
48
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2556
ผูอํานวยการฝาย
บมจ. ธนาคารธนชาต
2554
รองผูอํานวยการ
บมจ. ธนาคารธนชาต
2550
รองผูจัดการฝาย
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
2544
หัวหนาสวน
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2556 - ปจจุบนั
หัวหนาสายงานบริหารและปฏิบัติการ
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
สินเชื่อ
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายไพรัช ตระหงานเรือง
ผูชวยสายงานกิจการสาขา
53
• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2553 - ธ.ค. 2554 ผูจัดการฝาย สํานักสวนมะลิ
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
2551 - 2553
ผูจัดการฝายกิจการสาขา 3 และรักษาการ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
ผูจัดการศูนยธุรกิจ สาขาถนนสุรศักดิ์
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ม.ค. 2557 - ปจจุบนั
กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย)
ก.พ. 2556 - ปจจุบนั
ผูชวยสายงานกิจการสาขา
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ม.ค. 2555 - ก.พ. 2556 ผูชวยสายงานการธนาคาร
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายอภิชาติ ศรีแสงแกว
ตําแหนง
ผูชวยสายงานสนับสนุนและบริการ
อายุ (ป)
53
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วทบ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ต.ค. 2548 - ธ.ค. 2548 ผูอํานวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
2545 - 2548
ผูอํานวยการฝายธุรการ
บมจ. ควอลิตี้ เฮาส
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2555 - ปจจุบนั
ผูชวยสายงานสนับสนุนและบริการ
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ธ.ค. 2548 - ธ.ค. 2555 ผูชวยสายงานปฏิบัติการ
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
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ชื่อ-สกุล
นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ
ตําแหนง
ผูชวยสายงานการเงิน
อายุ (ป)
59
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2547 - 2548
ผูอํานวยการฝายบัญชี
บมจ. เงินทุน บุคคลัภย
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ม.ค. 2557 - ปจจุบนั
กรรมการ
บจ. แลนด แอนด เฮาส แอดไวเซอรี่
ม.ค. 2555 - ปจจุบนั
ผูชวยสายงานการเงิน
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ธ.ค. 2548 - ธ.ค. 2554 ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายบัญชี
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายปฐมพงศ กุลศิริเรืองยศ
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 1
54
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2546 - 2555
First Vice President
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย
2538 - 2546
ผูชวยผูอํานวยการ
บมจ. ธนาคาร เอเชีย
2531 - 2536
ผูจัดการ
บมจ. ธนาคาร เอเชีย
2527 - 2531
พนักงาน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2556 - ปจจุบนั
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 1
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
2536 - 2538
ผูจัดการธุรกิจ
กิจการในกลุมบริษัทสีทีโอเอ
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางวลัยพร ปญญาธัญญะ
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 2
60
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ต.ค. 2553 - ธ.ค. 2553 ผูอํานวยการอาวุโส สายงาน Product Sale บมจ. ธนาคารยูโอบี
Specialist
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
พ.ค. 2554 - ปจจุบนั
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 2
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
พ.ย. 2550 - ก.ย. 2553 กรรมการผูจัดการ
บจ. ยูโอบี ลิสซิง่ (ไทย)
................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสมศักดิ์ ดีมงคลสุข
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 3
54
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2550 - 2553
ผูจัดการฝายอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2544 - 2550
ผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ก.ค. 2554 - ปจจุบนั
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 3
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวจินตนา ใกลสุวรรณ
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 4
51
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 130/2010 : IOD
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
- ไมมี - ไมมี - ไมมี  การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ม.ค. 2555 - ปจจุบนั
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 4
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ก.ค. 2553 - ธ.ค. 2554 ผูชวยสายงานสินเชื่อรายยอย
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ธ.ค. 2552 - มิ.ย. 2553 ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายสินเชื่อรายยอย บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
2548 - ธ.ค. 2552 ผูอํานวยการฝายสินเชื่อรายยอย
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายอนุชา บุปผเวส
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 5
46
• M.B.A. บริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2538 - 2544
ผูจัดการสํานักธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
2532 - 2538
ผูชวยผูบริหารสินเชื่อ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ม.ค. 2557 - ปจจุบนั
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 5
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
2552 - 2556
ผูอํานวยการอาวุโส
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
2551 - 2552
ผูอํานวยการฝาย (VP)
บมจ. ธนาคารสินเอเซีย
2544 - 2551
รองผูอํานวยการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายภราดร ปรียปวัตน
ผูชวยสายงานปฏิบัติการธนาคาร
48
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
- ไมมี - ไมมี - ไมมี  การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ส.ค. 2555 - ปจจุบนั
ผูชวยสายงานปฏิบัติการธนาคาร
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ต.ค. 2548 - ก.ค. 2555 ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการธนาคาร
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสมเกียรติ มัณฑนาจารุ
ผูชวยสายงานบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ
51
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2546 - 2548
ผูจัดการฝายบริการหลังการขาย
บมจ. ควอลิตี้เฮาส
2533 - 2542
ผูจัดการสวนประเมินราคาทรัพยสิน
บมจ. เงินทุนหลักทรัพยธนสยาม
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2549 - ปจจุบนั
ผูชวยสายงานบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
2543 - 2545
ผูจัดการฝายจัดการทรัพยสิน
บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
2526 - 2532
ผูจัดการฝายประเมินราคา
บจ. ไซมอน ลิม และหุนสวน

25

ชื่อ-สกุล
นายชานน รังสีเสนียพิทักษ
ตําแหนง
ผูชวยสายงาน สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ (ป)
48
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย หอการคาไทย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2544 - 2554
ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบ
บมจ. ธนาคาร นครหลวงไทย
สารสนเทศ
2542 - 2544
ผูชวยผูจัดการสวน
บมจ. ธนาคาร ไทยธนาคาร
2537 - 2542
ผูชวยผูอํานวยการฝายคอมพิวเตอร
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย ไอเอฟซีที ไฟแนนซ
 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2555 - ปจจุบนั
ผูชวยสายงาน สายงานเทคโนโลยี
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
2533 - 2537
โปรแกรมเมอร
บจ. เงินทุนหลักทรัพย ธนทรัพย
................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายเรืองศักดิ์ วิทวัสการเวช
ผูชวยสายงาน ผูบริหารงานทรัพยากรบุคคล
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• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ส.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.

 การดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
- ไมมี - ไมมี - ไมมี  การดํารงตําแหนงในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท
2556 - ปจจุบนั
ผูชวยสายงาน ผูบริหารงานทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
2553 - 2556
ผูบริหารงานทรัพยากรบุคคล
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
2552 - ก.ค. 2553 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
โครงการโรงไฟฟาและเหมืองถานหิน เมืองหงสา
แขวงไชยบุรี บจ. บานปู เพาเวอร สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
2549 - มี.ค. 2552 ผูอํานวยการกลุม
งานบริหารและพัฒนานโยบายองคกร
กลุมบริษัทดีที
2546 - ก.พ. 2549 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายทรัพยากรบุคคล
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด
และธุรการ
2545 - ก.พ. 2546 ผูจัดการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บจ. บางจากกรีนเนท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปดดําเนินกิจการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548
โดยได รั บ อนุ ญ าตจากธนาคารแห ง ประเทศไทยให ป ระกอบธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย เ พื่ อ รายย อ ย ตามประกาศธนาคารแห ง
ประเทศไทย เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจและขอบเขตการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารแลนด
แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเปนธนาคารพาณิชย โดยใชชื่อวา ธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และไดดําเนินการธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554
ธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด (มหาชน) เป น บริ ษัท ย อ ยของบริ ษั ท แอล เอช ไฟแนนซเ ชี ย ล กรุ ป จํ า กั ด
(มหาชน) และเปนบริษัทแกน ธนาคารไดกําหนดแผนกลยุทธและแผนธุรกิจสําหรับระยะเวลา 3 ปขางหนาตามวิสัยทัศนและ
พันธกิจที่วางไว โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งในประเทศและตางประเทศ
นอกจากนี้ ไดพิจารณาถึงปจจัยภายในอื่น ๆ เชน จุดแข็ง จุดออน โอกาส ความเสี่ยง ปจจัยแหงความสําเร็จ และประเด็นสําคัญ
ตาง ๆ ที่ตองปฎิบัติ โดยผูบริหารจะนําปจจัยตาง ๆ ดังกลาวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางขององคกรในแตละป
และมีการทบทวนแผนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเพื่อใหทันตอสถานการณและสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด อยูที่
ระดับ “A-” (Single A Minus) และแนวโนมอันดับเครดิตเปน “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสถานะทางธุรกิจและ
การเงินของธนาคารที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงการมีคุณภาพสินทรัพยที่ดี และเงินทุนที่แข็งแกรง
วิสัยทัศน (Vision)
เรามุงมั่นที่จะเปนธนาคารที่มีอัตราการเติบโตสูงอยางมีคุณภาพ
พันธกิจ (Mission)
1. มุงมั่นเปนสถาบันการเงินที่มั่นคงและมีอัตราการเติบโตเปน 1 ใน 3 ของธนาคารพาณิชยประเทศไทย
2. ใหบริการอยางเชี่ยวชาญดวยความมุงมั่นและตั้งใจ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับความตองการ
ของลูกคา
3. ดําเนินการดวยหลักบรรษัทภิบาล โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน และสังคมเปนหลัก
4. พัฒนาและสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเชิงความรูและผลประโยชนของพนักงาน
คานิยมองคกร (ProAcTIVE)
Professional
Accountability
Teamwork

: มีความเชี่ยวชาญ (Expertise) ชํานาญในวิชาชีพ (Efficient)
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (Business mind)
: การแสดงออกถึง ความมุ ง มั่น และความตั้ง ใจที่จะทํา งานที่ไ ด รับ มอบหมาย
ประสบความสําเร็จตามแผนที่กําหนด
: ความเขาใจในบทบาท และหนาที่ของตนเองในฐานะที่เปนสมาชิกหนึ่งของทีม
รวมทั้งการมีสวนรวมในการทํางาน การแกไขปญหาและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความคิดเห็นตางๆ กับสมาชิกในทีม
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: การแสดงออกถึงความซื่อสัตยในการทํางาน รวมทั้งการผลักดันใหสมาชิกในทีม
เครงครัดและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและมีความซื่อสัตยในการทํางาน
: ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายในการทํางานของ
หนวยงานใหตอบสนองตอวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร
: ความเข า ใจในความต อ งการและความคาดหวั ง ของลู ก ค า ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก และการแสดงกิริยา น้ําเสียง ทาทางและพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหลูกคาพึงพอใจและประทับใจ

Integrity
Visioning
Excellence Service

เครือขายสาขาของธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดสรางเครือขายสาขาเพื่อใหบริการแกลูกคาอยางทั่วถึง กลยุทธการ
ขยายสาขาของธนาคารในป 2556 สวนใหญเปนสาขาที่เปดใน HomePro ซึ่งธนาคารไดรวมเปนพันธมิตรกับบริษัท โฮม โปรดักส
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ที่จะขยายสาขาในทุกจังหวัดที่มี HomePro ตั้งอยู ซึ่งเปนยุทธศาสตรการขยายสาขาเพื่อใหมีจุดบริการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและเปนการขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น ปจจุบันธนาคารมี 100 สาขา ดังนี้
• กรุงเทพมหานคร
43
สาขา
• ปริมณฑล
14
สาขา
• ภาคกลาง
7
สาขา
• ภาคเหนือ
5
สาขา
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11
สาขา
• ภาคตะวันออก
7
สาขา
• ภาคตะวันตก
4
สาขา
• ภาคใต
9
สาขา
จํานวนสาขาธนาคารที่ขยายในแตละป
ป
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เครือขายสาขา 100 สาขา ดังนี้
เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
(รวม 43 สาขา)

ปริมณฑล
(รวม 14 สาขา)

ภาคกลาง
(รวม 7 สาขา)
ภาคเหนือ
(รวม 5 สาขา)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รวม 11 สาขา)

ภาคตะวันออก
(รวม 7 สาขา)
ภาคตะวันตก
(รวม 4 สาขา)
ภาคใต
(รวม 9 สาขา)

1. สาขาแฟชั่น ไอสแลนด
4. สาขาคิวเฮาส อโศก
7. สาขาบิ๊กซี บางนา
10. สาขาโฮมโปร เอกมัย-รามอินทรา
13. สาขาสีลม
16. สาขาบางรัก
19. สาขาสะพานควาย
22. สาขาเสนานิคม
25. สาขาเทอรมินอล 21
28. สาขาเดอะ พรอมานาด
31. สาขาพารคเลน (เอกมัย)
34. สาขาสะพานใหม
37. สาขาเทสโก โลตัส พระราม 4
40. สาขาเทสโก โลตัส พระราม 1
43. สาขาเดอะ พาซิโอทาวน (รามคําแหง)
44. สาขาฟวเจอรพารค รังสิต
47. สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน
50. สาขาสุขสวัสดิ์
53. สาขาสมุทรปราการ
56. สาขานครปฐม
58. สาขาพิษณุโลก
61. สาขาโฮมโปร สระบุรี
64. สาขาโฮมโปร ลพบุรี
65. สาขาบิ๊กซี หางดง
68. สาขาโฮมโปร แพร
70. สาขาขอนแกน
73. สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา
76. สาขาโฮมโปร ชัยภูมิ
79. สาขาโฮมโปร เลย
81. สาขาโฮมโปร ชลบุรี
84. สาขาระยอง
87. สาขาโฮมโปร จันทบุรี
88. สาขาหัวหิน
91. สาขาโรบินสัน ราชบุรี
92. สาขาเทสโก โลตัส ภูเก็ต
95. สาขาบิ๊กซี หาดใหญ 2
98. สาขาโฮมโปร ตรัง

2.
5.
8.
11.
14.
17.
20.
23.
26.
29.
32.
35.
38.
41.

สาขา
สาขาเดอะมอลล บางแค
สาขาดิโอลด สยาม
สาขาโฮมโปร เพชรเกษม
สาขาเดอะมอลล ทาพระ
สาขาสําเพ็ง
สาขาคลองถม
สาขาพรานนก
สาขาเดอะ เซอรเคิล ราชพฤกษ
สาขาปากคลองตลาด
สาขาประตูน้ํา
สาขาตลาดนอย
สาขาซีคอน บางแค
สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา
สาขาเสนา เฟสท (เจริญนคร)

45.
48.
51.
54.
57.
59.
62.

สาขาบิ๊กซี บางพลี
สาขาสมุทรสาคร
สาขาบิ๊กซี ติวานนท
สาขาเมกาโฮม รังสิต
สาขาโฮมโปร พุทธมณฑลสาย 5
สาขานครสวรรค
สาขาโฮมโปร เพชรบูรณ

69.
71.
74.
77.
80.
82.
85.

สาขาโฮมโปร เชียงราย
สาขาอุดรธานี
สาขาเซ็นทรัล ขอนแกน
สาขาโฮมโปร สกลนคร
สาขาโฮมโปร บุรีรัมย
สาขาศรีราชา
สาขาโฮมโปร ฉะเชิงเทรา

3.
6.
9.
12.
15.
18.
21.
24.
27.
30.
33.
36.
39.
42.

สาขาเดอะมอลล บางกะป
สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร
สาขาบิ๊กซี พระราม 2
สาขาเยาวราช
สาขาทองหลอ
สาขาบิ๊กซี ออนนุช
สาขาวรจักร
สาขาวงเวียน 22 กรกฎา
สาขาเซ็นทรัล พระราม 9
สาขาถนนจันทน
สาขาซีคอนสแควร
สาขาโบเบ
สาขาเวฟเพลส (เพลินจิต)
สาขาบางลําพู

46.
49.
52.
55.

สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร
สาขาตลาดไท
สาขาเทสโก โลตัส บางนา - ตราด
สาขาโฮมโปร ประชาชื่น

60. สาขาโฮมโปร สุพรรณบุรี
63. สาขาบิ๊กซี อยุธยา

72. สาขาไอที พลาซา อุดรธานี
75. สาขาอุบลราชธานี
78. สาขาโฮมโปร รอยเอ็ด
83. สาขาบิ๊กซี พัทยากลาง
86. สาขาโฮมโปร ปราจีนบุรี

89. สาขาโฮมโปร กาญจนบุรี

90. สาขาเมกาโฮม แมสอด

93. สาขาปาตอง
96. สาขาหาดใหญ
99. สาขานครศรีธรรมราช

94. สาขาเซ็นทรัล สุราษฎรธานี
97. สาขาโฮมโปร ชุมพร
100. สาขาภูเก็ต
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ผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดพัฒนาผลิตภัณฑและบริการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ตองการที่หลากหลายของลูกคา โดยผลิตภัณฑและบริการของธนาคารสามารถแบงออกเปน 4 ประเภทใหญๆ ดังนี้
1. บริการดานเงินฝาก
เปนการใหบริการดานเงินฝากสําหรับกลุมลูกคาทั้งประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม
แสวงหากําไร หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ กองทุน และสหกรณ และสถาบันการเงินในประเทศ โดยใหบริการรับฝากเงิน
ประเภทตางๆ อาทิเชน
• เงินฝากออมทรัพย (Saving Deposit)
- เงินฝากออมทรัพยที่เพิ่มคาดวยอัตราดอกเบี้ยที่สูง สามารถฝาก ถอน เมื่อใดก็ไดตามที่ตองการทําใหมี
ความคลองตัวและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกวัน
- เงินฝากออมทรัพยพิเศษใหอัตราดอกเบี้ยสูงกวาบัญชีเงินฝากออมทรัพยทั่วไป โดยกําหนดใหสามารถถอน
เงินได 3 ครั้ง/เดือน และสามารถฝากเงินเมื่อไรก็ไดตามที่ตองการ
- เงินฝากออมทรัพยพิทักษสุข สําหรับบุคคลธรรมดา เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยคูกับการซื้อประกัน LH Bank
พิทักษสุข
- เงินฝากออมทรัพยธุรกิจคุมคา (Biz Saving) สําหรับลูกคานิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยสูง พรอมรับโบนัสพิเศษ
+ 0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนไมต่ํากวา 1 ลานบาทกําหนดจายดอกเบี้ยรายเดือน
ทุกวันที่ 1 เหมาะสําหรับใชเปนบัญชีประกอบธุรกิจ ควบคูกับบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร
• เงินฝากไมประจํา เปนเงินฝากออมทรัพยประเภทหนึ่งที่ใหดอกเบี้ยสูง โดยทุกขณะตองมีเงินฝากคงหลือ
ในบัญชีไมต่ํากวา 5,000 บาท สามารถฝาก ถอน เมื่อใดก็ไดตามที่ตองการทําใหมีความคลองตัว
• เงินฝากกระแสรายวัน (Current Deposit) เปนบัญชีเงินฝากที่เพิ่มความคลองตัวใหกับธุรกิจ รับดอกเบี้ย
เพิ่มพูนทุกวัน สะดวกกับการเบิก-ถอน ไมวาจะเปนจายผานเช็ค หรือถอนผานบัตรเอทีเอ็ม
• เงินฝากประจํา (Fixed Deposit) เปนเงินฝากที่สรางหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต มีระยะเวลาการฝาก
ใหเลือกตามความตองการใชเงิน และจายคืนเมื่อครบกําหนด
• ใบรับเงินฝากประจํา (FDR) เปนเงินฝากที่สรางหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต มีระยะเวลาการฝาก
ใหเลือกตามความตองการใชเงิน และจายคืนเมื่อครบกําหนด
• เงินฝากปลอดภาษี สําหรับบุคคลธรรมดา เปนการฝากเงินรายเดือนดวยจํานวนเงินเทาๆ กันทุกเดือน
โดยมีระยะเวลาตามที่ธนาคารกําหนด เชน 24 เดือน 36 เดือน และมีจํานวนเงินฝากรวมกันตลอดระยะเวลาการฝากไมเกิน
600,000 บาท
• เงินฝากประจําเลือกได เปนเงินฝากประจํา ที่สามารถเลือกระยะเวลาการฝากไดตามที่ตองการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ และจายชําระคืนเมื่อครบกําหนด
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กลยุทธการแขงขันดานเงินฝาก
ธนาคารไดพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑเงินฝากใหมๆ อยางตอเนื่อง โดยเนนความหลากหลายเหมาะสมกับอาชีพ
และฐานะการเงินของลูกคาในกลุมตางๆ เพื่อเปนทางเลือกในการออมและตอบสนองความตองการของลูกคาที่แตกตางอยาง
ทั่ว ถึง โดยใหผ ลตอบแทนในอัต ราที่จูง ใจ และมีร ะยะเวลาการฝากที่ส ามารถเลื อ กให ส อดคลอ งกับ ความตอ งการของ
ลูกคา ได ซึ่ง จะเปนการเพิ่มขี ดความสามารถในการแขงขันดานเงินฝากของธนาคาร รวมทั้ง ธนาคารไดจัดกิจกรรมสันทนาการ
ตางๆ เพื่อตอบแทนลูกคาเพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเงินฝากโดยไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี
สาขาของธนาคารเปนชองทางหลักที่ชวยในการขยายฐานลูกคาเงินฝาก และเปนชองทางในการใหบริการแกลูกคา
ในการทําธุรกรรมตางๆ รวมทั้งใหคําแนะนําเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกและความพึงพอใจ
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะพิจารณาจากปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบ เชน ตนทุนของ
ธนาคาร แนวโนมอัตราดอกเบี้ย ทิศทางเศรษฐกิจ และสภาวะการแขงขันการระดมเงินฝาก เปนตน ทั้งนี้ ธนาคารไมไดเนนการ
แขงขันดานอัตราดอกเบี้ยเปนหลัก แตจะเนนการบริการและการนําเสนอผลิตภัณฑที่ลูกคาพึงพอใจ
2. บริการดานสินเชื่อ
ธนาคารจํา แนกบริ การด า นสิ น เชื่ อ ออกเปน 3 ภาคธุ รกิ จ ไดแ ก บริ ก ารสิน เชื่ อ เพื่ อ ธุ รกิ จ ขนาดใหญ (Big
Corporate & Corporate) สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs & SSME) และสินเชื่อเพื่อรายยอย (Retail) ดังนี้
1. บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ (Big Corporate & Corporate)
เปนบริการสินเชื่อแกกลุมลูกคาที่เปนธุรกิจขนาดใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนในการประกอบ
ธุรกิจ หรือใชเสริมสภาพคลอง หมุนเวียนในกิจการ สนับสนุนการขยายกําลังการผลิตหรือลงทุน ทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร
และอุปกรณ มีทั้งสินเชื่อระยะสั้น และสินเชื่อระยะยาวที่มีความเหมาะสมตามความตองการของลูกคา
2. สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs & SSME)
เปนบริการสินเชื่อแกกลุมลูกคาที่เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุน
ในการประกอบธุรกิจ หรือใชเสริมสภาพคลอง หมุนเวียนในกิจการ สนับสนุนการขยายกําลังการผลิตหรือลงทุน ทัง้ อาคาร โรงงาน
เครื่องจักร และอุปกรณ มีทั้งสินเชื่อระยะสั้น และสินเชื่อระยะยาวที่มีความเหมาะสมตามความตองการของลูกคา
แบงประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้
- สินเชื่อระยะสั้น
เปนบริการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองและบริหารกระแสเงินสด เปนสินเชื่อระยะสั้นที่สามารถเบิกใชและ
ชําระคืนไดภายในวงเงินที่กําหนดตลอดระยะเวลาการกู อายุวงเงินไวไมเกิน 1 ป
- สินเชื่อระยะยาว
เปนบริการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาวที่มีวัตถุประสงคการใชเงินกูที่ชัดเจน
และกําหนดระยะเวลาการชําระคืนชัดเจนสอดคลองกับความคืบหนาของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการ
เพื่อสนับสนุนผูประกอบการในการลงทุนในโครงการตางๆ เชน การขยายกิจการ สรางโรงงาน/อาคารสํานักงาน การซื้อ
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สินทรัพยถาวร อาทิ เครื่องจักร ยานพาหนะ
เปนตน

และลงทุนในอสังหาริมทรัพย เชน ซื้อที่ดินเพื่อสรางโรงงาน ซื้อบานพักรับรอง

- สินเชื่อแฟคตอริ่ง
เปนบริการสินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การคาหลังการสงมอบสินคาหรือบริการ
และวางบิลเรียบรอยแลวแตใหเครดิตเทอมกับลูกหนี้การคา 10-120 วัน โดยนําเอกสารการคา เชน ใบแจงหนี้, ใบสงสินคา,
ใบกํากับภาษี, ใบวางบิล หรือใบเสร็จรับเงิน เปนตน มาขายใหกับธนาคารพรอมโอนสิทธิการรับเงิน โดยธนาคารจะจายเงิน
ลวงหนา 70-90% ของมูลคาใบแจงหนี้หลังจากสงเอกสารการคามาขาย 1 วัน โดยสวนที่เหลืออีก 10-30% จะไดรับคืนเมื่อ
ธนาคารไดรับการชําระเงินจากลูกหนี้การคาเรียบรอยแลว
- สินเชื่อเชาซื้อ – เพื่อการพาณิชย
เปนบริการสินเชื่อรถยนตเพื่อการพาณิชย สําหรับผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกส ธุรกิจบริการรถเชา และอื่นๆ
- บริการออกหนังสือค้ําประกัน อาวัล และรับรองตั๋วเงิน
เปนบริการออกหนังสือค้ําประกัน อาวัล และรับรองตั๋วเงิน สําหรับลูกคาที่ตองการใชวางหนังสือค้ําประกัน
ใหกับหนวยงานผูวาจาง หรือการยื่นประมูลงาน เชน
1. หนังสือค้ําประกันการยื่นซองประกวดราคา หรือยื่นซองประมูลราคา (Bid Bond / Tender Guarantee)
2. หนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือสัญญาค้ําประกันผลงาน (Performance Bond)
3. หนังสือค้ําประกันการชําระเงินลวงหนา (Advance Payment Guarantee / Security) และหนังสือ
ค้ําประกันการเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee)
- บริการใหคําปรึกษา และบริการอื่นๆ ดานสินเชื่อ
ให คํ า ปรึ ก ษาและบริ ก ารอื่ น ด า นสิ น เชื่ อ ที่ ค รบวงจร เช น การให คํ า ปรึ ก ษาด า นโครงสร า งทางการเงิ น
การเปนผูจัดหาเงินกูรวม (Syndicated Loan) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent) และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent)
3. สินเชื่อรายยอย (Retail)
เปนบริการสินเชื่อสําหรับกลุมลูกคารายยอยที่เปนบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการอุปโภคบริโภค
เปนหลัก โดยแบงประเภทสินเชื่อรายยอยตามวัตถุประสงคของการกูยืม ดังนี้
• สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
-

สิน เชื่ อบานแสนสบาย เปน บริการสินเชื่อ สํา หรับ ผูที่ตองการซื้อ ที่อ ยูอ าศัยใหมแ ละที่อ ยูอ าศั ย
มือสองทุกโครงการ และสินเชื่อเพื่อปลูกสรางที่อยูอาศัย

-

สินเชื่อ Refinance เปนบริการสินเชื่อเพื่อชําระหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของสถาบันการเงินเดิม
(Refinance) สามารถขอวงเงินเพิ่มสําหรับการตอเติม ตกแตง ซื้อเฟอรนิเจอร ดวยเงื่อนไขพิเศษ
• สินเชื่ออเนกประสงค เปนบริการสินเชื่อโดยนําที่อยูอาศัยปลอดภาระ เชน บานเดี่ยว ทาวนเฮาส หรือ
บานแฝด มาเปนหลักประกัน เพื่อนําเงินไปใชในเรื่องตางๆ เชน เพื่อซอมแซม ตอเติมที่อยูอาศัย ใชในการประกอบธุรกิจ หรือ
ใชจายในวัตถุประสงคอื่นๆ ตามตองการ
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• สินเชื่อบุคคล เปนบริการสินเชื่อเพื่อนําไปใชจายในการจัดหาความสะดวกสบายในการใชชีวิตที่
ทันสมัย โดยผอนชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือนตามระยะเวลา เชน สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค และสินเชื่อ
สําหรับซื้อประกันชีวิตเพื่อคุมครองวงเงินสินเชื่อ เปนตน
• สินเชื่อเพื่อการศึกษา เปนบริการสินเชื่อเพื่อรองรับคาใชจายดานการศึกษา ทั้งที่อยูในหลักสูตร
ภาคบังคับ หรือการศึกษาเพื่อหาประสบการณเพิ่มพูนมูลคาใหกับตนเอง สามารถใชไดกับการศึกษาทุกระดับชั้นไมวาจะเปน
หลักสูตรระยะสั้นไปถึงระดับปริญญาโท ทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ การผอนชําระเปนแบบลดเงินตนและ
ลดดอกเบี้ย
• สินเชื่อเชาซื้อ
รถยนตใหม และรถยนตใชแลว

–

รายยอย เปนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตสวนบุคคลทุกประเภททั้ง

กลยุทธการแขงขันบริการดานสินเชื่อ
ธนาคารแบงลูกคาออกเปนกลุมเพื่อใหสามารถเขาถึงความตองการ โดยมุงเนนการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับ
กลุมลูกคาทุกกลุมอยางตอเนื่อง และนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ครบวงจรตามความตองการของลูกคาแตละราย
เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละกลุมไดอยางชัดเจน โดยจะพิจารณาจัดรูปแบบสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย
ประเภทวงเงิน ระยะเวลาการชําระคืนที่เหมาะสมกับลูกคาแตละรายและมีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่รวดเร็ว
เพื่อขยายฐานลูกคา SMEs ธนาคารเนนกลยุทธการขยายสินเชื่อแกลูกคาเดิมที่มีประวัติการชําระดีเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางธุ ร กิ จ และรัก ษาฐานลู ก ค า เดิ ม ให อ ยู กั บ ธนาคารอย า งยาวนาน สํา หรั บ ฐานลู ก คา ใหม ธ นาคารตั้ง เป า ขยายสิ น เชื่ อ ไปที่
กลุมลูกคาเปาหมายที่มีฐานะการเงินดี
กลยุทธการปลอยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ใชกลยุทธในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายดวยการขยายสาขาไปในพื้นที่ที่
มีศักยภาพในดานสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยพรอมกับการลงพื้นที่ของพนักงานการตลาดของธนาคาร โดยจะเนนลูกคาในโครงการ
บนทําเลที่มีศักยภาพ และโครงการบานที่มีคุณภาพและสามารถขายตอไดในราคาดีเพื่อเปนการขยายฐานลูกคาของธนาคาร
อยางไรก็ดี สินเชื่อประเภทนี้มีการทําการตลาดคอนขางสูง โดยกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญของธนาคารไดแก การบริการที่ดีมี
คุ ณ ภาพและรวดเร็ ว โดยเฉพาะขั้ น ตอนการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ที่ ฉั บ ไว รวมถึ ง การสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ผู ป ระกอบการและ
พนักงานขายของโครงการที่อยูอาศัยและการจัดรายการสงเสริมการขายตามวาระพิเศษ
3. บริการดานอิเล็กทรอนิกส
เปนบริการที่รองรับการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกคาผานชองทางดานอิเล็กทรอนิกส เพื่อความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ชองทางการใหบริการ ไดแก
- บริการตู ATM บริการถอนเงินสด โอนเงินภายในธนาคาร โอนเงินตางธนาคาร ชําระคาสินคาและบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีตู ATM (Automatic Teller Machine) จํานวน 152 เครื่อง เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 54 เครื่อง
รวมทั้งตู ATM ของธนาคารรับบัตร JCB และบัตร CUP เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว
- บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต (LH Bank Speedy) ใหบริการทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ชวย
อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินที่สามารถทําธุรกรรมไดทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา และมีระบบรักษาความปลอดภัย
แบบ Double Security ที่ทําใหการทําธุรกรรมมีความมั่นใจ มีเมนูใชงานงาย สามารถทํารายการโอนเงินภายในธนาคาร
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และโอนเงินตางธนาคาร ชําระคาสินคาและบริการ ชําระสินเชื่อ ตรวจสอบสถานะเช็คหรืออายัดเช็ค รวมถึงตรวจสอบสถานะ
ทางบัญชี และธนาคารจะสง SMS แจงผลการทําธุรกรรมใหลูกคาทราบทุกครั้งที่มีการทํารายการ
- บริการโอนเงิน ใหบริการโอนเงินภายในประเทศ ซึ่งเปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกลูกคาที่สามารถ
โอนเงินภายในบัญชี โอนเงินใหกับบุคคลอื่นภายในธนาคาร โอนเงินตางธนาคาร โอนเงินรายยอยอัตโนมัติ (ATS) และโอนเงิน
รายใหญระหวางธนาคาร (BAHTNET)
- บริการ Cash Management เปนบริการทางการเงินสําหรับธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว ลดงานเอกสาร ลดตนทุน
การบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจอยางลงตัว ไดแก
1. บริการจายเงินเดือนพนักงานผานบัญชีเงินฝาก (Payroll) เพื่อจายคาจางหรือเงินเดือนผานธนาคาร
โดยทํารายการโอนเงินที่มีจํานวนรายการมากๆ ดวยการสงคําสั่งเพียงครั้งเดียว
2. บริการโอนเงินรายยอยตางธนาคาร (Bulk Payment) โดยทํารายการโอนที่มีจํานวนรายการมากๆ ดวย
การสงคําสั่งเพียงครั้งเดียว
3. บริการตัวแทนรับชําระคาสินคาและบริการผานธนาคาร (Bill Payment)
4. บริการตัดบัญชี/โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit / Direct Credit)
- บริการทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Internet Banking on Mobile) เปนบริการที่สามารถทําธุรกรรม
ทางการเงินไดสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ผานโทรศัพทมือถือ โดยไมมีขอจํากัดดานเครือขาย ไมตองเปลี่ยนซิม เพียงใชโทรศัพท
ที่สามารถเชื่อมตอ Internet ก็เขาถึงบริการ Internet Banking on Mobile ไดงายๆ
- บริการ LH Bank SMS Alert เปนบริการสงขอความ SMS แจงเตือนเมื่อมีเงินเขาออกผานบัญชีเงินฝาก
ของลูกคาผานทางโทรศัพทมือถือ ซึ่งทําใหไดรูสถานะของบัญชีเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทําธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึ้น โดย
สามารถเลือกวงเงินแจงเตือนไดตั้งแต 500 บาทขึ้นไป เพียงลงทะเบียนสมัครใชบริการ LH Bank SMS Alert ที่สาขาธนาคาร หรือ
ที่ตู ATM ของธนาคาร จากนั้นทานจะไดรับ SMS ยืนยันการสมัครใชบริการและแจงความเคลื่อนไหวของบัญชีไดทันที
กลยุทธการแขงขันดานบริการอิเล็กทรอนิกส
ธนาคารกําหนดกลยุทธในการขายบริการอิเล็กทรอนิกสผานชองทางสาขา สําหรับกลุมลูกคาบุคคลที่ตองการ
ความสะดวกรวดเร็วในการทําธุรกรรม และตองการความปลอดภัยในการโอนเงิน เนนการเขาถึง ความงาย และสะดวกรวดเร็ว
ของการใหบริการ รวมทั้งการจัดรายการสงเสริมการขาย
4. บริการดานอื่น ๆ
• บริการดานประกัน มีผลิตภัณฑประกันใหเลือกหลายแบบตามความตองการของลูกคา ทั้งประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย โดยมีผลิตภัณฑของบริษัทประกันตางๆ ใหเลือก ดังนี้
• บริการเปนนายหนาประกันชีวิต ใหกับ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
บริษัท เอ ไอ เอ ประกันชีวิต จํากัด
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• บริการจําหนายผลิตภัณฑประกันวินาศภัย โดยมีผลิตภัณฑของ
บริษัท ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัด
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
• บริการเปนตัวแทนขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ธนาคารเปนตัวแทนใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนตางๆ ซึ่งมีกองทุนประเภทตางๆ ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(Retirement Mutual Fund หรือ RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ
LTF) ดังนี้
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน ฟนันซา จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย) จํากัด
• บริการ LH Bank Privilege เปนบริการทางการเงินรูปแบบใหมดวยบริการเหนือระดับ เอกสิทธิ์สําหรับ
ลูกคาระดับพรีเมี่ยม บริการเลขาสวนตัวมืออาชีพที่ใหคําปรึกษา ชวยดูแลและบริหารเงินในพอรตใหมีประสิทธิภาพและไดรับ
ผลตอบแทนสูง รวมทั้งสิทธิประโยชนตางๆ มากมาย
• บริการฝาก-ถอน เงินสด ไมตองเขียนสลิป เปนบริการที่เพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาที่เขามาใชบริการ
ที่สาขาเพียงลูกคาแจงความประสงคฝาก-ถอน เงินสด กับพนักงานสาขาพนักงานจะทํารายการและจะทําสลิป ใหลูกคาลงนาม
• บริการรับคําขอตรวจเครดิตบูโรผานเคานเตอรธนาคาร เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกลูกคา
และประชาชนทั่วไปที่ตองการตรวจสอบขอมูลเครดิตของตนเอง โดยสามารถใชบริการไดที่เคานเตอรของธนาคารไดทุกสาขา
ทั่วประเทศ
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• บริการทางการเงินบนรถตูเคลื่อนที่ เปรียบเสมือนสาขาเคลื่อนที่ของธนาคาร เพื่อเพิ่มชองทางการ
ใหบริการทางการเงินแกลูกคาตามจุดตางๆ โดยธุรกรรมทางการเงินที่ใหบริการ ไดแก บริการเปดบัญชีเงินฝาก บริการรับฝากเงิน
ถอนเงิน โอนเงิน รับชําระคาสินคาและบริการ
• บริการจําหนายผลิตภัณฑทางการเงิน อาทิเชน แคชเชียรเช็ค และเช็คของขวัญ
• บริการรับชําระคาสาธารณูปโภค และบัตรเครดิต รับชําระคาเบี้ยประกันชีวิตและคาใชจายตางๆ และ
ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ รวมทั้งเปนตัวแทนของ Counter Service ในการเปนจุดรับชําระคาสินคาและบริการ มากกวา 500
บริการ
• บริการเปนผูแนะนําลูกคาใหบริษัทหลักทรัพย ใหบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย-ไซรัส จํากัด (มหาชน)
และบริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด
• บริการเปนผูแนะนํากองทุนสวนบุคคล ใหบริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
• บริการอื่น ๆ เชน บริการใหเชาตูนิรภัย
ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
ฐานลูกคาอสังหาริมทรัพยของบริษัทในกลุมบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮาส
จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือเปนผูนําตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยเปนประโยชนตอการปลอยสินเชื่อของธนาคาร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย รวมไปถึงเปนโอกาสในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินอื่นๆ ใหกับลูกคาดังกลาว
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีโอกาสในการปลอยสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหกับบริษัทคูคาตางๆ ของบริษัทในกลุม
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน)
เปาหมายในการดําเนินงาน
ธนาคารแลนด แอนด เฮา ส จํา กัด (มหาชน) ไดพ ัฒ นาดา นตา งๆ อยา งตอ เนื่อ ง ทั ้ง การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ
เงินฝากและสินเชื่อ การขยายเครือขายสาขาเพื่อใหบริการใหครอบคลุมพื้นที่ การพัฒนากระบวนการใหบริการลูกคาที่มีความ
สะดวกรวดเร็ว การพัฒนาบุคคลากร ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน รวมถึง
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่หลากหลาย
การดําเนินธุรกิจในป 2557 ธนาคารยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาดานตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งการขยายบริการดานสินเชื่อ
ไปยั ง ลู ก ค า กลุ ม ใหม ๆ การขยายฐานลู ก ค า เงิ น ฝาก การเพิ่ ม ช อ งทางการให บ ริ ก ารลู ก ค า เพื่ อ ขยายฐานการสร า งรายได
คาธรรมเนียม ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคคลากรใหมีความรูและความชํานาญในผลิตภัณฑทางการเงินรวมทั้ง พัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ทั้งนี้ เพื่อบรรลุพันธกิจการเปนสถาบันการเงินที่มั่นคงและมีอัตราการ
เติบโตสูงอยางตอเนื่อง
นอกจากเปาหมายการขยายฐานดานธุรกิจแลว ธนาคารไดใหความสําคัญกับการดําเนินกิจการตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี การปองกันการจายเงินเพื่อการคอรรัปชั่น การเสริมสรางระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม รวมถึงการดําเนิน
ธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม
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2. โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับป 2556 ป 2555 และ
ป 2554 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
โครงสรางรายได
จํานวน
รายไดดอกเบี้ย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
การใหเชาซื้อ
รวมรายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝากและ
ธนาคารแหงประเทศไทย
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมรับนายหนา
คารับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน
คาธรรมเนียมเบี้ยปรับ
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม
คาธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุน
อื่นๆ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการ
อื่นๆ
รวมคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดอื่น
กําไรจากเงินลงทุน
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน

ป 2556
รอยละ

ป 2555
จํานวน

รอยละ

ป 2554
จํานวน
รอยละ

4,957.38
1,322.60
137.88
100.30
6,518.16

148.99
39.75
4.14
3.01
195.90

3,727.74
971.39
146.05
10.94
4,856.12

150.75
39.28
5.91
0.44
196.38

2,414.29
762.87
202.92
0.10
3,380.18

128.93
40.73
10.84
0.01
180.52

(2,816.68)
(6.13)
(416.03)

(84.65)
(0.18)
(12.50)

(1,497.13)
(669.87)
(266.37)

(60.54)
(27.09)
(10.77)

(502.17)
(807.57)
(245.51)

(26.82)
(43.13)
(13.11)

(486.17)
(3,725.01)
2,793.15

(14.61)
(110.95)
83.95

(302.35)
(2,735.72)
2,120.40

(12.23)
(110.63)
85.75

(95.77)
(1,651.01)
1,729.17

(5.11)
(88.17)
92.35

87.97
42.01
55.10
51.37
24.49
38.26
299.20

2.64
1.26
1.66
1.54
0.74
1.15
8.99

59.15
23.41
11.98
21.68
8.82
28.47
153.51

2.39
0.95
0.48
0.88
0.36
1.15
6.21

44.82
17.21
3.40
1.90
0.60
20.73
88.66

2.39
0.92
0.18
0.10
0.03
1.11
4.73

(27.72)
(13.59)
(41.31)
257.89

(0.83)
(0.41)
(1.24)
7.75

(23.45)
(8.52)
(31.97)
121.54

(0.95)
(0.34)
(1.29)
4.91

(19.34)
(2.21)
(21.55)
67.11

(1.03)
(0.12)
(1.15)
3.58

213.47
62.79
276.26
3,327.31

6.42
1.89
8.30
100.00

183.74
47.15
230.89
2,472.82

7.43
1.91
9.34
100.00

73.47
2.75
76.22
1,872.50

3.92
0.15
4.07
100.00
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จากตารางแสดงใหเห็นวา โครงสรางรายไดของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย จําแนกไดเปน 3
ประเภท คือ
1. รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดดอกเบี้ย ประกอบดวย รายไดจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ รายไดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รายไดจาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และรายไดจากการใหเชาซื้อ โดยในงวดรายงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยจํานวน 6,518.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 1,662.04 ลานบาท คิดเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 34.23 รายไดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนี้สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยในเงินใหสินเชื่อซึ่งเพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวของเงินใหสินเชื่อของธนาคาร และการเพิ่มขึ้นของรายไดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ทางธนาคารมีการลงทุน
เพิ่มมากขึ้นจากปกอน
คาใชจายดอกเบี้ย ประกอบดวย คาใชจายดอกเบี้ยของเงินรับฝาก ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม รายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน และเงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝากและธนาคารแหงประเทศไทย โดยในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอย
มีคาใชจายดอกเบี้ยจํานวน 3,725.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 989.29 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 36.16
สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดอกเบี้ยในเงินรับฝาก ทั้งนี้เนื่องจากในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมี
เงินรับฝากเพิ่มขึ้นสูงถึง 25,559.96 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 30.29
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 2,793.15 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 83.95 ของรายไดรวมจากการดําเนินงาน รายไดดอกเบี้ยสุทธิดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป 2555 และ 2554 เทากับ
672.75 ลานบาท และ 1,063.98 ลานบาท ตามลําดับ รายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของธนาคาร
2. รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได คา ธรรมเนี ย มและบริ ก ารโดยส ว นมากมาจากค า ธรรมเนี ย มการอํ า นวยเงิ น ให สิ น เชื่ อ ซึ่ ง ประกอบด ว ย
รายไดคาธรรมเนียมรับนายหนา รายไดคารับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน คาธรรมเนียมเบี้ยปรับ คาธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนรวม และคาธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายได
คาธรรมเนียมและบริการจํานวน 299.20 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 145.69 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 94.91
โดยคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการจํานวน 41.31
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 9.34 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 29.21
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจํานวน
257.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.75 ของรายไดรวมจากการดําเนินงาน รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิดังกลาวเพิ่มขึ้น
จากป 2555 และ 2554 เทากับ 136.35 ลานบาท และ 190.78 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเงินใหสินเชื่อ
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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3. รายไดอื่น
รายได อื่ น ประกอบด ว ย กํ า ไรจากเงิ น ลงทุ น และรายได จ ากการดํ า เนิ น งานอื่ น ๆ สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดอื่นจํานวน 276.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 45.37 ลานบาท
คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 19.65
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด เปนบริษัทยอยของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล
บริษัทวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท และมีการติดตาม ทบทวนแผนการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเพื่อใหทันตอสถานการณและสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประเภทตางๆ ดังนี้
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย แบบ ค
1.1 ประเภทการจัดการกองทุนรวม
1.2 ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
1.3 ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.4 ประเภทการคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.5 ประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.6 ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน
1.7 ประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
2.1 ประเภทการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา
2.2 ประเภทการเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา
วิสัยทัศน (Vision)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด จะเปนบริษัทที่มีมาตรฐานประกอบธุรกิจ โดยคํานึงถึง
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงเนนใหมีการปฏิบัติงานที่คํานึงและรักษาผลประโยชนที่เหมาะสมที่สุดใหแกลูกคาภายใต
หลักความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความระมัดระวัง (Duty of Care)
พันธกิจ (Mission)
เปนธุรกิจที่ชวยเสริมศักยภาพในการแขงขันใหแกกลุมธุรกิจทางการเงินในการใหบริการทางการเงินเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาทั้งในวัตถุประสงคของการออมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท
ใหมีบริการที่หลากหลายขึ้น และเพื่อเปนทางเลือกใหแกผูสนใจลงทุนโดยการลงทุนผานกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสวนบุคคล ซึ่งมีผูบริหารจัดการลงทุนที่เปนมืออาชีพดูแลจัดการลงทุนใหเปนบริษัทจัดการที่สรางผลตอบแทนใหเปน
ที่พอใจทั้งแกผูถือหนวยและผูถือหุนของกิจการ

39

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น แลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด ประกอบธุ ร กิ จ จั ด การกองทุ น รวม กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล โดยใหความสําคัญและเนนการทําตลาดใหมีความหลากหลาย
เพื่อใหครอบคลุมทุกระดับความตองการและทุกกลุมของผูลงทุน ดวยเสนอขายหนวยลงทุนผานชองทางการจัดจําหนวยหลาย
ชองทาง ไดแก สาขาของธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่เปน
สถาบันการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยจัดใหมีบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดควบคุมดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
โดยลักษณะผลิตภัณฑและบริการ มีดังนี้
• กองทุนรวม
เปนการใหบริการจัดการกองทุนรวม โดยเสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน โดยพิจารณา
จากความตองการของผูลงทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด เนนวิธีการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
โดยมี ก ารศึ ก ษาและวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ การลงทุ น อย า งสม่ํ า เสมอรวมถึ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งในการลงทุ น และรายงาน
สภาพตลาดการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนใหผูลงทุนทราบอยางสม่ําเสมอ
• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
เปนการใหบริการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที่เนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีรายไดประจํา เชน
อาคารสํานักงาน เซอรวิสอพารทเมนท โดยรายไดที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะถูกสงไปใหผูลงทุนในรูปเงินปนผล
• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เปนบริการจัดการลงทุนใหแกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดตั้งโดยความสมัครใจของบริษัทนายจางที่ตองการ
ออมเงินเพื่อเปนสวัสดิการใหแกพนักงาน และใหพนักงานออมเงินเขากองทุนอีกสวนหนึ่ง เมื่อออกจากงานหรือเกษียณอายุ โดย
สมาชิ ก ได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างภาษี โ ดยบริ ษั ท จั ด การจะเป น ผู นํ า เงิ น ดั ง กล า วไปลงทุ น ให เ หมาะสมกั บ ภาวะการลงทุ น ใน
แตละชวงเวลาเพื่อใหเงินออมมีผลประโยชนสะสมใหแกพนักงานอยางเหมาะสมและพอเพียงสําหรับการดํารงชีวิตภายหลัง
เกษียณหรือพนสภาพการเปนพนักงาน ซึ่งกองทุนมีทั้งรูปแบบที่ใหพนักงานตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนเองใหเหมาะกับความ
ตองการและความเสี่ยงที่ยอมรับได หรือแบบที่คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนผูเลือก โดยบริษัทมีการจัดทํารายงาน
สรุปยอดเงินลงทุน และประเมินผลตอบแทน ใหแกพนักงาน และบริษัทนายจางอยางสม่ําเสมอตามขอกําหนดของกฎหมาย
• กองทุนสวนบุคคล
เปน การให บ ริ ก ารจัดการลงทุน แกผูล งทุน ทั้ ง บุค คลธรรมดา และนิ ติบุคคล การจัดการกองทุน สว นบุค คล
ซึ่งครอบคลุมการจัดการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน พันธบัตร หุนกู หุนทุน และหนวยลงทุน โดยพิจารณาจากระดับ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกคาและมีการจัดทํารายงานสรุปและประเมินผลใหแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ
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มูลคาสินทรัพยสุทธิภายใตการบริหารจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด มีกองทุนภายใตการบริหาร
จัดการ คิดเปนมูลคาสินทรัพยสุทธิทั้งสิ้น 31,200.05 ลานบาท ประกอบดวย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 17,942.98 ลานบาท
กองทุนรวมตราสารหนี้ 11,171.14 ลานบาท กองทุนรวมตราสารทุน 764.55 ลานบาท และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,321.38 ลานบาท
เปาหมายการดําเนินงาน
ในป 2557 บริษัทจะเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในการบริหารกองทุนรวม ทั้งในสวนของกองทุนรวม กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย และทรัสตเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยบริษัทจะขออนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ไดแก ธุรกิจผูจัดการ
กองทรั ส ต และธุ ร กิ จ การเป น ตั ว แทนขายหน ว ยลงทุ น เป น ต น ตลอดจนการเพิ่ ม ช อ งทางการจํ า หน า ยหน ว ยลงทุ น และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนของบริษัทเอง และสวนที่เชื่อมตอกับผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกลูกคาผูถือหนวยลงทุนของบริษัท
โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด สําหรับป 2556 ป 2555 และ
ป 2554 มีรายละเอียดดังนี้
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
ในป 2556 บริษัทมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการ จํานวน 79.13 ลานบาท เพิ่มขึ้น 48.61 ลานบาท หรือรอยละ
159.27 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2555 โดยคาธรรมเนียมสวนใหญมาจากการจัดการกองทุนรวม และนายทะเบียนกองทุน ซึ่งคิดเปน
รอยละ 64.92 และรอยละ 30.95 ของรายไดคาธรรมเนียมและบริการทั้งหมด ตามลําดับ ซึ่งสัมพันธไปทิศทางเดียวกันกับจํานวน
กองทุนและมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนที่เพิ่มขึ้นจากปกอน
ตารางแสดงรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การจัดการกองทุนรวม
นายทะเบียนกองทุน
การซื้อคืนหนวยลงทุน
การขายคืนหนวยลงทุน
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลง
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2554 (ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(รอยละ)
51.37
21.68
1.90
29.69
136.95
24.49
8.82
0.60
15.67
177.66
2.98
2.98
n/a
0.29
0.02
0.01
0.27
1,350.00
79.13
30.52
2.51
48.61
159.27
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จํานวนกองทุนที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนกองทุนทั้งสิ้น 34 กอง ซึ่งเมื่อเทียบกันป 2555 มีจํานวนกองทุนเพิ่มขึ้น
13 กอง หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 61.90 และมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน (NAV) รวมจํานวน 29,878.67 ลานบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ป 2555 มีจํานวนเพิ่มขึ้น 3,464.04 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.11
ตารางแสดงจํานวนกองทุนและมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน (NAV)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทของกองทุน

31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2554
จํานวน
NAV
จํานวน
NAV
จํานวน
NAV
กอง
(ลานบาท)
กอง
(ลานบาท)
กอง
(ลานบาท)
กองทุนตราสารหนี้
20 11,165.84
13
8,781.74
6 2,196.68
กองทุนตราสารทุน
6
494.57
3
43.95
กองทุนอสังหาริมทรัพย
3 15,753.80
3 15,391.07
กองทุนผสม
3
234.31
1
4.26
กองทุนแกไขปญหา
1
2,189.18
1
2,193.61
1 3,970.86
สถาบันการเงิน
อื่นๆ
1
40.97
รวม
34 29,878.67
21 26,414.63
7 6,167.54

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
การเปลี่ยนแปลง
สัดสวน
จํานวน
NAV
สัดสวน
NAV
กอง
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท)
7 2,384.10 53.85
27.15
3
450.62 100.00 1,025.30
362.73
2.30
2
230.05 200.00 5,400.23
(4.43)
(0.20)
1
13

40.97
3,464.04

n/a
61.90

n/a
13.11
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
1. หลักทรัพยของธนาคาร
1.1 หุนสามัญ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ธนาคารมีทุ นจดทะเบียนจํานวน 20,000,000,000 บาท แบงเปน หุ นสามัญจํา นวน
2,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนชําระแลวจํานวน 12,500,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 1,250,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
1.2 หุนบุริมสิทธิ
- ไมมี 1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
- ไมมี 2. ผูถือหุน
2.1 โครงสรางการถือหุน
รายชื่อผูถือหุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
รายชื่อ
1. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
2. ผูถอื หุนรายยอย 17 ราย
รวม

จํานวนหุนสามัญ
1,249,999,900
100
1,250,000,000

รอยละ
99.99
0.01
100.00

2.2 ขอมูลผูถือหุนรายใหญ
บริ ษั ท แอล เอช ไฟแนนซ เ ชี ย ล กรุ ป จํ า กั ด (มหาชน) เป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องธนาคาร โดยมี สั ด ส ว นการ
ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2552 เพื่อลงทุนในธนาคารและเพื่อเปนไปตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม โดย
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล
กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทลูกใน
กลุม Solo Consolidation และมีบ ริษั ท หลักทรัพ ยจั ดการกองทุน แลนด แอนด เฮ า ส จํา กัด เป น บริษั ท ลูกนอกกลุ ม
Solo Consolidation
เมื ่ อ วั น ที ่ 6 พฤษภาคม 2554 ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยได ร ั บ หุ  น สามั ญ ของบริ ษ ั ท แอล เอช
ไฟแนนซ เชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2554 โดยใชอักษรยอในการซื้อขายหลักทรัพยวา LHBANK
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2.3 ขอมูลบริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด เปนบริษัทยอยของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) โดยธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว ชื่อเดิมคือบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ยูไนเต็ด จํากัด ไดจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 และไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 บริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประเภทตางๆ ดังนี้
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย แบบ ค
1.1 ประเภทการจัดการกองทุนรวม
1.2 ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
1.3 ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.4 ประเภทการคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.5 ประเภทการจัดจําหนวยหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.6 ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน
1.7 ประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน
2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
2.1 ประเภทการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา
2.2 ประเภทการเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา
3. นโยบายการจายเงินปนผล
3.1 นโยบายการจายเงินปนผลของธนาคาร
ในการพิจารณาจายเงินปนผล ธนาคารจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาวและจะ
พิจารณาจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร ซึ่งสรุปสาระสําคัญคือเงินปนผลให
แบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการอาจจายเงินปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวไดเมื่อเห็นวาธนาคารมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นและรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป นอกจากนี้ การจายเงินปนผลตองเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยและตามที่กฎหมาย
กําหนด
3.2 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
ธนาคารมี บ ริ ษั ท ย อ ย ได แ ก บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น แลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด การจ า ยเงิ น ป น ผล
จะเป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ซึ่ ง สรุ ป สาระสํ า คั ญ คื อ การจ า ยเงิ น ป น ผลทุ ก คราว บริ ษั ท ต อ งจั ด สรรเงิ น ไว เ ป น
ทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบของเงินกําไรสุทธิซึ่งบริษัททํามาหาไดจากกิจการบริษัท จนกวาสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบ
ของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น
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3.3 ขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินปนผล
ตามประกาศธนาคารแห ง ประเทศไทย ที่ สนส. 31/2551 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารจั ด ชั้ น และการกั น เงิ น สํ า รอง
กํ า หนดให ใ นระหว า งเวลาที่ ส ถาบั น การเงิ น ยั ง ไม ตั ด สิ น ทรั พ ย ที่ เ สี ย หายออกจากบั ญ ชี ห รื อ กั น สํ า รองสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย แ ละ
ภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไมเสียหายไมครบทั้งจํานวน สถาบันการเงินจะจายเงินปนผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแกผูถือหุน
มิได
ตามประกาศธนาคารแห ง ประเทศไทย ที่ สนส.21/2555 เรื่ อ ง ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี ข อง
สถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจายเงินปนผล กําหนดใหสถาบันการเงินไมควรนํากําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงรือไมมีกระแส
เงินสดรับจริงมาใชในการจายเงินปนผล เชน กําไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพยเพื่อคา (Mark to Market) กําไรที่เกิดจากการ
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพยทางการเงินและไมควรนํากําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสินที่มิไดมีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทําให
สถาบันการเงินมีกําไรสูงกวาหรือขาดทุนต่ํากวากรณีปกติมาใชในการจายเงินปนผล เชน กําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสินรอ
การขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขใหสถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพยสินนั้นไดในอนาคต
4. จํานวนและชนิดหุนที่บริษทั ถือหุนในบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน ตั้งแตรอยละสิบขึ้นไปและไมเกินรอยละหาสิบ
-ไมมี5. จํานวนและชนิดหุนที่บริษทั ถืออยูในบริษัทในเครือ ตั้งแตรอยละหาสิบขึ้นไป
ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท

0105551006645

ทุนจดทะเบียน

จํานวน 300,000,000 บาท

ทุนเรียกชําระแลว

จํานวน 300,000,000 บาท

มูลคาที่ตราไวหุนละ

หุนสามัญหุนละ 100 บาท

ชนิดของหุนทั้งหมด
และที่ออกจําหนายแลว
โทรศัพท

ประกอบดวย

โทรสาร

0-2286-3585 , 0-2679-2150

เว็บไซต

www.lhfund.co.th

ผูถือหุนใหญ

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ์
0-2286-3484 , 0-2679-2155

:

3,000,000 หุน
-ไมมี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแลว แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,999,995 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
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โครงสรางองคกร
ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
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โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจั ดการของธนาคารแลนด แอนด เฮา ส จํากัด (มหาชน) ประกอบด ว ย คณะกรรมการธนาคาร ซึ่ง
คณะกรรมการธนาคารได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ยอี ก 5 คณะ ได แ ก คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอยมีองคประกอบ คุณสมบัติการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจนและเปนไปตามประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน กรรมการ ผูจัดการ และผูมีอํานาจในการจัดการธนาคารตองไดรับ
ความเห็นชอบโดยธนาคารแหงประเทศไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการธนาคาร ประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
หมายเหตุ

/1

นายอนันต
นายรัตน
นายไพโรจน
นายอดุลย
นายสมศักดิ์
นายคุณวุฒิ
นายนพร
นางสุวรรณา
นางศศิธร
นายวิเชียร

อัศวโภคิน
พานิชพันธ
เฮงสกุล
วินัยแพทย
อัศวโภคี
ธรรมพรหมกุล
สุนทรจิตตเจริญ
พุทธประสาท/1
พงศธร
อมรพูนชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 มีมติแตงตั้งนางสุวรรณา พุทธประสาท เขาดํารงตําแหนงกรรมการ
มีผลตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2556 แทนนายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
และนางสุวรรณา พุทธประสาท ไดลาออกจากการเปนกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยธนาคารไดแตงตั้งนายศิริชัย สมบัติศิริ เขาดํารงตําแหนงกรรมการเทน

กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามแทนธนาคาร
นายรัตน พานิชพันธ นายนพร สุนทรจิตตเจริญ และนางศศิธร
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

พงศธร โดยกรรมการสองในสามคนนี้

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของธนาคารดวยความซื่อสัตย
สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนขององคกรโดยรวม ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนของผูถือหุนกลุมใดหรือรายใด โดยมี
หนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของธนาคารและของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระวังรักษาผลประโยชนของธนาคาร
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2. กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทาง
การดําเนินงานของธนาคารตามที่ฝายจัดการเสนอและกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายที่ไดรับการอนุมัติไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของธนาคารและผูถือหุน
3. จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร
4. ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจวากรรมการที่เปนผูบริหารและฝายจัดการ
ดําเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว
5. ดูแลใหเกิดความมั่นใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการในงานของธนาคารซึ่งรวมถึงการแตงตั้ง
ผูบริหารระดับสูง
6. ดําเนินการใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
7. ดูแลใหฝายจัดการบอกกลาวเรื่องที่สําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการ รวมถึงดูแลใหมีกระบวนการในการ
จัดสงขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอ มูลจากฝา ยจัดการอยางเพียงพอที่จะทําใหสามารถปฏิบัติตาม
อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ
8. ดูแลใหฝายจัดการมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการและการควบคุมทางดานการบริหารความเสี่ยงประเภท
ตางๆ ที่เกิดขึ้นและอนุมัตินโยบายดังกลาว รวมทั้งทบทวนกลยุทธการปฏิบัติจริงและนโยบายในเรื่องดังกลาว
อยางสม่ําเสมอ
9. พิจารณาอนุมัติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยที่ไดแตงตั้งขึ้น
10. ดูแลใหธนาคารกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อและการลงทุนแกบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร
11. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงรายงาน (Management Letter) จากผูสอบบัญชีภายนอกและขอคิดเห็นจาก
ฝายจัดการตอคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
12. จัดใหมีการถวงดุลอํานาจของฝายจัดการและ/หรือผูถือหุนรายใหญใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยกําหนดใหมี
สัดสวนหรือจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารอยางเหมาะสม
13. ใหกรรมการเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแตละป
2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Directors Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายรัตน
นายนพร
นายคุณวุฒิ
นางศศิธร
นายวิเชียร

พานิชพันธ
สุนทรจิตตเจริญ
ธรรมพรหมกุล
พงศธร
อมรพูนชัย

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการ
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. เสนอนโยบาย วางแผนกลยุทธและทิศทางการดําเนินงานของธนาคารตอ คณะกรรมการธนาคารและ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับการอนุมัติ
2. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อและการลงทุนแกบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร
3. พิจารณาอนุมัติการใหสินเชื่อภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและ
กลั่นกรองการใหสินเชื่อกอนเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
4. พิจารณากลั่นกรองงานตางๆ กอนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
5. บริหารจัดการองคกรและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ
6. มอบหมายงานและประสานงานกับผูบริหารระดับลางลงมา ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน
ที่วางไว ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งวิเคราะห
ผลการปฏิบัติงานเพื่อหาขอดี ขอเสียและแนวทางในการแกไข
7. รายงานเรื่องที่มีนัยสําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการธนาคาร
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ก รรมการบริ ห ารท า นใดหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง มี ส ว นได เ สี ย หรื อ มี ค วามขั ด แย ง
ทางผลประโยชน กรรมการบริหารทานนั้นไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาวกับธนาคารหรือบริษัทยอยของธนาคาร
ตามขอบังคับของธนาคารและตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังนี้
1. นายไพโรจน
2. นายอดุลย
3. นายสมศักดิ์
นางสาวชุติมา
หมายเหตุ

/1

เฮงสกุล/1
วินัยแพทย
อัศวโภคี/1
บุญมี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการ

เปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานและประเมินผลใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให ธ นาคารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย ห รื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของธนาคารและให ค วามเห็ น ชอบรายงานการกํ า กั บ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑประจําป
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของธนาคาร
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5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
6.
7.

8.

9.

ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
จัดทํา รายงานการกํา กับ ดูแ ลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใ นรายงานประจํา ปข อง
ธนาคาร
กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรตามที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการและตองเปดเผยใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปของธนาคาร
รายงานต อ คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา ดังนี้
• รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝาฝนกฎหมายวาดวยธุรกิจของธนาคาร กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพ ย ขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข องกับธุรกิจของ
ธนาคารและหลักทรัพยและกฎหมายอื่นๆ หากคณะกรรมการหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุง
แกไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะตองเปดเผยการกระทํา
ดังกลาวไวในรายงานประจําป และรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทย
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังนี้
1. นายไพโรจน
2. นายอดุลย
3. นายสมศักดิ์
นางสาวชุติมา

เฮงสกุล
วินัยแพทย
อัศวโภคี
บุญมี

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีขอบเขตอํานาจหนาที่ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. กําหนดและทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. กําหนดและทบทวนนโยบายการปองกันการจายเงินเพื่อการคอรรัปชั่น
3. ดูแลใหมีการปฏิบัติเปนไปตามนโยบาย รวมทั้งใหขอแนะนําและการสนับสนุนที่จําเปนแกผูที่ปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุแผนงาน
4. ประเมินผลภายในดวยเกณฑบรรษัทภิบาลเพื่อกําหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
5. เป น ตั ว แทนธนาคารในการสื่ อ สารและการดํ า เนิ น กิ จ กรรมด า นบรรษั ท ภิ บ าล การป อ งกั น การจ า ยเงิ น
เพื่อการคอรรัปชั่นทั้งกับผูบริหาร พนักงานและหนวยงานภายนอก
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้
1. นายอดุลย
2. นายสมศักดิ์
3. นายนพร
นายเรืองศักดิ์

วินัยแพทย
อัศวโภคี
สุนทรจิตตเจริญ
วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีขอบเขตอํานาจหนาที่ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. กําหนดนโยบายตางๆ ดังนี้
- นโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแตตําแหนงรอง
กรรมการผูจัดการขึ้นไป
- นโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่ใหแกกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของธนาคาร
เฉพาะตําแหนงกรรมการผูจัดการขึ้นไป โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ และสงนโยบายดังกลาวใหธนาคารแหงประเทศไทยไดเมื่อทวงถาม
2. คัด เลือ กและเสนอชื ่อ บุค คลที ่ม ีค ุณ สมบัต ิเ หมาะสมเพื ่อ ดํ า รงตํ า แหนง ตา งๆ ดัง ตอ ไปนี ้ เพื ่อ นํ า เสนอ
คณะกรรมการธนาคาร
- กรรมการ ( เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ )
- ผูบริหารระดับสูงตั้งแตตําแหนงรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป
3. ดูแลใหกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงตั้งแตตําแหนงกรรมการผูจัดการขึ้นไปไดรับผลตอบแทน (คาตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ / คาตอบแทนประจําตําแหนง / คาเบี้ยประชุม) หรือเงิน Bonus ที่เหมาะสมกับหนาที่และความ
รับผิดชอบที่มีตอธนาคาร
4. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงเฉพาะตําแหนงกรรมการผูจัดการเพื่อใชพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจําปโดยไดคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอธนาคาร
5. พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจําปหรืองบประมาณการจายเงิน Bonus ประจําปหรือผลตอบแทน
พิเศษอื่นๆ ที่ธนาคารกําหนดใหพนักงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร
6. เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไวในรายงานประจําปของ
ธนาคาร
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ กรรมการอิสระและผูบริหารของธนาคาร
- การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
รวมถึงมีความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆ มีความเขาใจเพียงพอดานการธนาคาร การเงิน รวมถึงเศรษฐกิจ
กฎหมาย และอื่นๆ โดยคํานึงถึงความจําเปนขององคกรและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งกรรมการและ / หรือ
กรรมการอิ ส ระแทน กรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการว า งลงในคณะกรรมการเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระหรื อ
เพื่อพิจารณาเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพนตําแหนงตามวาระ
หรือเลือกตั้งกรรมการใหมเพิ่มเติม โดยหลักเกณฑในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ เปนดังนี้
- องคประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
จํานวนของคณะกรรมการเปนไปตามที่ประชุมผูถือหุนกําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 5 คนและมีกรรมการอิสระ
อยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดและไมนอยกวา 3 คน
- การเลือกตั้งกรรมการธนาคาร
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(Non-cumulative Voting)
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํา ดับลงมาเปนผูไ ดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปน
ผูออกเสียงชี้ขาด
2. การพนจากตําแหนงกรรมการ
(ก) การพนตําแหนงตามวาระ
- ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลาก
กันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ถัดไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง
- กรรมการผูพนจากตําแหนงนี้จะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
(ข) ตาย
(ค) ลาออก
(ง) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
(จ) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่เขาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
(ช) ศาลมีคําสั่งใหออก

52

3. ในกรณีที่กรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปน
กรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้
มติของคณะกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน กรรมการที่ยัง
เหลืออยู
- วิธีการคัดเลือกกรรมการธนาคาร
การสรรหาบุค คลที่จ ะมาดํา รงตํา แหนง กรรมการธนาคาร
ตามขอบังคับของธนาคาร แบงเปน 2 กรณี

เปน ไปตามแนวทางในการแต ง ตั้ง กรรมการ

กรณีที่ 1 การแตงตั้งกรรมการใหมอันเนื่องจากการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรูความสามารถ มีประสบการณในดานตางๆ
ตลอดจนมีความเขาใจดานการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย โดยคํานึงถึงความจําเปนขององคกรและการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและนําเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณากลั่นกรองบุคคลนั้นๆ กอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาเพื่ออนุมัติ
กรณี ที่ 2 การแต ง ตั้ ง กรรมการใหม แ ทนกรรมการที่ อ อกก อ นครบกํ า หนดวาระ คณะกรรมการสรรหา
และกํ า หนดค า ตอบแทนจะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและกลั่ น กรองบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม รวมถึ ง มี ค วามรู ค วามสามารถ
มีประสบการณในดานตางๆ ตลอดจนมีความเขาใจดานการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย โดยคํานึงถึงความจําเปน
ขององคกรและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อนําเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- การสรรหาผูบริหารธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย เพื่อดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง ไดแก กรรมการผูจัดการ
และรองกรรมการผูจัด การ โดยมีป จจั ยเบื้ องตน ที่ใ ชประกอบการพิ จารณา ไดแ ก คุณสมบัติ ความรูความสามารถและ
ประสบการณในสายงานดานการเงิน มีแนวคิดและวิสัยทัศนในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให
การดําเนินงานขององคกรประสบผลสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย ซึ่งผูบริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริษัทจะตองมีความไววางใจ
ซึ่งกันและกันตลอดจนมีการประสานงานกันอยางใกลชิด โดยคณะกรรมการสรรหารและกําหนดคาตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคล
ที่ไดรับการคัดเลือกตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
กรณีการสรรหาผูบริหารในตําแหนงอื่นๆ กรรมการผูจัดการจะเปนผูพิจารณาคุณสมบัติเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
การสรรหาและแต ง ตั้ ง บุ ค คลเข า ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการอิ ส ระนั้ น บุ ค คลดั ง กล า วจะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข อง
กรรมการอิสระตามที่บริษัทกําหนดและสอดคลองกับแนวปฏิบัติของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเขมกวาที่กําหนดโดย
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศธนาคารแหงประเทศไทย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดดังนี้
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกรรมการอิ ส ระจะต อ งไม มี ธุ ร กิ จ หรื อ การงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บริ ษั ท อั น อาจมี ผ ลกระทบ
ตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ถือ หุ น ไมเกิน รอยละ 0.5 ของจํา นวนหุนที่มีสิท ธิออกเสียงทั้ ง หมดของบริ ษัท บริษัท ใหญ บริษัท ยอ ย
บริ ษั ท ร ว มหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทั้ ง นี้ ให นั บ รวมการถื อ หุ น ของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันหรือนิติบุคคล
ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง เว น แต จ ะได พ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล า วมาแล ว ไม น อ ยกว า สองป
กอนวันที่ยื่นขออนุญาต
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรส ของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอยไมเปน
ผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารระดับสูงหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระหรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาต ความสัมพันธทางธุรกิจ รวมถึงการทํา
รายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ
เกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย ห รื อ บริ ก ารหรื อ การให ห รื อ รั บ ความช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด ว ยการรั บ หรื อ ให กู ยื ม
ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกันซึ่งเปนผลให
ผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้
ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม เป น หรือ เคยเป น ผู สอบบั ญ ชีข องบริ ษัท บริ ษัท ใหญ บริ ษัท ยอ ย บริ ษั ท ร ว ม หรือ นิ ติบุ คคลที่ อ าจมี
ความขัดแยงและไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ยื่นขออนุญาต
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้ง นี้ ในกรณีที่ผูใ หบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปน
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้ น ด ว ย เว น แต จะได พ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล า วมาแล ว ไม น อ ยกว า สองป ก อ นวั น ที่
ยื่นขออนุญาต
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(7)
(8)

ไมเปนกรรมการที่ไ ดรับ การแตงตั้งขึ้นเพื่อเปน ตัว แทนของกรรมการของบริษั ท ผูถือ หุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ไมมี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ทํา ใหไ มสามารถให ความเห็ น อย า งเปน อิ สระเกี่ย วกับ การดํ า เนิ น งานของบริษั ท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกลาวขางตนแลว กรรมการอิสระอาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให ตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องคคณะ (collective decision) ได

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการ 7 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางศศิธร
นายนนทจิตร
นายหรั่ง
นายธานี
นายไพรัช
นายโกศล
นายภราดร
นางสาวอภิญญา

พงศธร
ตุลยานนท
คงพลัง
ผลาวงศ
ตระหงานเรือง
กวยาวงศ
ปรียปวัตน
ภวังคนันท

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. กํา หนดนโยบายและแนวทางการบริห ารความเสี่ ย งของธนาคารและกลุ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริ ห าร / คณะกรรมการธนาคาร เพื่ อ พิ จ ารณาในเรื่อ งของการบริห ารความเสี่ ย งโดยรวม
ซึ่ง ตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตา งๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการและความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของธนาคารและ
กลุมธุรกิจทางการเงิน เปนตน
2. วางกลยุ ท ธ ใ ห ส อดคล อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยสามารถประเมิ น ติ ด ตาม และดู แ ล
ปริมาณความเสี่ยงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยรวมถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
4. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริห ารความเสี่ยงและดูแลใหบริษั ทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ดํ า เนิ น การตามนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ธ นาคารกํ า หนดและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่ ธ นาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด
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5. รายงานตอคณะกรรมการตางๆ อยางนอยไตรมาสละครั้ง หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยความเสี่ยง
ตางๆ ที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญ ในเรื่องสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่มีผลกระทบตอระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) เพื่อสรางความมั่นใจวาคณะกรรมการ
ตาง ๆ ไดรับทราบและตระหนักถึงปจจัยตางๆ ที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะความเสี่ยงของ
ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน
7. คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ
นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่คณะกรรมการธนาคารไดจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนในการติดตามและ
กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารในแตละดานตามที่กลาวไวขางตนแลว คณะกรรมการบริหารไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดยอยอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อทําหนาที่ดูแลเฉพาะเรื่อง ดังนี้
7.1 คณะอนุกรรมการสินเชื่อ (Sub Credit Committee)
มีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อไดเทาที่ธนาคารกําหนด รวมถึงกลั่นกรองสินเชื่อที่เปนอํานาจ
อนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ
7.2 คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)
มีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อไดเทาที่ธนาคารกําหนด รวมถึงกลั่นกรองสินเชื่อที่เปนอํานาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
7.3 คณะกรรมการพัฒนาหนี้ (Credit Monitoring Committee)
มี ข อบเขตอํ า นาจหน า ที่ ใ นการพิ จ ารณากํ า หนดและทบทวนกระบวนการในการพั ฒ นาหนี้ กระบวนการ
ติดตามหนี้และกระบวนการดําเนินการดานกฎหมายกับลูกหนี้ รวมถึงพิจารณาใหความเห็นในการจัดชั้นหนี้ แนวทางในการ
ติดตามและแกไขหนี้ มีอํานาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
7.4 คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liability Management Committee)
มีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการพิจารณากําหนดเปาหมายโครงสรางทางการเงินของสินทรัพยและหนี้สิน กําหนด
เพดานความเสี่ยง ดานสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ยใหสอดคลองกับเปาหมายดานรายได กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ดอกเบี้ย
เงินฝาก การออกผลิตภัณฑทาง การเงินดานการระดมทุน พิจารณาขอมูลกระแสเงินสดของธนาคารตลอดจนพฤติกรรมการฝาก
ถอนของลูกคาเพื่อประเมินภาพความเสี่ยงดานสภาพคลองและวางกลยุทธรองรับสถานการณตางๆ ใหเหมาะสม กําหนดตัวชี้วัด
สําคัญตางๆ ที่จะเปนเครื่องมือในการสะทอนภาพการบริหารสินทรัพยและหนี้สินใหเปนไปตามนโยบายของธนาคาร
7.5 คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
มีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการกําหนดแผนการลงทุน จัดทําเกณฑการลงทุนในตราสารตางๆ ภายใตนโยบาย
การลงทุน ศึกษาและดําเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑการลงบัญชีที่ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี กําหนดกระบวนการและ
วิธีการลงทุน การปฎิบัติงาน ติดตามและจัดทํารายงานประเมินผลการลงทุน
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8. การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอยางสม่ําเสมอ โดยมีการ
กํ า หนดวาระชั ด เจนล ว งหน า และมี ว าระการประชุ ม ที่ สํ า คั ญ เช น การพิ จ ารณางบการเงิ น ของธนาคารในแต ล ะไตรมาส
การติดตามผลการดําเนินงานของธนาคาร ซึ่งบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอน
การประชุมลวงหนาเพื่อใหกรรมการมีเวลาในการพิจารณา ศึกษาขอมูล และมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรและ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อใหสามารถตรวจสอบได
ในป 2556 มี ก ารประชุ ม ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ ด ย อ ย โดยรายละเอี ย ด
การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะกรรมการ ประกอบดวย จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทาน
ไดเขารวมประชุม สรุปดังตารางดานลางนี้
ตารางแสดงการเขารวมประชุมของกรรมการและผูบริหารธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2556
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
รายนามกรรมการ

จํานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายอนันต
อัศวโภคิน
2. นายรัตน
พานิชพันธ
3. นายไพโรจน เฮงสกุล
4. นายอดุลย
วินัยแพทย
5. นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
6. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล
7. นายนพร
สุนทรจิตตเจริญ
8. นางสุวรรณา พุทธประสาท/1

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล
กําหนด
ความเสี่ยง
คาตอบแทน
12
25
12
1
3
13
8
12
25
11
12
1
11
11
1
3
12
12
1
3
9
17
12
23
3
5
(จากจํานวน 5 ครั้ง)

9. นางศศิธร
10.นายไพโรจน
11.นายนนทจิตร
12.นายหรั่ง
13.นายธานี
14.นายไพรัช
15.นายโกศล

พงศธร
ไพศาลศรีสมสุข/2
ตุลยานนท
คงพลัง
ผลาวงศ
ตระหงานเรือง
กวยาวงศ

12
6

23
11

(จากจํานวน 6 ครั้ง)

(จากจํานวน 12 ครั้ง)

-

-

-

-

-

13
8
(จากจํานวน 8 ครั้ง)

-

-

-

12
9
6
9
(จากจํานวน 1 ครั้ง)

16.นายภราดร

ปรียปวัตน

-

-

-

-

-

11
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หมายเหตุ

/1

/2

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 มีมติแตงตั้งนางสุวรรณา พุทธประสาท เขาดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2556
แทนนายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 7/2556 วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2556 มี ม ติ รั บ ทราบการลาออกจากตํ า แหน ง กรรมการ กรรมการบริ ห าร และรองกรรมการผู จั ด การ
ของนายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

9. คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มีผูบริหารระดับผูชวยสายงานขึ้นไป
รวม 18 ทาน ดังรายชื่อและตําแหนง ดังนี้
รายชื่อผูบริหาร

ตําแหนงในธนาคาร

ตําแหนงที่ไดรับ

ตําแหนงที่ไดรับ

ตําแหนงที่ไดรับ

มอบหมายใน

มอบหมายใน

มอบหมายใน

/1

/1

บริษัทยอย

บริษัทรวม

บริษัทรวม/2

1. นางศศิธร

พงศธร

กรรมการผูจัดการ

-

กรรมการ

กรรมการ

2. นายนนทจิตร

ตุลยานนท

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส

-

-

-

กรรมการ

-

-

กรรมการ

กรรมการ

-

-

-

-

สายงานบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวจุฑามาศ

สมบุณยะวิโรจน

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานการตลาดการธนาคาร

4. นายหรั่ง

คงพลัง

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงิน

กรรมการตรวจสอบ
5. นายธานี

ผลาวงศ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานเทคโยโลยีสารสนเทศ

6. นางสาวชุติมา

บุญมี

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานควบคุม

-

-

-

7. นายโกศล

กวยาวงศ

หัวหนาสายงานบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ

-

-

-

8. นายไพรัช

ตระหงานเรือง

ผูชวยสายงานกิจการสาขา

-

กรรมการ

-

9. นายอภิชาติ

ศรีแสงแกว

ผูชวยสายงานสนับสนุนและบริการ

-

-

-

10.นางระวีวรรณ

วัธนานุกิจ

ผูชวยสายงานการเงิน

-

-

กรรมการ

11.นายปฐมพงศ

กุลศิริเรืองยศ

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 1

-

-

-

12.นางวลัยพร

ปญญาธัญญะ

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 2

-

-

-

13.นายสมศักดิ์

ดีมงคลสุข

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 3

-

-

-

14.นางสาวจินตนา

ใกลสุวรรณ

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 4

-

-

-

15.นายภราดร

ปรียปวัฒน

ผูชวยสายงานปฏิบัติการธนาคาร

-

-

-

16.นายสมเกียรติ

มัณฑนาจารุ

ผูชวยสายงานบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ

-

-

-

17.นายชานน

รังสีเสนียพิทักษ

ผูชวยสายงานเทคโยโลยีสารสนเทศ

-

-

-

18.นายเรืองศักดิ์

วิทวัสการเวช

ผูชวยสายงาน ผูบริหารงานทรัพยากรบุคคล

-

-

-

หมายเหตุ

ธนาคาร
บริษัทยอย/1
บริษัทรวม/1
บริษัทรวม/2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส แอดไวเซอรรี่ จํากัด
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10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
นโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กําหนดโดยที่ประชุมผูถือหุนซึ่งผานการพิจารณาและนําเสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวจะตองมี จํานวนและสวนประกอบที่สามารถดึงดูด
กรรมการที่มีความสามารถและมีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการไดและจะหลีกเลี่ยงการจายคาตอบแทนที่
มากเกิ น ความจํ า เป น ในการกํ า หนดค า ตอบแทนสํ า หรั บ กรรมการจะพิ จ ารณาตามหลั ก ปฎิ บั ติ โ ดยทั่ ว ไปในอุ ต สาหกรรม
ซึ่งพิจารณาจากประสบการณทํางาน ความรู ความสามารถ ความตั้งใจและทุมเท รวมทั้งคุณประโยชนตางๆ ที่กรรมการแตละคน
สามารถทําใหกับธนาคารไดและเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูในอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจที่มีข นาดใกล เคียงกัน รวมถึงได เทียบเคี ยงกับ คา เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสํารวจอัตราคา ตอบแทน
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การกําหนดคาตอบแทนจะตองไดรับการอนุมัติตามลําดับอํานาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนและ
เพื่อความโปรงใส เชน ผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน โดยมี ค ณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาความเหมาะสม
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ค า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดโดยที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ในรู ป ของตั ว เงิ น ได แ ก ค า ตอบแทนรายเดื อ นและ
คาเบี้ยประชุม นอกจากนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร โดยการนําเสนอจากคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งคาตอบแทนสําหรับกรรมการจะกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใสตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปใน
อุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากประสบการณทํางาน ความรู ความสามารถ สอดคลองกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการในการกํากับการทํางานของธนาคารและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของธนาคารและผูถือหุน
ค า ตอบแทนกรรมการธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด (มหาชน) ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2556
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้
ตารางแสดงอัตราคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 และ 2555
คาเบี้ยประชุม (ตอครั้ง)
คาตอบแทนกรรมการ
(ตอเดือน)

ตําแหนง

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล /1

ประธาน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหาร

2556
50,000
40,000

2555
50,000
40,000

2556
25,000
20,000

2555
25,000
20,000

2556
25,000
20,000

2555
25,000
20,000

2556
20,000
15,000

2555
20,000
15,000

2556
20,000
15,000

2555
20,000
15,000

2556
-

2555
-

กรรมการที่เปนผูบริหาร

40,000

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

/1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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คาตอบแทนกรรมการ
ในป 2556 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) จายคาตอบแทนใหแกกรรมการธนาคารจํานวน 1,936,000
บาท โดยเปนคาตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม
คาตอบแทนอื่นของกรรมการ
คาตอบแทนอื่น หรือ ผลประโยชนตอบแทนอื่น หมายถึง หุน หุนกู รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่นๆ ทั้งที่เปนตัวเงิน และ
ไมเปนตัวเงิน นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงไดรับตามปกติ ซึ่งไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม
นอกจากการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการในรูปของคาตอบแทนรายเดือน และคาเบี้ยประชุมแลว ธนาคารยัง
จัดใหมีรถยนตประจําตําแหนง สําหรับกรรมการผูจัดการ โดยธนาคารเปนผูรับผิดชอบคาตรวจสภาพ คาซอมแซม ทะเบียนรถ และ
ประกันภัยรถยนตตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
ตารางแสดงคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ประจําป 2556 และ 2555

รายนามกรรมการ

1. นายอนันต
2. นายรัตน
3. นายไพโรจน
4. นายอดุลย
5. นายสมศักดิ์
6. นายนพร
7. นายคุณวุฒิ
8. นางสุวรรณา
9. นางศศิธร

อัศวโภคิน
พานิชพันธ
เฮงสกุล
วินัยแพทย
อัศวโภคี
สุนทรจิตตเจริญ
ธรรมพรหมกุล
พุทธประสาท/3
พงศธร
รวม

หมายเหตุ

/1

2556/1
โบนัส
(บาท)

วันที่เริ่มเปน
กรรมการ
ธนาคาร

คาตอบแทน
และเบี้ย
ประชุม
(บาท)

19 ธ.ค. 2548
28 ธ.ค. 2548
1 ก.พ. 2552
19 ธ.ค. 2548
5 ต.ค. 2555
19 ธ.ค. 2548
9 มี.ค. 2555
7 ส.ค. 2556
21 ธ.ค. 2548

20,000
1,005,000
15,000
296,000
600,000
-

-

1,936,000

-

ผลประโยชน
ตอบแทนอื่น/2
(บาท)
รถยนต
ประจําตําแหนง
-

คาตอบแทน
และเบี้ย
ประชุม
(บาท)
251,000
805,000
1,056,000

2555 /1
โบนัส ผลประโยชนตอบ
(บาท)
แทนอื่น/2
(บาท)
-

รถยนต
ประจําตําแหนง
-

คาตอบแทนกรรมการธนาคารประจําป 2556 และประจําป 2555 เนื่องจากกรรมการของธนาคารเปนกรรมการชุดเดียวกับของบริษัทแมในกลุมธุรกิจทางการเงิน คือ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ดังนั้น ในป 2556 และป 2555 เมื่อบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) จายคาตอบแทนใหแกกรรมการ
ของธนาคาร ธนาคารไมไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการธนาคารอีก
/2

ผลประโยชนตอบแทนอื่น หมายถึง หุน หุนกู รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่นๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงไดรับตามปกติ ซึ่งไดแก เงินเดือน
เบี้ยประชุม

/3

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 มีมติแตงตั้งนางสุวรรณา พุทธประสาท เขาดํารงตําแหนงกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2556
แทนนายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
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คาตอบแทนผูบริหาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด (มหาชน) ได จ า ยค า ตอบแทนให แ ก ผู บ ริ ห ารรวม 18 ราย จํ า นวน
60,425,776.37 บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัสและคาตอบแทนอื่น
คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
คาตอบแทนอื่นหรือผลประโยชนตอบแทนอื่น หมายถึง หุน หุนกู รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่นๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและไม
เป น ตั ว เงิ น นอกเหนื อ จากผลประโยชน ที่ พึ ง ได รั บ ตามปกติ ซึ่ ง ได แ ก เงิ น เดื อ น เบี้ ย ประชุ ม ได แ ก เงิ น สมทบกองทุ น สํ า รอง
เลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุม คาเครื่องแบบพนักงาน คารักษาพยาบาลและคาตอบแทนอื่น ดังนี้

ตารางแสดงคาตอบแทนผูบริหารของธนาคารประจําป 2556 และ 2555
ประเภท

จํานวน
(ราย)

เงินเดือน

2556
คาตอบแทน
(บาท)

18

จํานวน
(ราย)

46,206,300

เงินพิเศษ/โบนัส

16

2555
คาตอบแทน
(บาท)
41,600,100.00

10,372,200

9,125,200.00

เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

2,301,644

2,197,416.00

เบี้ยประกันกลุม

40,897.67

36,897.14

-

-

คารักษาพยาบาล

58,734.70

47,272.00

คาตอบแทนอื่น

1,446,000

1,352,000.00

60,425,776.37

54,358,885.14

คาเครื่องแบบ/บัตรพนักงาน

รวม

11. บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีพนักงานจํานวน 1,334 ราย เพิ่มขึ้น 177 ราย เมื่อเทียบกับสิ้นป 2555 ที่มี
จํานวน 1,157 คน สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นตามปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้น สวนบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีพนักงาน

จํานวน 35 คน เพิ่มขึ้น 22 ราย เมื่อเทียบกับสิ้นป 2555 ที่มีจํานวน 26 คน เปนการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ
ตามรายละเอียด ดังนี้

จํานวนพนักงาน (คน)
หมายเหตุ

ธนาคาร /1
บริษัทยอย

/2

31 ธันวาคม 2556
ธนาคาร /1
บริษัทยอย /2
1,334
35

31 ธันวาคม 2555
ธนาคาร /1 บริษัทยอย /2
1,157
26

หมายถึง

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

หมายถึง

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

31 ธันวาคม 2554
ธนาคาร /1 บริษัทยอย /2
934
13

ในป 2556 ธนาคารและบริ ษัท ยอ ยมีค า ใชจ า ยเกี่ย วกั บ พนั ก งาน 767.74 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้น 161.46 ล า นบาท
เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2555 ที่ มี จํ า นวน 606.28 ล า นบาทหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 26.63 เป น ผลมาจากการปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น เดื อ น
การจายโบนัสประจําปและการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและสาขาของธนาคาร
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นโยบายในการพัฒนาบุคคลากร
เพื่อใหองคกรมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง การพัฒนาพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญ ธนาคารแลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน) จึงมีนโยบายในการสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคคลากรของธนาคารอยางตอเนื่อง โดยการจัดอบรมสัมมนา
ที่ จั ด โดยหน ว ยงานภายในองค ก รและการส ง บุ ค คลากรเข า รั บ การอบรมกั บ สถาบั น จั ด อบรมภายนอกองค ก ร รวมทั้ ง
การสอนงานโดยหัวหนางาน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ มีความเปนมืออาชีพ
เสริมสรางใหเกิดการประสานความรวมมือรวมใจเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝายงาน และเปนประโยชนตองาน
ในภาพรวมขององคกร
คานิยมองคกร (ProAcTIVE)
ธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของพนั ก งานเพราะถื อ เป น
ส ว นที่ สํา คั ญ ในการผลักดันใหธุรกิจเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนและสอดคลองกับพันธกิจของธนาคารที่จะพัฒนาและสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเชิงความรูและผลประโยชนของพนักงาน
ธนาคารได กํ า หนดค า นิ ย มองค ก รที่ จะช ว ยส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมีจุ ด มุ ง หมายเดี ย วกั น เพื่ อ เป น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานหรือเรียกวา Pro-Active ไดแก
Professional
คือ การพัฒนาศักยภาพ /สรางสรรคงานในเชิงรุก/พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
Accountability
คือ การรับผิดชอบในทุกมิติ/ยึดมั่นสัจจะ/ใฝสําเร็จ
Teamwork
คือ การเปดใจแกกัน/ทํางานเปนทีม/มุงสูเปาหมายรวมกัน
Integrity
คือ ความสุจริต/มีจริยธรรม/โปรงใส
Visioning
คือ การคิดนอกกรอบ/มองกวางไกล/ยึดมั่นในเปาหมาย
Excellence Service
คือ มีใจรักบริการ/ใหเกียรติ/จิตอาสา
การปฐมนิเทศพนักงานงานใหม
มีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในภาพรวมธุรกิจของธนาคารและมีความพรอมที่จะปฏิบัติงาน
ร ว ม กั น อ ย า ง มี ค ว า ม สุ ข ร ว ม ทั้ ง เ พื่ อ ใ ห ท ร า บ ถึ ง บ ท บ า ท ห น า ที่ แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ต น เ อ ง ที่ มี ต อ อ ง ค ก ร
มีความรูความเขาใจตอคานิยมหลักของธนาคาร (ProAcTIVE)
คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน
เพื่อใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข รวมถึงการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ เงินเดือน โบนัส กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม คารักษาพยาบาล เครื่องแบบพนักงาน รวมถึงผลประโยชนสวัสดิการอื่นๆ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน ซึ่งจะทําใหพนักงานมี
เงิ น ออมไว ใ ช เ มื่ อ เกษี ย ณอายุ ห รื อ เมื่ อ ออกจากงานโดยธนาคารได จ า ยเงิ น สมทบเข า กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ในสั ด ส ว น
ที่เทากันกับพนักงานเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 - 7 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด และบริษัท อเมริกัน อินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัดและสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนเงินจํานวน 21.4 ลานบาท และ 17.4 ลานบาท
ตามลําดับ
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12. จํานวนการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารธนาคารธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ที่เขาถือหลักทรัพยในบริษทั แม ธนาคาร และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555
ตารางแสดงจํานวนการถือหลักทรัพยของกรรมการธนาคาร ที่เขาถือหลักทรัพยในบริษัทแม ธนาคาร และบริษัทยอย
31 ธันวาคม 2556
รายนามกรรมการ

ตําแหนง

31 ธันวาคม 2555

จํานวนการถือหลักทรัพย

จํานวนการถือหลักทรัพย

บริษัทแม /1

ธนาคาร/2

บริษัทยอย /3

บริษัทแม /1

ธนาคาร/2

บริษัทยอย/3

1. นายอนันต

อัศวโภคิน

ประธานกรรมการ

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

2. นายรัตน

พานิชพันธ

ประธานกรรมการบริหาร

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

3. นายไพโรจน

เฮงสกุล

กรรมการอิสระ

9,661,621 หุน

-ไมมี-

-ไมมี-

9,299,953 หุน

-ไมมี-

-ไมมี-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รอยละ 0.076

-ไมมี-

-ไมมี-

รอยละ 0.076

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายอดุลย

วินัยแพทย

กรรมการอิสระ

4,764,002 หุน

ประธานกรรมการสรรหาและ

รอยละ 0.037

กําหนดคาตอบแทน

(เพิ่มขึ้น 0.013)

-ไมมี-

-ไมมี-

2,893,270 หุน
รอยละ 0.024

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
5. นายสมศักดิ์

อัศวโภคี

กรรมการอิสระ

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

11,261,316 หุน

-ไมมี-

-ไมมี-

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
6. นายนพร

สุนทรจิตตเจริญ

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

7. นายคุณวุฒิ

ธรรมพรหมกุล

กรรมการบริหาร

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

8. นางสุวรรณา

พุทธประสาท/4

กรรมการ

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

9. นางศศิธร

พงศธร

กรรมการบริหาร

6,000,000 หุน

-ไมมี-

-ไมมี-

กรรมการผูจัดการ

รอยละ 0.047

รอยละ 0.092

(ลดลง 0.045)

หมายเหตุ

บริษัทแม/1 หมายถึง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร/2 หมายถึง ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย/3 หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
/4
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 มีมติแตงตั้งนางสุวรรณา พุทธประสาท เขาดํารงตําแหนงกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2556
แทนนายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
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ตารางแสดงจํานวนการถือหลักทรัพยของผูบริหารธนาคาร ที่เขาถือหลักทรัพยในบริษัทแม ธนาคาร และบริษัทยอย
รายนามผูบริหาร

ตําแหนง

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

จํานวนการถือหลักทรัพย

จํานวนการถือหลักทรัพย

บริษัทแม /1

ธนาคาร/2

บริษัทยอย /3

บริษัทแม /1

ธนาคาร/2

บริษัทยอย/3

6,000,000 หุน
รอยละ 0.047
(ลดลง 0.045)
9,134,050 หุน
รอยละ 0.072
(เพิ่มขึ้น 0.013)
1,144,172 หุน
รอยละ 0.009
(ลดลง 0.011)
-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

11,261,316 หุน
รอยละ 0.092

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

7,243,767 หุน
รอยละ 0.059

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

2,419,402 หุน
รอยละ 0.020

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

621,807 หุน
รอยละ 0.005

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

1,554,909 หุน
รอยละ 0.013
-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

1. นางศศิธร

พงศธร

กรรมการผูจัดการ

2. นายนนทจิตร

ตุลยานนท

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานบริหารความเสี่ยง

3. นางสาวจุฑามาศ

สมบุณยะวิโรจน

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานการตลาดการธนาคาร

4. นายหรั่ง

คงพลัง

5. นายธานี

ผลาวงศ

6. นางสาวชุติมา

บุญมี

7. นายโกศล

กวยาวงศ

ผุชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการเงิน
ผุชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผุชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานควบคุม
หัวหนาสายงานบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ

8. นายไพรัช

ตระหงานเรือง

ผูชวยสายงานกิจการสาขา

9. นายอภิชาติ

ศรีแสงแกว

ผูชวยสายงานสนับสนุนและบริการ

10. นางระวีวรรณ

วัธนานุกิจ

ผูชวยสายงานการเงิน

11.นายปฐมพงศ

กุลศิริเรืองยศ

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 1

173,500 หุน
รอยละ 0.001
(เพิ่มขึ้น 0.001)
18,132 หุน
รอยละ 0.0001
(ลดลง 0.0049)
-ไมมี(ลดลง 0.013)
-ไมมี-

12. นางวลัยพร

ปญญาธัญญะ

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 2

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

13. นายสมศักดิ์

ดีมงคลสุข

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 3

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

14. นางสาวจินตนา

ใกลสุวรรณ

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 4

-ไมมี-

-ไมมี-

1,761,769 หุน
รอยละ 0.014

-ไมมี-

-ไมมี-

14.นายอนุชา

บุปผเวส

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 5

1,911,158 หุน
รอยละ 0.015
(เพิ่มขึ้น 0.001)
-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

15. นายภราดร

ปรียปวัตน

ผูชวยสายงานปฏิบัติการธนาคาร

-ไมมี-

-ไมมี-

1,188,369 หุน
รอยละ 0.010

-ไมมี-

-ไมมี-

16.นายสมเกียรติ

มัณฑนาจารุ

ผูชวยสายงานบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ

-ไมมี-

-ไมมี-

2,630,841 หุน
รอยละ 0.022

-ไมมี-

-ไมมี-

17.นายชานน

รังสีเสนียพิทักษ

ผูชวยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

517 หุน
รอยละ 0.0000
(ลดลง 0.010)
3,135,995 หุน
รอยละ 0.025
(เพิ่มขึ้น 0.003)
-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

18.นายเรืองศักดิ์

วิทวัสการเวช

ผูชวยสายงาน ผูบริหารงานทรัพยากรบุคคล

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

หมายเหตุ

บริษัทแม/1 หมายถึง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร/2 หมายถึง ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย/3 หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
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13. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ธนาคารจายคาตอบแทนการสอบบัญชีและคาตรวจสอบอื่นๆ ใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
สํานักงานสอบบัญชีของธนาคาร
ตารางแสดงคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
2556
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1. คาธรรมเนียมในการสอบทาน
• ไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
• ไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2. คาธรรมเนียมในการตรวจสอบ
• งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
• งวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
3. คาสอบทานตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
4. ค า บริ ก ารสอบทานระบบให บ ริ ก ารโอนเงิ น ทางอิเล็กทรอนิกส
ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย (ขอบเขตงานเพิ่มเติม
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย สนส. 26/2551)

จํานวนเงิน
(บาท)

2555

การเปลี่ยนแปลง

จํานวนเงิน จํานวนเงิน รอยละ
(บาท)
(บาท)

530,000
530,000

530,000
530,000

0
0

0
0

1,245,000
1,245,000

1,230,000
1,230,000

15,000
15,000

1.22
1.22

220,000
220,000

220,000
220,000

0
0

0
0

รวมทั้งสิ้น**
3,990,000 3,960,000 30,000
หมายเหตุ ** คาธรรมเนียมดังกลาวของธนาคารไมรวมคาสอบทานผลประโยชนพนักงานที่สอบทานโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานคณิตศาสตรประกันภัยที่จะเบิกจากธนาคารตามจายจริงประมาณ 200,000 บาท

0.76
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ปจจัยความเสี่ยง
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได ว างกรอบและกลยุ ท ธ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให มี ค วามเติ บ โตบนพื้ น ฐานการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพควบคูกับการสรางผลตอบแทนที่มั่นคงใหกับองคกร โดยธนาคารมีการควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง
อยางเปนระบบ มีการกําหนดโครงสรางและนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนเพื่อ
วัตถุประสงคหลักในการปองกันความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคารยังให
ความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนตอสาธารณะ ซึ่งเปนไปตามหลักการและแนวปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑภายใตการกํากับของธนาคารแหงประเทศไทยและสอดคลองกับการกํากับตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยคํานึงถึง
การใหบริการทางการเงินแกลูกคาอยางมีความเปนธรรม ถูกตองและโปรงใส รวมถึงคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปน
สําคัญ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงคเพื่อใชกํากับดูแลการทําธุรกรรมของธนาคารและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ ย งต า งๆ ให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ โดยการทํ า ธุ ร กรรมแต ล ะประเภทจะมี
กระบวนการวิเคราะหเพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางเพียงพอเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการชุดตางๆ ของธนาคารเปน
ผูกํากับดูแลใหหนวยงานภายในธนาคารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ธนาคารไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
และหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อเพื่อควบคุมปองกันและลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมการใหสินเชื่อเพื่อให
เกิดความสมดุลระหวางความเสี่ยงในการใหสินเชื่อกับผลตอบแทนที่ไดรับ โดยกําหนดนโยบายใหมีเปาหมายและกระบวนการที่มี
ความเหมาะสมกับความเสี่ยงของสินเชื่อแตละประเภทเพื่อสรางเปาหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีความยืดหยุนในการ
ปรับปรุงนโยบายภายใตระดับความเสี่ยงตางๆ ที่ยอมรับได
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตลาดและสภาพคลอง เพื่อเปนแนวทางสําหรับการบริหารการลงทุนใน
หลักทรัพยประเภทตราสารหนี้และการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและการบริหารสภาพคลองที่เหมาะสม สามารถรองรับ
การจายคืนหนี้สินและภาระผูกพันที่ถึงกําหนดชําระรวมทั้งรักษาระดับรายไดจากดอกเบี้ยสุทธิใหเปนไปตามเปาหมายของธนาคาร
มีโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่เหมาะสม มีแหลงเงินทุนหรือสินทรัพยที่พรอมจะเปลี่ยนเปนเงินสดไดเพียงพอเพี่อรองรับ
ความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดตอการดําเนินธุรกิจ
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ธนาคารไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชบริการจากบุคคลภายนอก กระบวนการออก
ผลิตภัณฑใหม การจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและการรายงานเหตุการณความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ความสอดคลองกับแนวปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทยและ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดย
นโยบายดังกลาวไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ
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4. นโยบายการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน และนโยบายการทดสอบภาวะ
วิกฤต เพื่อดูแลใหธนาคารมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงสําคัญทั้งหมดที่ธนาคารมีอยูไดทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต โดยนโยบายไดเนนถึงขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่เปนระบบเพื่อ
รักษาระดับเงินกองทุนใหเพียงพอสําหรับปจจุบนั และอนาคต
5. นโยบายการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปนแนวทางการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยง ไดแก ขอมูลโครงสรางเงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน
ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ เพื่อใหผูถือหุนและผูที่มีสวนไดเสีย (Stakeholders) ของธนาคารไดรับขอมูล
ที่ถูกตอง ครบถวน สามารถใชเปนขอมูลในการวิเคราะห ตัดสินใจในการทําธุรกรรมกับธนาคาร รวมทั้งแสดงถึงความโปรงใสและ
การบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของธนาคารในภาพรวม
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารมีโครงสรางองคกรที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลและการ
ควบคุมภายในที่ดี ดังนี้
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Director) มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลใหฝายจัดการมีการกําหนดนโยบาย
กระบวนการและการควบคุมทางดานการบริหารความเสี่ยงประเภทตางๆ และอนุมัตินโยบายดังกลาว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ การ
ปฏิบัติจริงและนโยบายในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหนาที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลใหมั่นใจวานโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงไดนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอองคกร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหนาที่รับผิดชอบ ในการกําหนดนโยบาย
และวางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทตางๆ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมทั้งมีการ
ประเมิน ติดตามและดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset - Liability Committee) มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร
และเสนอแนะการบริ ห ารสภาพคล อ ง ประเมิ น ติ ด ตามและจั ด ทํ า แผนความเสี่ ย งด า นอั ต ราดอกเบี้ ย และความเสี่ ย งด า น
สภาพคลอง รวมถึงกําหนดแผนการลงทุนและดูแลใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management Committee) มีหนาที่
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการและนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ ควบคุมดูแลความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการโดยรวมและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการและแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
พิจารณากําหนดแนวทางแกไขที่เหมาะสมในกรณีที่พบขอบกพรองหรือระดับความเสี่ยงที่เกินกวาระดับที่ยอมรับได รายงาน
สถานะความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงสถานะความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มีนัยสําคัญตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ ธนาคารมีคณะกรรมการตางๆ เพื่อกํากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงเฉพาะดาน เชน คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพัฒนาหนี้ เปนตน และมีฝายบริหารความเสี่ยงเปนหนวยงานดูแลการ
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคารและรายงานตรงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและมีฝายตรวจสอบทําหนาที่
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการสอบทานความถูกตอง เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของทางการ โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
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ปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยมีความเกี่ยวของโดยตรงตอตลาดการเงินและภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศซึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ สภาพแวดลอมในการดํ า เนิน ธุรกิจไมวาจะเป นการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบของทางการ การปรับตัวของคูแขง ลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยเชนกัน
การบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยสามารถแบงออกเปน 5 ดานหลักๆ คือ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
โดยธนาคารมีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธไมเหมาะสมและการไมสามารถ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว รวมไปถึงความไมสอดคลองระหวางกลยุทธ นโยบาย เปาหมาย โครงสรางองคกร การแขงขัน
และทรัพยากรขององคกรอันเปนผลมาจากปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอกธนาคาร ซึ่งอาจสงผลกระทบตอศักยภาพ
ในการแขงขัน รายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
1.1 ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน
เนื่องดวยความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลกระทบตอการเติบโตและคุณภาพของสินเชื่อ
ธนาคารจึงไดจัดทําแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป การทําประมาณการเงินกองทุน โดยผูบริหารแตละหนวยงานมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนงานและประมาณการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและการควบคุมความเสี่ยงดานกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคารได อ ย า งเหมาะสมและเป ด โอกาสให ผู บ ริ ห ารของหน ว ยงานต า งๆ แสดงความคิ ด เห็ น และนํ า เสนอแผนต อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนแผนกลยุทธ แผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเปนประจําทุกครึ่งป โดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
เปรียบเทียบกับแผนงานที่กําหนดเปาหมายไวอยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธที่ไดวางไว
1.2 ความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของเงินกองทุน
ดวยในป 2556 ธนาคารแหงประเทศไทยไดนําหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนภายใตหลักเกณฑ
Basel III ตามหลักการของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ซึ่งมีผลบังคับใชในระดับธนาคาร ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2556 และมีผลบังคับใชสําหรับระดับกลุมธุรกิจทางการเงิน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกรงของฐานะเงินกองทุนและกําหนดกรอบในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคารและกลุมธุรกิจทาง
การเงินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ทั้งสิ้น ตามหลักเกณฑ Basel III ไมต่ํากวารอยละ 8.5 โดยแบงเปนอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้นไมต่ํากวา
รอยละ 6 และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ 4.5
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินกองทุน ตามกฎหมายภายใต ห ลักเกณฑ Basel III ทั้ ง สิ้น จํา นวน
13,921.53 ลานบาท โดยมีมูลคาเงินกองทุนชั้นที่ 1 และมูลคาเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของจํานวนเทากันคือ
13,206.94 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรารอยละ 94.87 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ทั้งนี้ ธนาคารดํารงอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอ
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สินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ 13.38 อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ12.69 และ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ 12.69 ซึ่งสูงกวาอัตราขั้นต่ําตาม
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดและเปนระดับที่เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจใหเปนไปตาม
เปาหมายและกลยุทธที่วางไวภายใตสภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ธนาคารไดประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) เพื่อรองรับความเสี่ยง
ประเภทตางๆ ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งทําใหมั่นใจ
วาธนาคารสามารถบริหารจัดการเงินกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกรงสามารถรองรับความเสี่ยง
ดานตางๆ ไดทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตและมีเงินกองทุนที่เพียงพอรองรับการขยายตัวในการดําเนินธุรกิจ
2. ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้หรือคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาใน
การชําระหนี้คืนหรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกหนี้หรือคูคาอาจไมสามารถชําระหนี้คืนไดจนเปนเหตุใหลูกหนี้ถูกปรับลด
อันดับความนาเชื่อถือลงได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะเงินกองทุนและรายไดของธนาคาร โดยมีสาเหตุจากปจจัยความเสี่ยง
ภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ และจากปจจัยความเสี่ยงภายใน เชน
ขาดการกํากับดูแล ควบคุมและติดตามใหลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญา กระบวนการพิจารณาสินเชื่อและการสอบทาน
สินเชื่อไมมีประสิทธิภาพ เปนตน โดยธุรกรรมที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานเครดิต ไดแก ธุรกรรมการใหสินเชื่อและคลายการให
สินเชื่อ ธุรกรรมที่คูสัญญามีภาระที่ตองสงมอบสินทรัพยหรือชําระหนี้แกธนาคาร ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ เปนตน
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ ทั้งในกรณีที่ผูกูเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อชวยใหการอนุมัติสินเชื่อเปนไปอยางนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
• Credit Scoring Model เปนเครื่องมือแยกแยะและจัดระดับความเสี่ยงของผูกูที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งตัวแบบที่
ธนาคารใชประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ไดรับการพัฒนาดวยขอมูลพื้นฐานทางสถิติของลูกคาของธนาคาร
ประกอบกับใชดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ (Expert Base)
• Credit Rating Model เปนเครื่องมือที่ชวยกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของผูกูที่เปนนิติบุคคล
ธนาคารได ต ระหนั ก ถึ ง ระดั บ ความแม น ยํ า และประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ ดั ง กล า วที่ ธ นาคารนํ า มาใช
ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใชตัวแบบและวิเคราะหประสิทธิภาพ
การใชงานอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือวัดความเสี่ยงดานเครดิตใหสามารถสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของธนาคารไดอยางตอเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงใหมีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน โดยมีการ
แบงแยกหนาที่อยางชัดเจนระหวางเจาหนาที่การตลาด เจาหนาที่พิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อ เจาหนาที่ประเมินมูลคาหลักประกัน
และเจาหนาที่สอบทานสินเชื่อ นอกจากนี้ ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารมีหนวยงานที่มีความเปนอิสระ ไดแก
สํานักพิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจและสํานักพิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อรายยอย ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลและใหความเห็น
เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใหสินเชื่อสําหรับลูกคาแตละรายเพื่อใหมั่นใจไดวาสินเชื่อที่จะอนุมัติไดรับการ
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พิจารณากลั่นกรองดวยความระมัดระวัง รวมทั้งกําหนดใหมีหนวยงานเฉพาะที่ทําหนาที่สอบทานความถูกตองของขอมูลที่ใช
ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ มีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อเพื่อควบคุมดูแลงานดานสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพ
การบริหารพอรตสินเชื่อ
ธนาคารใหความสําคัญกับคุณภาพลูกหนี้ตามประเภทธุรกิจและสัดสวนการกระจุกตัวของสินเชื่อ ดังนั้น ธนาคาร
มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพอรตสินเชื่อในมิติตางๆ อาทิ คุณภาพของพอรตสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อและประเภท
ธุรกิจ สัดสวนยอดหนี้ลูกหนี้รายใหญ 20 รายแรกตอเงินกองทุนทั้งหมดของธนาคารเพื่อใหทราบถึงคุณภาพของพอรตสินเชื่อ
และแนวโนมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2.1 ความเสี่ยงจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อ
ธนาคารไดกําหนดกระบวนการควบคุมสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได โดยเนนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สินเชื่อตั้งแตกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่มีการความเขมงวด เชน การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อรายยอยเพื่อ
ใชเปนมาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อและหลีกเลี่ยงการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติงาน การกําหนดเงินดาวนขั้นต่ําของสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยสําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูกูในแตละดานเพื่อชวยลด
ความเสี่ยงจากกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
นอกจากนี้ ธนาคารไดกําหนดใหมีกระบวนการติดตามหนี้ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหนี้กํากั บ ดูแ ล
กระบวนการติ ด ตามหนี้ รวมถึ ง พิ จ ารณาแนวทางในการติ ด ตามและแก ไ ขหนี้ ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรายงานต อ
คณะกรรมการบริหารของธนาคารรับทราบ
2.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อ
ธนาคารไดตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration) ของเงินใหสินเชื่อทั้งในสวนของการ
กระจุกตัวของลูกหนี้รายใหญ (Large Borrower Concentration) และการกระจุกตัวในแตละภาคธุรกิจ (Sector Concentration)
เนื่องจากหากเกิดเหตุการณใดๆ ที่เกิดจากปจจัยภายในประเทศหรือความผันผวนของวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ ธนาคารไดกําหนดเพดานความเสี่ยงและระดับการแจงเตือนเพื่อใชควบคุมและ
ติดตามความเสี่ยงกอนที่จะเกิดความเสียหายและรายงานใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบอยางสม่ําเสมออยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2.3 ความเสี่ยงจากการดอยคาของมูลคาหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย
เงินใหสินเชื่อของธนาคาร สวนใหญเปนสินเชื่อที่มีหลักประกัน คิดเปนรอยละ 63.72% ของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น
โดยเปนหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย คิดเปนรอยละ 95.83% ของหลักประกันทั้งสิ้น ซึ่งอาจทําใหเมื่อเกิดเหตุการณใดที่ทํา
ใหตลาดอสังหาริมทรัพยซบเซา อาจทําใหธนาคารเกิดความสูญเสียในสวนที่อสังหาริมทรัพยที่เปนหลักประกันนั้นมีมูลคาลดลง
ธนาคารจึงมีการบริหารความเสี่ยงจากการดอยคาของมูลคาหลักประกัน ดวยการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคา โดย
กําหนดใหตองมีการทบทวนมูลคาหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพยทุก 3 ป สําหรับลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
สว นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ไ ด ม าจากการชํา ระหนี้ ห รือ ซื้ อ จากการขายทอดตลาดกํ า หนดให มี ก ารประเมิ น ราคาเป น ประจํา ทุ ก ป
เพื่อสะทอนมูลคาที่แทจริงของหลักประกันตามสภาวะปจจุบัน และนํามูลคามาใชในการคํานวณการกันสํารองของธนาคารได
อยางเพียงพอและเหมาะสม
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3. ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบตอรายไดของธนาคารและปริมาณเงินกองทุนของธนาคารโดย
แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารมีนโยบายในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงทุกประเภทใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปนไป
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเปนความเสี่ยงที่อาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและราคาของหลักทรัพย ซึ่งปจจุบันธนาคารมีความเสี่ยงจากราคาอยูในระดับต่ํา เนื่องจากธนาคาร
ยังไมมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง เชน ตราสารอนุพันธ
การลงทุนสวนใหญของธนาคารเปนการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อดํารงเปนสินทรัพยสภาพคลองตามที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดและเพื่อดํารงสภาพคลองระหวางวัน ธนาคารจึงเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา โดยสวนใหญ
เปนการลงทุนในหลักทรัพยภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคาเงินลงทุนสุทธิมีจํานวน 35,925.52 (ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน
257.29 )ลานบาท แบงเปนเงินลงทุนเผื่อขายซึ่งมีมูลคายุติธรรมจํานวน 4,112.54 ลานบาท และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
จํานวน 31,808.18 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีเงินลงทุนทั่วไปที่เปนตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศจํานวน
4.80 ลานบาท
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดานราคา เพื่อใหสอดคลองกับประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารมี
การใชแบบจําลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเชื่อมั่นหนึ่งๆ หากถือครองหลักทรัพย
ในชวงระยะเวลาที่กําหนด โดยธนาคารไดใชคาความเสี่ยงที่คํานวณไดเปนแนวทางในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
นอกจากนี้ธนาคารมีการจําลองเหตุการณอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการลดลงของราคาหลักทรัพยในตลาดอยางรุนแรงเฉียบพลัน
หรือการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อใหธนาคารสามารถประเมินความเสียหายจากความเสี่ยงในกรณีที่อยูภายใต
เหตุการณที่เลวรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสวนของผูถือหุนซึ่งอาจเกิด
จากฐานะทั้งในและนอกงบดุล ทั้งนี้ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเปนผลมาจากการจัดโครงสรางและลักษณะของรายการใน
สินทรัพย หนี้สินและสวนของผูถือหุนที่อางอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและความไมสอดคลองระหวางระยะเวลาคงเหลือในการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมของรายการทางดานสินทรัพยและหนี้สิน และรายการนอกงบดุล คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สินจะทําหนาที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาว โดยจะกําหนดโครงสรางอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา และควบคุมดูแลใหโครงสรางอัตราดอกเบี้ยเปนไป
ตามที่กําหนด รวมทั้งควบคุมสัดสวนของสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ยในระยะเวลาครบกําหนดตางๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
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ธนาคารไดติดตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบี้ย รวมทั้งจัดทํารายงานการวิเคราะหระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งรวมถึงมีการจําลองรายไดดอกเบี้ยสุทธิ เพื่อดูผลกระทบตอรายไดของธนาคารใหอยู
ภายใตเพดานความเสี่ยงที่กําหนดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตลาดและอัตราดอกเบี้ย
3.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ปจจุบันธนาคารไมไดใหบริการเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ ดังนั้น ธนาคารจึงไมมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
4. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระเงินเมื่อ
ครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดอยางเพียงพอตามความตองการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดและมีตนทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอธนาคารได ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงดานสภาพ
คลองมีทั้งภายในและภายนอก โดยปจจัยภายในจะขึ้นอยูกับโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สิน และการสํารองสินทรัพยสภาพ
คลองเพื่อนํามาใชรองรับความตองการ สวนปจจัยภายนอกขึ้นอยูกับสภาพคลองของตลาดและความเชื่อมั่นของผูฝากเงินเปนหลัก
ธนาคารมีเครื่องมือสําหรับวัด ติดตามความเสี่ยงดานสภาพคลอง และไดกําหนดระดับการแจงเตือนที่เหมาะสมไวในนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ธนาคารไดวางแผนและบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอการชําระภาระผูกพันในปจจุบันและในอนาคตไดประกอบกับธนาคารไดมีการออกผลิตภัณฑใหมเพื่อระดมทุนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวใหสอดคลองกับสภาวะตลาด
5. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายตางๆ อันเนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือ
ความบกพรองของกระบวนการภายใน บุคลากรและระบบงานของธนาคารหรือมาจากเหตุการณภ ายนอกธนาคาร รวมถึง
ความเสี่ยงดานกฎหมาย (เชน ความเสี่ยงตอการถูกฟองรอง ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ เปนตน) แต
ไม ร วมความเสี่ ย งด า นกลยุ ท ธ แ ละความเสี่ ย งด า นชื่ อ เสี ย ง ดั ง นั้ น ธนาคารจึ ง กํ า หนดกรอบนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง
ดานปฏิบัติการอยางชัดเจน รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่ดีและมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อใหพนักงานมีความเขาใจใน
ขั้นตอนการทํางานและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีกระบวนการวิเคราะหเชิงธุรกิจ การประเมิน
ความเสี่ยงและการติดตามความเสี่ยง เปนตน
ธนาคารได พั ฒ นากระบวนการตลอดจนเครื่ อ งมื อ ต า งๆ ที่ ใ ช ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก าร ได แ ก
การจัดเก็บขอมูลเหตุการณผิดปกติ (Incident Report) เพื่อจัดเก็บขอมูลความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน รวมถึง
ความเสียหายที่สามารถปองกันไดตลอดจนขอมูลเหตุการณผิดปกติอื่นๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้ธนาคารจะนําไปใชในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อใหโอกาสการเกิดความเสี่ยงลดลง
ธนาคารกําหนดใหทุกหนวยงานทําการประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการดวยตนเอง (Risk and Control Self
Assessment: RCSA) โดยการระบุจุดที่มีความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในหนวยงานของตน รวมทั้งประเมินวามาตรการ
ควบคุมภายในที่มีอยูนั้นเพียงพอและเหมาะสมเพียงใดในการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ รวมถึงการนําขอมูลดังกลาวไปประมวลผล
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และจัดทําดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อใชในการติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารไดกําหนด
นโยบายในการใชบริการบุคคลภายนอกและนโยบายการออกผลิตภัณฑใหม โดยกําหนดใหหนวยงานที่ประสงคจะใชบริการจาก
บุคคลภายนอกและออกผลิตภัณฑใหมตองศึกษาวิเคราะหขอมูลและประเมินความเสี่ยง โดยมีฝายบริหารความเสี่ยงชวยพิจารณา
และใหความเห็นประกอบกอนการใชบริการจากบุคคลภายนอกหรือการออกผลิตภัณฑใหม
ธนาคารจัดใหมีแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคารภายใตสถานการณฉุกเฉิน อาทิเชน วินาศภัย และภัยพิบัติตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใหธนาคารสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่องหรือลดเวลาการหยุดชะงักการดําเนินงานของธนาคารใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งทุกหนวยงานของธนาคารไดมีสวนรวม
ในการจัดทําและไดปรับปรุงแผนดังกลาวทุกป รวมถึงไดมีการซักซอมการฟนฟูระบบคอมพิวเตอรหลัก (Core Banking) และการ
ปฏิบัติงานในธุรกรรมงานสําคัญของธนาคารเปนประจําทุกป เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจภายใตภาวะวิกฤตตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ธนาคารมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยจัดสงพนักงานเขารับการอบรม
สัมมนาจากผูจัดสัมมนาภายนอกและจัดอบรมสัมมนาภายใน โดยเชิญวิทยากรที่มีความชํานาญจากหนวยงานภายในของ
ธนาคาร รวมทั้งวิทยากรผูมีความรู ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาใหความรูเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
นอกจากนี้ ธนาคารไดพัฒนาชองทางการสื่อสารใหความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ในรูปแบบ
ระบบการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง (E-Leaning)
เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานมี ค วามเข า ใจและตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง
ดานปฏิบัติการ
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
1. ภาพรวม
1.1 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจป 2556 และแนวโนมภาวะเศรษฐกิจป 2557
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจป 2556/1
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2556 การขยายตัวของ GDP อยูที่รอยละ 2.9 โดยภาวะเศรษฐกิจที่ดีอยูในชวงครึ่งปแรก
ซึ่งไดรับปจจัยหนุนจากการใชจายภายในประเทศเปนหลักทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อยางไรก็ตาม สัญญาณทาง
เศรษฐกิจหลังจากนโยบายรถคันแรกไดหมดลงเมื่อสิ้นป 2555 พบหนี้ครัวเรือนที่พุงสูงเกือบรอยละ 80 ของ GDP รวมถึงสถาบัน
การเงินมีอัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มสูงขึ้นจากสินเชื่อรถยนตและสินเชื่อรายยอย สวนรายไดภาคเกษตรชะลอตัวลง
เงินอุดหนุนสินคาภาคเกษตรลดลง การทยอยลดระดับการอุดหนุนพลังงานของภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมใหประเทศมีตนทุน
พลังงานอยูในระดับที่ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบานเพื่อลดการลักลอบสงออกพลังงานไปยังประเทศเพื่อนบาน ในขณะที่ชวงครึ่งป
หลังเศรษฐกิจโลกนําโดยสหรัฐอเมริกาสงสัญญาณการฟนตัวและมีการประกาศลด QE ในเดือนธันวาคม 2556 ที่ผานมา ซึ่งเปน
ปจจัยชวยหนุนการสงออกแตภาคการสงออกไทยอาจฟน ตัวลาชากวาหลายประเทศเนื่องจากอุปสรรคตางๆ อาทิ ขอจํากัด
ทางเทคโนโลยี ปญหาการเมืองภายในประเทศ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย สินเชื่อในครึ่งปแรกของป 2556 เติบโตดี แตเนื่องจากหนี้ไมกอใหเกิดรายไดในไตรมาสที่
1-2 ขยับตัวขึ้นมาอยางมีนัยสําคัญ จึงทําใหสถาบันการเงินเริ่มเขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ ในชวงไตรมาสที่ 3-4 การขยายตัว
ของสินเชื่อชะลอตัว การแขงขันระหวางธนาคารจึ งลดระดับ ความรุนแรงลง
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจป 2557/2
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2557 การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไดในอัตราที่ลดลง โดยการใชจาย
ภาครัฐในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยหลักในการกระตุนเศรษฐกิจ รวมถึงทิศทางการสงออกที่จะปรับตัวดีขึ้นจาก
เศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟนตัว
แนวโนมธุรกิจธนาคารพาณิชยสินเชื่อยังเติบโตที่ดี แตการแขงขันระหวางธนาคารจะรุน แรงมากขึ้น ทั้ง การให
สินเชื่อ การขยายเงินฝาก นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยแตละแหงตางตั้งเปาหมายการเติบโตของรายไดคาธรรมเนียม จึง ตอ ง
แขงขันทั้งดานผลิตภัณฑและกลยุทธการตลาด เพื่อเพิ่มชองทางการหารายไดนอกเหนือจากรายไดดอกเบี้ย
ภาพรวมการแขงขันธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) วางกลยุทธโดยอาศัยขอไดเปรียบจากการมี
พันธมิตรทางการคาที่หลากหลายในการพัฒนาผลิตภัณฑความรวมมือระหวางกัน (Bundle Products) หรือพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
การใหบริการที่เพิ่มมูลคา (Value added) เพื่อใหตรงกับความตองการและสามารถเจาะกลุมลูกคาเปาหมายได นอกจากนี้
ธนาคารไดจัดทํากลยุทธการรุกตลาดในสวนที่คูแขงขันเขาไมถึง ดวยการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑและการใหบริการ
ที่เขาถึงลูกคา การนําเสนอผลิตภัณฑที่มีจุดเดนทั้งดานราคาและความหลากหลายอยางตอเนื่องเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม รวมถึง
ขยายฐานลูกคาใหมใหเพิ่มขึ้น สวนการแขงขันในดานเงินใหสินเชื่อ ธนาคารนําเสนอดอกเบี้ยในอัตราที่สามารถแขงขันกับธนาคาร
พาณิชยอื่นไดและเหมาะสมกับสภาวะตลาด

หมายเหตุ
/1
/2

ที่มา : ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง มกราคม 2557
ที่มา : ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย มกราคม 2557
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1.2 ภาพรวมภาวะธุรกิจและการแขงขันของธนาคารพาณิชยในป 2556 และแนวโนมป 2557
ภาพรวมภาวะธุรกิจและการแขงขันของธนาคารพาณิชยในป 2556/3
ในป 2556 ระบบธนาคารพาณิชยมีการขยายตัวเปนอยางดี ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและ
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 13.7 จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ
อุปโภคบริโภค ซึ่งขยายตัวรอยละ 21.6 โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนตจากมาตรการรถยนตคันแรก สําหรับสินเชื่อธุรกิจขยายตัว
ที่รอยละ 10.6
การระดมทุ น มี ก ารแข ง ขั น กั น อย า งรุ น แรง สะท อ นจากการแข ง ขั น การออกผลิ ต ภั ณ ฑ เ งิ น ฝากรู ป แบบใหม ๆ
ตลอดทั้งป ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยยังมีการกูยืมเพิ่มขึ้นทั้งการออกหุนกูดอยสิทธิ
และออกหุนกูในตางประเทศ อยางไรก็ดี การขยายตัวของสินเชื่อที่สูงกวาสงผลใหสภาพคลองของระบบธนาคารพาณิชยโดยรวม
ตึงตัว
ดานความสามารถในการทํากําไร ระบบธนาคารพาณิชยสามารถทํากําไรไดเพิ่มสูงขึ้นจากปกอนรอยละ 21.2
มาจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิและรายไดคาธรรมเนียม รวมถึงการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือรอยละ 23 แตหากพิจารณา
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (NIM) จะทรงตัวใกลเคียงกับปกอน
แนวโนมภาวะธุรกิจและการแขงขันของธนาคารพาณิชยในป 2557/4
แนวโนมธุรกิจในป 2557 สินเชื่อจะขยายตัวไดอยางตอเนื่อง โดยถาไมมีปจจัยลบที่รุนแรงสินเชื่ออาจขยายตัวไดสูง
ระดับรอยละ 10 แตสภาวะการแขงขันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งดานการขยายสินเชื่อและการระดมเงินฝาก โดยเฉพาะดานการ
ระดมเงินฝากจะมีตราสารทางการเงินใหมๆ เขามาเปนทางเลือกสําหรับผูฝากเงิน เชน การออกหุนกูภาคเอกชน กองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน เปนตน ธนาคารพาณิชยตางๆ จึงตองมีการออกผลิตภัณฑเงินฝากพิเศษเปนชวงๆ เพื่อรักษาฐานลูกคาเงินฝาก
ในขณะเดี ยวกันการหาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพยยังเปนเปาหมายเพื่อรักษาตนทุนเงินฝากไมใหสูง
จนเกินไป นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยยังคงแขงขันกันอยางรุนแรงเพื่อเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมเพื่อเปนแหลงรายไดที่สําคัญในการ
เพิ่มความสามารถในการทํากําไร
จากกระแสการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธนาคารพาณิชยตางๆ โดยเฉพาะธนาคาร
ขนาดใหญไดขยายฐานธุรกิจไปยังตางประเทศในกลุมอาเซียนมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเปดสาขา การเปนพันธมิตรกับธนาคาร
ทองถิ่นเพื่อเปนการรองรับลูกคาในการขยายธุรกิจ
การวิเคราะหภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชยที่มีผลตอการดําเนินงาน
กลยุทธหลักในป 2557 ธนาคารยังคงมุงเนนขยายสวนแบงตลาดใหมากยิ่งขึ้น โดยการขยายเงินใหสินเชื่อ เงินฝาก
การขยายสาขาทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและสวนภูมิภาค เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการและเพื่อความคลองตัวและอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการทางการเงินแกลูกคาอยางครบวงจร รวมทั้งการใหบริการใหม เชน Cash management การ
ใหบริการทางการเงินผาน Internet banking

หมายเหตุ
/3
/4

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธนาคารแหงประเทศไทย มกราคม 2557
ที่มา : ศูนยวิจัยกสิกรไทย มกราคม 2557
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ตารางแสดงการอัตราเติบโตของสินเชื่อเปรียบเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย
Loan Growth
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System

ที่มา: www.set.or.th, www.bot.or.th

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อรอยละ 20.4 ซึ่งสูงกวาในระบบธนาคารพาณิชย
ที่เติบโตรอยละ 10.9
ตารางแสดงอัตราการเติบโตของสินทรัพยเปรียบเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย
Asset Growth
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ที่มา: www.set.or.th, www.bot.or.th

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพยเติบโตที่รอยละ 21.8 ซึ่งสูงกวาระบบธนาคารพาณิชยที่เติบโต
รอยละ 10.1
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2. ผลการดําเนินงานธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY RATIO)

2556

2555

2554

อัตรากําไรขั้นตน

47.28%

47.28%

54.15%

อัตรากําไรสุทธิ

29.99%

30.38%

27.87%

อัตราผลตอบแทนผูถอื หุน

6.69%

5.10%

5.35%

อัตราดอกเบี้ยรับ

5.07%

5.29%

4.91%

อัตราดอกเบี้ยจาย

3.35%

3.38%

2.85%

2%

2%

2%

4.90%

4.92%

4.71%

อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย

2.06%

2.09%

2.41%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

0.68%

0.67%

0.70%

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

0.02

0.02

0.03

10.02

7.81

5.33

อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูย ืม

94.28%

101.03%

93.75%

อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก

94.47%

102.24%

247.48%

อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม

81.31%

77.97%

32.55%

อัตราการจายเงินปนผล

64.43%

57.67%

46.36%

อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ ง

13.38%

16.17%

24.81%

อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชือ่ รวม

1.38%

1.08%

1.19%

อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม

0.50%

0.32%

0.33%

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอสินเชือ่ รวม

1.91%

2.10%

1.92%

อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม

0.20%

0.19%

0.23%

มูลคาตามบัญชีตอหุน

1.08

1.11

1.07

กําไรสุทธิตอหุน

0.73

0.55

0.46

สวนตางอัตราดอกเบีย้
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถอื หุน (เทา)

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)

ขอมูลตอหุน (บาท)
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน
การวิเคราะหผลการดําเนินงานของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเปนการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานประจําป 2556 เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานประจําป 2555
ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษีเงินไดตามงบการเงินรวมจํานวน
1,121.99 ล า นบาท เพิ่ มขึ้น จํา นวน 225.08 ลา นบาทหรื อ เพิ่ มขึ้น รอ ยละ 25.10 เมื่อ เทีย บกับ ป 2555 โดยเมื่อ หัก ภาษีเ งิน ได
จํานวน 206.97 ลานบาท ในป 2556 สงผลใหธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 915.02 ลานบาท เพิ่มขึ้น 234.01
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.36 เมื่อเทียบกับป 2555 การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนสาเหตุหลัก
มาจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นรอยละ 31.73 สวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิเติบโตถึงรอยละ 112.19 เติบโต
ตามการขยายตัวของสินเชื่อทุกภาคสวน นอกจากนี้รายไดอื่นเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 19.65 อันเปนผลมาจากกําไรจากเงินลงทุน
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 380.41 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.29 เมื่อเทียบกับป 2555
เนื่องจากการขยายสาขาของธนาคาร .
ธนาคารไดตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจํานวน 249.00 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 89.89 เมื่อเทียบกับป 2555
ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับการเติบโตของสินเชื่อและเพื่อรองรับความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยมี กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานก อ นหนี้ สู ญ และหนี้ ส งสั ย จะสู ญ จํ า นวน1,647.99
ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 474.08 ลานบาทเมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 1,173.91 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 40.38
อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนหนี้สงสัยจะสูญตอรายไดรวม ในป 2556 อยูที่รอยละ 49.53 เพิ่มขึ้นจากป 2555
ที่อยูที่รอยละ 47.47 เพียงเล็กนอยเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมและคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ ซึ่งมีทิศทางไป
ในทางเดียวกัน โดยการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมมีสัดสวนสูงกวาคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ เพียงรอยละ 5.27
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับป 2556 เทากับ 0.73 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนที่มีจํานวน 0.55 บาท
ตอหุน โดยอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนสําหรับป 2556 อยูที่รอยละ 6.69 และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมสําหรับ
ป 2556 อยูที่รอยละ 0.68
ตารางแสดงผลการดําเนินงาน
งบการเงินรวม
ผลการดําเนินงาน
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รวมกําไรจากเงินลงทุน รายไดเงินปนผลและ
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
กําไรจากการดําเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (EPS) (บาท)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA)

2556

2555

2554

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
2,793.15
257.89
276.26

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
2,120.40
121.54
230.89

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
1,729.17
67.11
76.22

3,327.31
(1,679.32)
1,647.99
(526.00)
1,121.99
(206.97)
915.02
0.73
6.69%
0.68%

2,472.82
(1,298.91)
1,173.91
(277.00)
896.91
(215.90)
681.01
0.55
5.10%
0.67%

1,872.50
(950.45)
922.05
(180.00)
742.05
(241.47)
500.58
0.46
5.35%
0.70%

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)
672.75
31.73
136.35
112.19
45.37
19.65
854.49
380.41
474.08
249.00
225.08
(8.93)
234.01
0.18
-

34.56
29.29
40.38
89.89
25.10
(4.14)
34.36
32.73
-
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2.1 โครงสรางรายไดจากการดําเนินงาน
โครงสรางรายไดจากการดําเนินงานของธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับ
ป 2556 มีรายละเอียดดังนี้
รายไดจากการดําเนินงาน
ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดจากการดําเนินงานจํานวน 3,327.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 854.49 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.56 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 2,472.82 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากรายไดดอกเบี้ยจาก
เงินใหสินเชื่อตามการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อและรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ สามารถจําแนกรายละเอียดได
ตามตารางตอไปนี้
ตารางแสดงรายไดจากการดําเนินงาน
งบการเงินรวม
รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
การใหเชาซื้อ
รวมรายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยที่กอใหเกิด
รายได

2556

2555

2554

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

137.88
1,322.60
4,957.38
100.30
6,518.16
(3,725.01)
2,793.15
299.20
(41.31)
257.89
213.47
55.59
7.20
276.26
3,327.31

146.05
971.39
3,727.74
10.94
4,856.12
(2,735.72)
2,120.40
153.51
(31.97)
121.54
183.74
43.32
3.83
230.89
2,472.82

202.92
762.86
2,414.30
0.10
3,380.18
(1,651.01)
1,729.17
88.66
(21.55)
67.11
73.47
0.42
2.33
76.22
1,872.50

(8.17)
351.21
1,229.64
89.36
1,662.04
989.29
672.75
145.69
9.34
136.35
29.73
12.27
3.37
45.37
854.49

(5.59)
36.16
32.99
816.81
34.23
36.16
31.73
94.91
29.21
112.19
16.18
28.32
87.99
19.65
34.56

2.17%

2.31%

2.51%

-

-
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รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ในป 2556 ธนาคารและบริษัท ย อ ยมี ร ายไดด อกเบี้ยสุ ท ธิจํา นวน 2,793.15 ล า นบาท เพิ่มขึ้ น จํา นวน 672.75
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.73 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 2,120.40 ลานบาท เปนผลมาจากรายไดดอกเบี้ยจํานวน
6,518.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,662.04 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.23 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 4,856.12
ลานบาท ตามการขยายตัวอยางตอเนื่องของเงินใหสินเชื่อและการลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนในตราสารหนี้
ในขณะที่คาใชจายดอกเบี้ยมีจํานวน 3,725.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 989.29 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
36.16 ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับสูงขึ้น ทําใหอัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Net interest
margin) ในป 2556 อยูที่รอยละ 2.17 ขณะที่คาเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยูที่รอยละ 3.04
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย ประกอบดวยรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ กําไรจากเงินลงทุน รายไดเงินปนผลและ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น โดยในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 534.15 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 181.72 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 51.56 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 352.43 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจํานวน 257.89 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 136.35 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 112.19 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 121.54 ลานบาท เปนผลมาจากรายได
คาธรรมเนียมและบริการที่มีจํานวน 299.20 ลานบาท เพิ่มขึ้น 145.69 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 94.91 โดยเปนการเพิ่มขึ้น
ของรายไดคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินใหสินเชื่อซึ่งไดขยายตัวอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมและ
คาธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนมีจํานวนเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนกองทุนภายใตการบริหารจัดการของ
บริษัทยอย ในขณะที่คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการในป 2556 มีจํานวน 41.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 9.34 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 29.20 ซึ่งสัดสวนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการมีสัดสวนที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายได
คาธรรมเนียมและบริการ จึงสงผลใหรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น
- รายไดอื่น
ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดอื่นจํานวน 276.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 45.37 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 19.65 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 230.89 เปนผลมาจากเพิ่มขึ้นของกําไรจากเงินลงทุนและรายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา
ธนาคารไดตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญแตละปเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
และการประเมินคุณภาพลูกหนี้จากประสบการณ
ในป 2556 รายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคามีจํานวน 2,267.15
ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 423.75 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.99 เมื่อเทียบป 2555 ที่มีจํานวน 1,843.40 ลานบาท ทั้งนี้ ในป
2556 ธนาคารไดตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรวมถึงคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 526.00
ลานบาท และในป 2555 จํานวน 277.00 ลานบาท สัดสวนเงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกันตามเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทยอยูท่รี ะดับรอยละ 126.74 ในป 2556 และระดับรอยละ 112.37 ในป 2555
80

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
ในป 2556 ธนาคารมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 526.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
249.00 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 89.89 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 277.00 ลานบาท เพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อ
และเพื่อรองรับความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ตารางแสดงรายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
งบการเงินรวม
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
หลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ดอยคา
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
รายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการดอยคา
เงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกัน

2556

2555

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
2,793.15
526.00

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
2,120.40
277.00

2,267.15
126.74%

1,843.40
112.37%

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
2554
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(รอยละ)
1,729.17
672.75
31.73
180.00
249.00
89.89
1,549.17
138.40%

423.75
-

22.99
-

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาตอบแทนกรรมการ คาใชจาย
เกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ คาภาษีอากร คาใชจายสงเสริมการขายและโฆษณา คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนและ
คาใชจายอื่นๆ โดยในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ จํานวน 1,679.32 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 380.40 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.29 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 1,298.91 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ โดยอัตราสวนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
ตอรายไดรวม ในป 2556 อยูที่รอยละ 50.47 ลดลงจากป 2555 ที่อยูที่รอยละ 52.53 ตามรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
งบการเงินรวม
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ

2556
2555
2554
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
767.74
606.28
463.65
คาตอบแทนกรรมการ
1.65
0.74
2.13
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
513.98
382.32
273.55
คาภาษีอากร
172.19
126.55
82.15
คาใชจายสงเสริมการขายและโฆษณา
80.73
61.16
39.45
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
57.17
44.08
31.40
คาใชจายอื่น
85.86
77.78
58.12
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
1,679.32
1,298.91
950.45
อัตราสวนคาใชจายจากการดําเนินงานตอรายไดรวม
50.47%
52.53%
50.76%
จากการดําเนินงาน

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)
161.46
26.63
0.91
122.97
131.66
34.44
45.64
36.06
19.57
32.00
13.09
29.70
8.08
10.39
380.41
29.29
-
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- คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจํานวน 767.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
161.46 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.63 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 606.28 ลานบาท เปนผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือน การจายโบนัสประจําปและการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและสาขาของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีพนักงานจํานวน 1,334 ราย เพิ่มขึ้น 177 ราย เมื่อเทียบกับสิ้นป 2555
ที่มีจํานวน 1,157 คน สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นตามปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้น สวนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีพนักงานจํานวน 35 คน เพิ่มขึ้น 22 ราย เมื่อเทียบกับสิ้นป 2555 ที่มีจํานวน 26 คน เปนการ
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ ตามรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงจํานวนพนักงาน
31 ธันวาคม 2556
ธนาคาร /1
บริษัทยอย /2
1,334
35

จํานวนพนักงาน (คน)
หมายเหตุ

ธนาคาร /1
บริษัทยอย

/2

31 ธันวาคม 2555
ธนาคาร /1
บริษัทยอย /2
1,157
26

หมายถึง

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

หมายถึง

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

31 ธันวาคม 2554
ธนาคาร /1
บริษัทยอย /2
934
13

- คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณจํานวน 513.98 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 131.66 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.44 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 382.32 ลานบาท เปนผลมาจากการ
ขยายสาขาของธนาคารจาก 65 สาขา ณ สิ้นป 2555 เปน 100 สาขา ณ สิ้นป 2556
- คาใชจายสงเสริมการขายและโฆษณา
ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายสงเสริมการขายและโฆษณาจํานวน 80.73 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 19.57 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.00 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 61.16 ลานบาท โดยสวนใหญเปนคาจดจํานอง
ที่ธนาคารออกแทนลูกคาและคาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางดานวิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ
- คาใชจายอื่น
ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายอื่นจํานวน 85.86 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 8.08 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.39 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 77.78 ลานบาท
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2.2 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย
การวิเคราะหฐานะการเงิน
บทวิเคราะหฐานะการเงินของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนการเปรียบเทียบ
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ตารางแสดงสินทรัพยรวม
งบการเงินรวม
สินทรัพยรวม

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

2556

2555

2554

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

1,726.29
7,002.09
36,112.66

1,619.45
5,031.71
28,890.94

822.51
5,342.76
19,860.14

106.84
1,970.38
7,221.72

6.60
39.16
25.00

103,969.33
206.15
104,175.48
(320.24)
(1,422.29)
(11.18)
102,421.77
456.64
209.05
127.45
356.86
283.93
148,696.74

86,248.24
163.07
86,411.31
(148.17)
(914.01)
(14.93)
85,334.20
397.15
233.91
286.99
286.88
122,081.23

54,964.78
129.20
55,093.98
(17.43)
(585.46)
(68.01)
54,423.08
238.50
146.62
56.21
182.47
134.17
81,206.46

17,721.09
43.08
17,764.17
172.07
508.28
(3.75)
17,087.57
59.49
(24.86)
127.45
69.87
(2.95)
26,615.51

20.55
26.42
20.56
116.13
55.61
(25.12)
20.02
14.98
(10.63)
n/a
24.35
(1.03)
21.80

สินทรัพยรวม
สินทรัพยหลักของธนาคารและบริษัทยอย ประกอบดวย เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ คิดเปน
รอยละ 68.88 ของสินทรัพยรวม รองลงมาไดแก เงินลงทุน-สุทธิ คิดเปนรอยละ 24.29 ของสินทรัพยรวม โดยสินทรัพยรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 148,696.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 26,615.51 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.80 เมื่อเทียบกับ
ป 2555 ที่ มี จํ า นวน 122,081.23 ล า นบาท โดยส ว นใหญ ม าจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ และจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ
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เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิแสดงดวยมูลคาตามบัญชี จํานวน
36,112.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 7,221.72 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.00 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 28,890.94
ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่จะถือจนครบกําหนด
ตารางแสดงเงินลงทุนประเภทการลงทุนแสดงดวยมูลคาตามบัญชี
งบการเงินรวม
เงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ
หัก: คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

2556

2555

2554

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

2,311.98
326.07
1,661.63
4,299.68

3,065.48
1,530.21
4,595.69

3,253.32
3,253.32

(753.50)
326.07
131.42
(296.02)

(24.58)
n/a
8.59
(6.44)

16,798.86
15,009.32
31,808.18

16,046.02
8,244.43
24,290.45

13,921.37
2,680.65
16,602.02

752.84
6,764.89
7,517.73

4.69
82.05
30.95

5.37
(0.57)
4.80
36,112.66

5.37
(0.57)
4.80
28,890.94

5.37
(0.57)

7,221.72

25.00

4.80
19,860.14

เงินใหสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังปรากฎในงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย เปนเงินใหสินเชื่อ
ของธนาคารทั้งหมด ซึ่งสามารถจําแนกตามภาคธุรกิจโดยแบงออกเปนเงินใหสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ (Big Corporate &
Corporate) เงินใหสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs & SSME) เงินใหสินเชื่อเพื่อรายยอย (Retail) ซึ่งประกอบไปดวย
เงินใหสินเชื่อเพื่อการเคหะ เงินใหสินเชื่อเชาซื้อและเงินใหสินเชื่ออื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี (รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน)
ทั้งหมดของธนาคาร จํานวน 108,487.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 19,111.64 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.39 เมื่อเทียบกับ
สิ้นป 2555 ที่มีจํานวน 89,375.90 ลานบาท โดยสวนใหญเปนสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 48.15 รองลงมาเปนสินเชื่อ
รายยอย คิดเปนรอยละ 31.47 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมดและถาจําแนกตามประเภทเงินใหสินเชื่อพบวาสวนใหญเปนสินเชื่อเพื่อ
ที่อยูอาศัยและการสาธารณูปโภคและบริการ คิดเปนรอยละ 29.75 และรอยละ 24.20 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด ตามลําดับ

84

ตารางแสดงเงินใหสินเชื่อจําแนกตามภาคธุรกิจ
งบการเงินรวม
เงินใหสนิ เชื่อจําแนกตามภาคธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ (Big Corporate & Corporate)
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs & SSME)
สินเชื่อเพื่อรายยอย (Retail)
รวมเงินใหสินเชือ่ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชือ่ และดอกเบี้ยคางรับสุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชี

2556
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
52,233.84
22,112.60
34,141.10
108,487.54
208.81
108,696.35

2555

2554

จํานวนเงิน จํานวนเงิน
(ลานบาท) (ลานบาท)
36,403.50
6,490.41
20,517.52 20,358.03
32,454.88 31,533.23
89,375.90 58,381.67
163.96
129.20
89,539.86 58,510.87

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)
15,830.34
43.49
1,595.08
7.77
1,686.22
5.20
19,111.64
21.38
44.85
27.35
19,156.49
21.39

ตารางแสดงรายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทเงินใหสินเชื่อ
งบการเงินรวม
เงินใหสนิ เชื่อจําแนกตามประเภทเงินใหสนิ เชื่อ

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
การสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
การเกษตรและเหมืองแร
ตัวกลางทางการเงิน
สหกรณออมทรัพย
อื่นๆ
รวมเงินใหสินเชือ่ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

2556

2555

2554

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)
32,273.40 30,802.36 29,024.69
19,827.16 17,103.47
5,405.77
26,248.89 20,863.96
9,633.20
12,068.50
9,096.69
6,257.24
517.03
447.55
99.92
10,620.63
5,803.97
3,125.69
4,338.44
2,675.83
3,434.32
2,593.49
2,582.07
1,400.84
108,487.54 89,375.90 58,381.67

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)
1,471.04
4.78
2,723.69
15.92
5,384.93
25.81
2,971.81
32.67
69.48
15.52
4,816.66
82.99
1,662.61
62.13
11.42
0.44
19,111.64
21.38

คุณภาพสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพยจัดชั้นประกอบดวย รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินและดอกเบี้ย
คา งรั บ เงิ น ลงทุ น เงิ น ให สิ น เชื่ อ และดอกเบี้ ย ค า งรั บ และสิ น ทรั พ ย อื่ น โดยจั ด ชั้ น ตามหลั ก เกณฑ ที่กํ า หนดโดยธนาคารแห ง
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางแสดงการจัดชั้นสินทรัพยแยกตามประเภทสินทรัพย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2555

2554

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

การจัดชั้นสินทรัพยแยกตามประเภทสินทรัพย

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินและ
ดอกเบี้ยคางรับ
- ปกติ
เงินลงทุน
- สงสัยจะสูญ
เงินใหสนิ เชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
- ปกติ
- กลาวถึงเปนพิเศษ
- ต่ํากวามาตรฐาน
- สงสัย
- สงสัยจะสูญ
สินทรัพยอนื่
- สงสัยจะสูญ
รวม

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

4,841.10

3,276.71

3,785.41

1,564.39

47.74

115.59

0.57

0.57

115.02

20,178.95

100,187.65
1,687.45
414.89
550.54
1,014.71

83,433.78
1,205.52
78.20
924.16
621.48

52,570.43
1,529.68
169.77
346.65
460.01

16,753.87
481.93
336.69
(373.62)
393.23

20.08
39.98
430.55
(40.43)
63.27

25.89
108,837.82

20.06
89,560.48

12.30
58,874.82

5.83
19,277.34

29.06
21.52

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1,422.29 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 508.28 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 55.61 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 914.01 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของสินเชื่อและเพื่อรองรับ
ความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 1.38
เพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่อยูที่รอยละ 1.08
ตารางแสดงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจําแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
และดอกเบี้ยคางรับ
และคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญจําแนกตามการ
จัดชั้นของลูกหนี้
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสํารองรายตัวเพิ่มเติม
เงินสํารองทั่วไป
รวม

งบการเงินรวม
2556
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
และดอกเบี้ยคางรับ
จํานวนเงิน สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ)
100,187.65
96.47
1,687.46
1.62
414.89
0.40
550.54
0.53
1,014.71
0.98
103,855.25
100.00
103,855.25
100.00

2555
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
348.08
3.40
138.08
228.36
386.25
1,104.17
318.12
1,422.29

สัดสวน
(รอยละ)
24.47
0.24
9.71
16.06
27.16
77.63
22.37
100.00

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
และดอกเบี้ยคางรับ
จํานวนเงิน สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ)
83,433.78
96.72
1,205.53
1.40
78.20
0.09
924.16
1.07
621.48
0.72
86,263.15
100.00
86,263.15
100.00

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
264.20
1.85
18.95
309.43
211.49
805.92
16.81
91.28
914.01

สัดสวน
(รอยละ)
28.91
0.20
2.07
33.85
23.14
88.17
1.84
9.99
100.00

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
83.88
1.55
119.13
(81.07)
174.76
298.25
(16.81)
226.84
508.28

สัดสวน
(รอยละ)
31.75
83.78
628.65
(26.20)
82.63
37.01
(100.00)
248.51
55.61
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อแยกตามอายุลูกหนี้ที่คางชําระตามกําหนดระยะเวลา ดังนี้
ตารางแสดงเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้จําแนกตามวันที่ครบกําหนด
งบการเงินรวม
เงินใหสนิ เชื่อแกลูกหนี้

ครบกําหนดเมื่อทวงถาม
ครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน
ครบกําหนด 3 - 12 เดือน
ครบกําหนด มากกวา 1 ป
รวม
หมายเหตุ

/1

2556

2555

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
8,072.64/1
15,063.07
12,104.30
68,729.32
103,969.33

2554

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
6,866.73/1
12,630.56
8,116.01
58,634.94
86,248.24

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
5,156.52/1
6,907.10
3,551.75
39,349.41
54,964.78

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)
1,205.91
17.56
2,432.51
19.26
3,988.29
49.14
10,094.38
17.22
17,721.09
20.55

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามรวมจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของลูกหนี้รายที่ผิดนัดชําระ และเปนเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
ธนาคารตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 11.18 ลานบาท ลดลงจํานวน 3.75 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 25.12 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2555 ที่มีจํานวน 14.93 ลานบาท
การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีลูกหนี้ทั้งหมด 12,098 ราย เปนลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ 380 ราย มีจํานวนหนี้
คงคาง 2,767.08 ลานบาท
ตารางแสดงการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
งบการเงินรวม
ลูกหนี้

ลูกหนี้ทงั้ หมด
- จํานวนราย

-

ภาระหนี้ (เงินตนบวกดอกเบี้ย)

ลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้
- จํานวนราย

-

ภาระหนี้ (เงินตนบวกดอกเบี้ย)

2556

2555

2554

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

12,098

11,125

9,922

973

8.75

103,855.25

86,263.15

55,076.55

17,592.10

20.39

380

349

324

31

8.88

2,767.08

1,872.18

1,547.30

894.90

47.80
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สินเชื่อดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสินเชื่อดอยคุณภาพ (Gross) จํานวน 1,980.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 356.30
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.94 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 1,623.84 ลานบาท อัตราสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม
คิดเปนรอยละ 1.82 ไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปกอน
สินเชื่อดอยคุณภาพ (Net) จํานวน 1,227.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.14 ของสินเชื่อรวมหลังหักสํารองคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อดอยคุณภาพ
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 135,204.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
26,980.75 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24.93 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 108,223.48 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการ
เพิ่มขึ้นของเงินรับฝากและรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตารางแสดงหนี้สินจําแนกตามประเภทหนี้สิน
งบการเงินรวม
หนี้สินจําแนกตามประเภทหนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
อื่นๆ
รวมหนี้สนิ

2556
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
109,936.87
23,513.46
214.56
3.20
1,536.14
135,204.23

2555
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
84,376.91
21,770.55
233.58
769.05
1,073.39
108,223.48

2554
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
22,255.00
8,827.90
182.59
36,310.72
803.48
68,379.69

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)
25,559.96
30.29
1,742.91
8.01
(19.02)
(8.14)
(765.85)
(99.58)
462.75
43.11
26,980.75
24.93

เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินฝากรวมจํานวน 109,936.87 ลานบาท เพิ่มขึ้น 25,559.96 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 30.29 จากสิ้นป 2555 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจํา เงินฝากประเภทกระแสรายวันและเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย (CASA) รวมอยูที่รอยละ 28.68 ของเงินฝากรวมและมีฐานะสภาพคลองโดยรวมที่ประมาณรอยละ 9.00 ซึ่ง
มากกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 6.0
ตารางแสดงเงินรับฝากจําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
งบการเงินรวม
เงินรับฝากจําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
เงินรับฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ใบรับเงินฝากประจํา
รวมเงินรับฝาก

2556
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
3,869.66
27,660.88
35,409.88
42,996.45
109,936.87

2555
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
4,463.81
29,718.13
26,607.60
23,587.37
84,376.91

2554
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
1,129.77
9,260.63
8,710.48
3,154.12
22,255.00

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)
(594.15)
(13.31)
(2,057.25)
(6.92)
8,802.28
33.08
19,409.08
82.29
25,559.96
30.29
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สวนของเจาของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีสวนของเจาของจํานวน 13,492.52 ลานบาท ลดลงจํานวน
365.23 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.64 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 13,857.75 ลานบาท
2.3 ความเพียงพอของเงินทุน
แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสรางเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบดวยหนี้สินจํานวน 135,204.23 ลานบาท
และสวนของเจาของจํานวน 13,492.52 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 10.02 เทา โดยองคประกอบ
ของแหลงเงินทุนดานหนี้สิน ไดแก เงินฝากรวมคิดเปนสัดสวนรอยละ 73.93 ของแหลงเงินทุน รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินมีสัดสวนรอยละ 15.81 เงินกูยืมระยะยาวและอื่นๆ รอยละ 1.18 ขณะที่สวนของเจาของคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.07
ความสัมพันธของแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (กอนหักรายไดรอตัดบัญชี) จํานวน 103,969.33 ลานบาท
โดยมีอัตราสวนของเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากของธนาคารคิดเปนรอยละ 94.57 สําหรับสวนของสภาพคลองที่เหลือ ธนาคารได
นําไปลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองตางๆ อันไดแก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย
แหลงที่มาและใชไปของเงินทุนที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถแบงตามระยะเวลาครบกําหนดตาม
สัญญา โดยเงินรับฝากที่มีอายุนอยกวา 1 ป จํานวน 103,128.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 93.81 ของเงินรับฝากทั้งหมด ขณะที่
เงินใหสินเชื่อที่มีอายุนอยกวา 1 ป จํานวน 35,240.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.89 สวนเงินรับฝากที่มีอายุมากกวา 1 ป
จํานวน 6,808.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.19 ขณะที่เงินใหสินเชื่อที่มีอายุมากกวา 1 ป จํานวน 68,729.32 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 66.11
เงินรับฝาก
ระยะเวลา
นอยกวา1 ป
มากกวา1 ป
รวม

2556
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)
103,128.18
93.81
6,808.69
6.19
109,936.87
100.00

2555
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)
79,433.59
94.14
4,943.32
5.86
84,376.91
100.00

เงินใหสนิ เชื่อ
2556
จํานวนเงิน สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ)
35,240.01
33.89
68,729.32
66.11
103,969.33
100.00

2555
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)
27,613.30
32.02
58,634.94
67.98
86,248.24
100.00

สภาพคลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินสด จํานวน 1,726.30 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 106.84 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.60 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 1,619.45 ลานบาท
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ความเพียงพอของเงินกองทุนและการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 13.38 สูงกวา
เกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งกําหนดไวที่รอยละ 8.50 และลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีอัตราสวน
เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงที่รอยละ 16.17
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร เทากับรอยละ 12.69 ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 6.00
ตารางแสดงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
ธนาคาร
อัตราขั้นต่ําตามกฎหมาย
สวนตาง
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ธนาคาร
อัตราขั้นต่ําตามกฎหมาย
สวนตาง
เงินกองทุนทัง้ หมด
ธนาคาร
อัตราขั้นต่ําตามกฎหมาย
สวนตาง

31 ธันวาคม 2556
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

31 ธันวาคม 2555
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

31 ธันวาคม 2554
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

13,206.94

12.69
4.50
8.19

-

-

-

-

13,206.94

12.69
6.00
6.69

12,862.61

15.56
4.25
11.31

12,111.53

24.41
4.25
20.16

13,921.53

13.38
8.50
4.88

13,372.44

16.17
8.50
7.67

12,310.29

24.81
8.50
16.31

ภาระผูกพันนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีภาระผูกพันนอกงบดุล 6,409.90 ลานบาท เพิ่มขึ้น 176.44
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.83 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 6,233.46 ลานบาท
ตารางแสดงภาระผูกพันนอกงบดุล
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันนอกงบดุล

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดเบิกใช
รวมภาระผูกพันนอกงบดุล

2556

2555

2554

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
277.44
1,203.17
2,431.78
3,912.39

548.38
2,276.28
3,585.24
6,409.90

428.88
2,447.53
3,357.05
6,233.46

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)
119.50
27.86
(171.25)
(7.00)
228.19
6.80
176.44
2.83
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อันดับความนาเชื่อถือ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด อยูที่
ระดับ “A-” (Single A Minus) และแนวโนมอันดับเครดิตเปน “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสถานะทางธุรกิจและ
การเงินของธนาคารที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงการมีคุณภาพสินทรัพยที่ดี และเงินทุนที่แข็งแกรง
2.4 ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต
ปจจัยที่อาจมีผลตอการดําเนินงานในอนาคตมีปจจัยหลัก คือ สถานการณทางการเมืองที่ยังไมแนนอน ซึ่งมีผลตอ
การตัดสินใจลงทุนของธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงกระทบตอความเสี่ยงดานสินเชื่อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความเชื่อมั่นในการบริโภค ซึ่ง
เปนตัวขับเคลื่อนการเติบโตของ GDP ของประเทศที่สําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด เปนบริษัทยอยของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล
ผลการดําเนินงานของบริษัทเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานประจําป 2556 เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานประจําป
2555 ดังนี้
รายไดคา ธรรมเนียมและบริการ
ในป 2556 มีรายไดคาธรรมเนียมและบริการ จํานวน 79.13 ลานบาท เพิ่มขึ้น 48.61 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
159.27 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2555 โดยคาธรรมเนียมสวนใหญมาจากการจัดการกองทุนรวมและนายทะเบียนกองทุน ซึ่งคิดเปน
รอยละ 64.92 และรอยละ 30.95 ของรายไดคาธรรมเนียมและบริการทั้งหมด ตามลําดับ ซึ่งสัมพันธไปทิศทางเดียวกันกับจํานวน
กองทุนและมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนที่เพิ่มขึ้นจากปกอน
ตารางแสดงรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

การจัดการกองทุนรวม
นายทะเบียนกองทุน
การซื้อคืนหนวยลงทุน
การขายคืนหนวยลงทุน
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ

2556
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
51.37
24.49
2.98
0.29
79.13

2555
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
21.68
8.82
0.02
30.52

2554
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
1.90
0.60
0.01
2.51

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)
29.69
136.95
15.67
177.66
2.98
n/a
0.27
1,350.00
48.61
159.27

จํานวนกองทุนที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนกองทุนทั้งสิ้น 34 กอง ซึ่งเมื่อเทียบกันป 2555 มีจํานวนกองทุนเพิ่มขึ้น
13 กอง หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 61.90 และมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน (NAV) รวมจํานวน 29,878.67 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ป 2555 มีจํานวนเพิ่มขึ้น 3,464.04 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.1
91

ตารางแสดงจํานวนกองทุนและมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน (NAV)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทของกองทุน

กองทุนตราสารหนี้
กองทุนตราสารทุน
กองทุนอสังหาริมทรัพย
กองทุนผสม
กองทุนแกไขปญหาสถาบัน
การเงิน
อื่น ๆ
รวม

2556

2555

2554

จํานวน
กอง
20
6
3
3
1

NAV
(ลานบาท)
11,165.84
494.57
15,753.80
234.31
2,189.18

จํานวน
กอง
13
3
3
1
1

NAV
(ลานบาท)
8,781.74
43.95
15,391.07
4.26
2,193.61

จํานวน
กอง
6
1

NAV
(ลานบาท)
2,196.68
3,970.86

1
34

40.97
29,878.67

21

26,414.63

7

6,167.54

การเปลี่ยนแปลง
(ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555)
การเปลี่ยนแปลง
สัดสวน
จํานวน
NAV
สัดสวน
NAV
กอง
(ลานบาท)
(รอยละ)
(รอยละ)
7
2,384.10
53.85
27.15
3
450.62
100.00
1,025.30
362.73
2.30
2
230.05
200.00
5,400.23
(4.43)
(0.20)
1
13

40.97
3,464.04

n/a
61.90

n/a
13.11

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน
- มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
สวนงานดําเนินงาน
- การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
- แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี
ขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ และรวมถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได เนื่องจาก
บริษัทแอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดนาํ มาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใชแลว
มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคตประกอบดวยมาตรฐานการบัญชี 13 ฉบับ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 5 ฉบับ การตีความมาตรฐานการบัญชี 4 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 9 ฉบับ ฝายบริหารของ
บริษัทและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
ซึ่งแสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.2 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ป 2556 คณะกรรมการธนาคาร ไดแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการ ดังนี้
1. นายไพโรจน เฮงสกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายอดุลย
วินัยแพทย
กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ร ะบุ ไ ว ใ นประกาศแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และในป 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ไดจัดประชุม รวม 1 ครั้งและรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการธนาคาร
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
• พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางของหนวยงานทางการที่
กํากับดูแลธนาคาร เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาธนาคารดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ มีความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริตและ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน
• พิจารณานโยบายการปองกันการหาผลประโยชนในหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของธนาคาร
ยึดถือเปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหามใหหรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชนสินบนและสิ่งจูงใจ
การบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุนกิจกรรมและการมีสวนรวมทางการเมือง การรับแจงขอมูลหรือขอรองเรียน
• เปนตัวแทนธนาคารในการสื่อสาร ดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบาย
การปองกันการหาผลประโยชนในหนาที่โดยมิชอบ
ธนาคารใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการทําธุรกิจเพื่อใหธนาคารเติบโต
อยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งธนาคารมั่นใจวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะชวยเพิ่มมูลคาแก
ผูถือหุน

(นายไพโรจน เฮงสกุล)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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สารจากกรรมการผูจัดการ
ธนาคารแลนด แอนด เฮา ส จํ า กัด (มหาชน) มี เ จตนารมณ ที่ จ ะ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ค วบคู ไ ปกั บ การดํ า เนิ น การ
ดานความรับ ผิดชอบตอ สัง คม โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุ ร กิ จ และการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ พื่ อ ตอบสนองต อ ความพึ ง พอใจอย า ง
เทาเทียมกันของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกมิติดวยตระหนักวาธนาคารจะเติบโต
ได อ ย า งยั่ ง ยื น จะต อ งประกอบด ว ยการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งมี วิ สั ย ทั ศ น
มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามพั น ธกิ จ
มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมและการมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การด า นความ
รับผิดชอบตอสังคม
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมและ
ไดปลูกฝง “จิตสํานึก” และ “จิตอาสา” แกพนักงานในองคกรทุกระดับ การดําเนินกิจกรรมของธนาคารมุงเนนการมีสวนรวมของ
“พนักงาน” รวมถึงการเปนพันธมิตรที่ไววางใจไดสําหรับลูกคา ผูถือหุน และคูคา การเปนนายจางที่มีความรับผิดชอบและมีความ
เปนธรรมตอพนักงาน การตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคมในทุกกระบวนการทํางานเพื่อใหเปนธนาคารที่มีความมั่นคง
และยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาธนาคารไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผานโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งความรับผิดชอบ
ตอสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process) และความรับผิดชอบตอสังคมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process) ตาม
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนตามแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social
Responsibility Institute) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อใหกรรมการธนาคาร ผูบริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 9 ดาน ไดแก การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตอแรงงานอยาง
เปนธรรม การรับผิดชอบตอผูบริโภค การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการสิ่งแวดลอม และนวัตกรรมและการเผยแพร
นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม
ธนาคารเชื่อ มั่น วา แนวนโยบายดัง กลาวผนวกกับ ความรว มมือ กัน ของพนั ก งานทุก ภาคสว นในองคกรที่ไ ดนํ า
แนวทางดังกลาวไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจะสามารถขยายผลไปในวงกวางอันเปนปจจัยสําคัญที่จะผลักดันใหองคกรไป
สูการพัฒนาไดอยางยั่งยืน
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีสวนรวมในการผลักดันและสนับสนุน
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนการสนับสนุนใหพนักงานทุกคนรวมทั้งลูกคา สังคม ชุมชนและผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุมมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนสืบไป

(นางศศิธร พงศธร)
กรรมการผูจัดการ
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รายงานการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มีเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ควบคูไปกับการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจและการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจอยางเทาเทียมกันของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกมิติดวยตระหนักวาธนาคารจะเติบโตได
อยางยั่งยืนจะตองประกอบดวยการดําเนินธุรกิจอยางมีวิสัยทัศน มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามพันธกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม การมีสวนรวมในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยธนาคารไดจัดทํานโยบาย
ความรั บ ผิด ชอบตอ สังคมเพื่ อ การพัฒ นาธุรกิจ อยา งยั่ง ยืน ตามแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อ สังคม (Corporate Social
Responsibility Institute) ของสํา นักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย และตลาดหลักทรัพ ย
แหงประเทศไทย
ความรับผิดชอบตอสังคมจึงถือเปนหนึ่งในหลักปฏิบัติที่ธนาคารไดใหความสําคัญ โดยธนาคารไดกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบัติเพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของคําวา “การพึ่งพิง” เนื่องจากทุกธุรกิจลวนมีประชาชนหรือคนในสังคม
เปนกลุมเปาหมายหลักในการนําเสนอสินคาและบริการ ดังนั้นไมวาจะพัฒนาองคกรไปในทิศทางใดก็ยอมตองมีคนในสังคมเปน
ผู ส นั บ สนุ น ไม ท างใดก็ ท างหนึ่ ง ซึ่ ง การกํ า หนดนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ดั ง กล า วจะเป น แนวทางให บุ ค ลากรในองค ก ร
ยึดถือปฏิบัติ
ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวยการ
ดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการหลักของการดําเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของการ
ดําเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) โดยมุงเนนใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับเขามามีสวนรวม มีจิตอาสา เพื่อปลูกฝงใหมี
จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม
แนวทางการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม
ธนาคารไดดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งในกระบวนการหลักของการดําเนินธุรกิจ (CSR-in-Process)
และนอกกระบวนการหลักของการดําเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) เพื่อใหธนาคารเติบโตไดอยางยั่งยืนและเพื่อใหพนักงาน
ทุกระดับเขามามีสวนรวมเพื่อปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของกิ จ การ หมายถึ ง การประกอบกิ จ การด ว ยความดู แ ลใส ใ จต อ ผู มี ส ว นได เ สี ย
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเปนเครื่องกํากับใหการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เปนไปไดดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยพรอมจะแกไขเพื่อลดผลกระทบดังกลาวกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใหเกิดการ
ดําเนินกิจการเปนการสรางความสําเร็จและประโยชนสุข อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทุกเวทีการคา ซึ่งจะเปนผลดี
ตอความยั่งยืนของกิจการ ผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
การดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process)
ความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process) หมายถึง การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมโดยการนําแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมมาพัฒนาตอยอดใหเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจจนกลายเปน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานและการพัฒนาผลิตภัณฑตลอดจนมาตรฐานการบริการตางๆ เพื่อจุดประสงคหลักในการ
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ลดผลกระทบดานลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดเสียระหวางกระบวนการทํางาน รวมถึงการสรางจิต สํา นึก ความรับ ผิด ชอบตอ
สังคมใหเกิดขึ้นกับกรรมการธนาคาร ผูบริหารและพนักงานทุกระดับจนกอใหเกิดทัศนคติรวมกันกับทุกคนในองคกร
การดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process)
ความรับผิดชอบตอสังคมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process) หมายถึง กิจกรรมที่ธนาคารดําเนินการ
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติ โดยการเขาไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสตางๆ โดย
มุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมและชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
ธนาคารไดตระหนักถึงการดํา เนิน ธุรกิจ ภายใตค วามรับผิด ชอบตอ สังคมซึ่ง จะทํ า ใหธุรกิจมี ค วามยั่ง ยืน โดยให
ความสําคัญตอการดูแลตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม อยางมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมี
ธรรมาภิบาล การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและยุติธรรม ตระหนักถึงผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม ธนาคารจึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ สังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน เพื่อใหกรรมการธนาคาร
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 9 ดาน ดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
3. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดลอม
9. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม
รายละเอียดของนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน ธนาคารไดเปดเผยไวที่
เว็บไซตของธนาคาร (www.lhbank.co.th)

1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เปนแนวทางควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล
ในองคกร การมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันและความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน นักลงทุน
ผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของทุกฝายอันเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินงานของธนาคารใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและ
นาเชื่อถือ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริต การเพิ่มมูลคาในกิจการ ความมั่นคงและการ
เจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติ
ตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอรวมทั้งคํานึงถึงความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
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คณะกรรมการธนาคาร ไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการในดานตางๆ
ของธนาคารอยางใกลชิด ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะจะดูแลการดําเนินงานของ
ธนาคารใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจและแผนงานในการดําเนินธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดบทบาทและ
หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรไว อ ย า งชั ด เจน ซึ่ ง การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องธนาคารมี ห ลั ก สํ า คั ญ
ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหารและพนักงานทุกคนใชยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ตามหลัก 4 ประการ ดังนี้
1. Transparency
:
ความโปรงใสในการดําเนินงานและการเปดเผยขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ
2. Integrity
:
ความซื่อสัตย
3. Accountability :
ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่
4. Competitiveness :
ความสามารถในการแขงขัน
1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)
ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ขึ้นเปนลายลักษณ
อักษรโดยอางอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ประกอบดวยหลักการ
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหกรรมการธนาคาร ผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาธนาคารดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปรงใสและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทา
เทียมกัน สนันสนุนใหมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวยหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให
คณะกรรมการธนาคาร ผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน แบงเปน 5 หมวด ไดแก
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Role of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร (Responsibilities of the Board)
รายละเอียดของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารไดเปดเผยไวที่เว็บไซตของธนาคาร
(www.lhbank.co.th)
ธนาคารใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงการพบปะสื่อมวลชนและ
นักวิเคราะหหลักทรัพยเพื่อชี้แจงผลการดําเนินงานของธนาคารและการตอบขอซักถามตางๆ บนหลักการดําเนินกิจการ ไมวาจะ
เปนการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําป เว็บไซต หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน
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1.2 คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางการจัดการของธนาคาร ประกอบดว ย คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไดแ ตงตั้ง
คณะกรรมการชุ ด ย อ ยอี ก 5 คณะ ได แ ก คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน ทั้ ง นี้ คณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดยอย มีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน
รายละเอี ย ดของคณะกรรมการชุ ด ย อ ย และขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข องกรรมการชุ ด ย อ ยแต ล ะคณะ
ธนาคารไดเปดเผยไวที่ หัวขอ โครงสรางการจัดการ
รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของธนาคาร ธนาคาร
ไดเปดเผยไวที่ หัวขอ โครงสรางการจัดการ ขอ 3. คณะกรรมการตรวจสอบ
1.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
รวมถึงมีความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆ มีความเขาใจเพียงพอดานการธนาคาร การเงิน รวมถึงเศรษฐกิจ
กฎหมายและอื่นๆ โดยคํานึงถึงความจําเปนขององคกรและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. กรรมการอิสระ
หลักเกณฑการสรรหาและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ บุคคลดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระตามที่ธนาคารกําหนดและสอดคลองกับแนวปฏิบัติของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเขมกวาที่กําหนด
โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
รายละเอียดหลักเกณฑการสรรหากรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ธนาคารไดเปดเผยไวที่
หัวขอ โครงสรางการจัดการ ขอ 1. การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
2. การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
หลั ก เกณฑ ก ารสรรหากรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนจะเสนอให
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแตงตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระแทน กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือเพื่อพิจารณาเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่
กรรมการพนตําแหนงตามวาระหรือเลือกตั้งกรรมการใหมเพิ่มเติม
รายละเอียดหลักเกณฑการสรรหากรรมการธนาคารไดเปดเผยไวที่ หัวขอ โครงสรางการจัดการ
หลักเกณฑการสรรหาผูบริหารระดับสูงของธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย เพื่อดํารง
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง ไดแก กรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ โดยมีปจ จัยเบื้องตนที่ใชประกอบการพิจารณา ไดแก
คุณสมบัติ ความรูความสามารถและประสบการณในสายงานดานการเงิน ผูที่ไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงควรมีแนวคิดและ
วิสัยทัศนในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการธนาคารเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรประสบผลสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกตอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
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1.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารไดกํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ใหธนาคารมี
ขอบังคับในเรื่องการทํารายการเกี่ยวโยงกัน มีการจัดเก็บขอมูลและการบันทึกบัญชีใหสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํา
งบการเงินรวมไดทันกําหนด
คณะกรรมการธนาคาร ผูบริหารและพนักงานของธนาคารแลนด แอนด เฮา ส จํา กัด (มหาชน) ไดป ฏิ บัติต าม
กฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของเพื่อใหมั่นใจวาธนาคารไดดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ โปรงใสและปฏิบัติตอ
ผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ธนาคารไดกําหนดนโยบายการดูแลการใชขอ มูลภายในเพื่อเปนหลักเกณฑในการรักษาความลับภายในของ
ธนาคารทั้งนี้ เพื่อความเทาเทียมกันในการรับรูขอมูลและเพื่อปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานซึ่งรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะและเพื่อเปนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายละเอียดของนโยบายการดูแลการใชขอมูลภายใน ธนาคารไดเปดเผยไวที่ หัวขอที่ 1.7 การปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ขอ 3. การปองกันการใชขอมูล
ภายใน
1.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ธนาคารจา ยค าตอบแทนผูสอบบัญ ชี ใหแก บริษัท สํา นักงาน อีวาย จํา กัด ซึ่ง เปน สํา นักงานสอบบัญ ชีข อง
ธนาคาร
ตารางแสดงคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2556 และ 2555
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1. คาธรรมเนียมในการสอบทาน
• ไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
• ไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2. คาธรรมเนียมในการตรวจสอบ
• งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
• งวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
3. คาสอบทานตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
4. ค า บริ ก ารสอบทานระบบให บ ริ ก ารโอนเงิ น ทางอิเล็กทรอนิกส
ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย (ขอบเขตงานเพิ่มเติม
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 26/2551)
รวมทั้งสิ้น

2556
(บาท)

2555
(บาท)

530,000
530,000

530,000
530,000

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
(บาท)
(%)
0
0

0
0

1,245,000 1,230,000 15,000
1,245,000 1,230,000 15,000
220,000 220,000
0
220,000 220,000
0

1.22
1.22
0
0

3,990,000 3,960,000

0.76

30,000

99

1.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารไดตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการเสริมสรางใหเกิด
การกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในธนาคาร เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม ซึ่งจะสรางความเชื่อมั่นใหกับทุกฝายโดยไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
ไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกรายไดใชสิทธิพื้นฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด
1. การคุมครองสิทธิของผูถือหุน
• ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนโดยการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุม
อยา งเสมอภาคและสง เสริม ใหผู ถือ หุน ทุกกลุม ใชสิท ธิข องตน รวมถึ ง ผู ถือ หุน สถาบัน โดยครอบคลุมสิท ธิ
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผูถือหุน ไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการมี
สวนแบงในกําไรของธนาคาร สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารของธนาคารอยางเพียงพอผานชองทางที่เขาถึง
ไดงายและในเวลาที่เหมาะสม สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
แตงตั้งกรรมการ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่มีนัยตอธนาคาร
• คณะกรรมการธนาคารไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน
ไดแก พนักงานและผูบริหารของธนาคารหรือผูมีสวนไดเสียภายนอกธนาคาร ไดแก ผูถือหุนทุกกลุม ไมวาจะ
เปนผู ถือหุนสถาบัน คูแขง ภาครัฐ และหนวยงานอื่นๆ โดยธนาคารมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่มีความ
โปรงใสและมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสนับสนุนใหเกิดการรวมมือระหวางธนาคารกับผูมีสวนไดเสียใน
การสรางสรรคประโยชนระหวางกันและดูแลใหมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี
• ธนาคารมีเว็บไซตเพื่อใหขอมูลและขาวสารตางๆ ที่เปนปจจุบันสามารถเขาถึงไดงาย เชน รายงานงบการเงิน
กิจกรรมเพื่อสังคม รายงานประจําป หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และกิจกรรมตางๆ ของธนาคาร
• ธนาคารสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิของตนอยางเต็มที่โดยการอํานวยความสะดวกและจัดหาชองทางที่ใหผูถือหุน
สามารถใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดอยางเต็มที่โดยไมยุงยากและไมกระทําการที่จะ
เปนการจํากัดโอกาสในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติและมีวิธีการใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนที่มี
ขั้นตอนไมยุงยาก เชน การใหขอมูลสําคัญผานเว็บไซตของธนาคาร การมอบหมายใหเลขานุการธนาคารทํา
หนาที่ติดตอสื่อสารกับผูถือหุนโดยตรง และการอํานวยความสะดวกในการเขาประชุมผูถือหุน เปนตน
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2. การประชุมผูถือหุน
• ในการจัดประชุมผูถือหุน นอกจาก
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ซึ่งตองจัดภายใน 4 เดือน นับแต
วั น สิ้ น สุ ด ของรอบป บั ญ ชี แ ล ว
คณะกรรมการอาจเรียกประชุม
วิสามัญในวัน เวลา และสถานที่
ที่ ค ณะกรรมการกํา หนด
ทั้ ง นี้ ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มี หุ น นั บ รวมกั น
ได ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดอาจเขาชื่อกันทําหนังสือใหคณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถอื หุนเปนการประชุมวิสามัญไดและหนังสือรองขอจะตองระบุถึงวัตถุประสงคของการเรียกประชุมไวใหชัดเจน
เมื่อมีคํารองขอเชนวานั้นคณะกรรมการจะตองกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะประชุมไมชากวา 1 เดือน
นับจากวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
3. การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน
• ธนาคารไดดําเนินการเพื่อใหผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมไดรับความสะดวกและความรวดเร็ว ซึ่งเริ่มตั้งแต
ขั้นตอนการเตรียมขอมูลผูเขารวมประชุม การลงทะเบียนเขารวมประชุม การประมวลผลการลงคะแนน
ตามรายวาระและการรายงานสรุปผลการประชุมผูถือหุน
• กรรมการธนาคารไดเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบขอซักถามแกผูถือหุนที่เขารวมประชุมผูถือหุน
• การเขาประชุม
ธนาคารจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิเขารวม
ประชุ ม ตามที่ ไ ด แ จ ง ไว ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ แ ละความเท า เที ย มกั น ของผู ถื อ หุ น
สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมไดดวยตนเองและมีความประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขา
ประชุมแทนนั้น ธนาคารไดเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกวา 1 คน พรอมประวัติใหผูถือหุนพิจารณามอบฉันทะ
และธนาคารไดแนบหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ซึ่งธนาคารไดสง
ใหผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถดาวโหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่น
และหนังสือลงทะเบียนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดจากเว็บไซตของธนาคาร
การประชุม สามั ญ ผูถื อ หุน ประจํา ป 2556 ธนาคารไดเ สนอชื่อ กรรมการอิส ระพรอ มประวัติ ให
ผูถือหุนพิจารณามอบฉันทะจํานวน 2 ทาน ไดแก ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกํา หนดคา ตอบแทน โดยธนาคารไดแ นบหนัง สือ มอบฉัน ทะ แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งผูถือหุน
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
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• การเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
ในวันประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาส
เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ธนาคารจะดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหกรรมการทุกคน เขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อชี้แจงขอซักถาม
โดยกรรมการจะอธิบายและชี้แจงเหตุผลอยางตรงประเด็นจนเปนที่กระจางและไดมีการจดบันทึกรายงานการ
ประชุมอยางถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง
• การดําเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตางๆ จะมีการแจงจํานวนหรือสัดสวนผูถือหุน
หรื อ ผู รั บ มอบฉั น ทะที่ เ ข า ร ว มประชุ ม รวมถึ ง ชี้ แ จงกติ ก าและสิ ท ธิ ใ นการลงคะแนนเสี ย งที่ ต อ งการใน
แตละวาระและวิธีออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
 การดําเนินการประชุมผูถือหุน
- ธนาคารไดอํานวยความสะดวกในกระบวนการจัดประชุมผูถือหุนใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ธนาคารจัดสรรเวลาสําหรับการประชุมอยางเหมาะสมโดยที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมตามลําดับที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมผูถือหุนหรือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมก็ได
- ธนาคารจัดสรรเวลาอยางเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสสอบถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตาง โดยกรรมการเปนผูทําหนาที่ชี้แจงและตอบคําถามของผูถือหุน


วิธีการออกเสียงลงคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองหรือมีผูแทนรับมอบฉันทะใหมารวม
ประชุมมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงตอ 1 หุน โดยเฉพาะวาระการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตาม
วาระจะมีการออกเสียงลงคะแนนแยกเปนรายบุคคลเพื่อความโปรงใส ตรวจสอบได
การประชุ มสามัญ ผูถือหุนประจําป 2556 การประชุมดํา เนินไปดวยความเรียบรอ ยเปนไปตาม
ขอบังคับของธนาคาร โดยเรียงตามวาระที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม ไมมีการเพิ่มหรือสลับลําดับวาระ
การประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจงผูถือหุนทราบลวงหนา

 ภายหลังการประชุมผูถือหุน
- ธนาคารไดเผยแพรมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 และผลการลงคะแนนของแตละวาระผาน
เว็บไซตของธนาคาร
- ธนาคารจั ด ทํา รายงานการประชุ ม ผู ถื อ หุ น โดยบั น ทึ ก ประเด็ น การซั ก ถามและคํา ตอบ ผลการ
ลงคะแนนในแตละวาระและรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม
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หมวดที่ 2

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

ธนาคารดู แ ลผู ถื อ หุ น ให ไ ด รั บ การปฏิ บั ติ แ ละปกป อ งสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานอย า งเท า เที ย มกั น และเป น ธรรม รวมทั้ ง
มาตรการปองกันไมใหมีการขัดแยงทางผลประโยชนหรือการใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่น
โดยมิชอบ
1. การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน
• ธนาคารจัดทําเอกสารการประชุมและเปดเผยใหทราบเปนการทั่วไปลวงหนากอนการประชุม โดยเปดเผยขอมูล
ในเว็บไซตของธนาคารเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุมอยางเพียงพอ
รวมทั้งธนาคารจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอย
กวา 7 วัน กอนวันประชุมผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฎบนเว็บไซต และในเอกสาร
ที่จัดสงใหผูถือหุนเปนขอมูลเดียวกัน ประกอบดวย
1. หนังสือเชิญประชุมพรอมคําอธิบายและเหตุผลประกอบวาระการประชุม
2. ประวั ติ ข องกรรมการที่ อ อกจากตํ า แหน ง ตามวาระและเสนอให ผู ถื อ หุ น เลื อ กตั้ ง เข า
ดํารงตําแหนง
3. ขอบังคับของธนาคารเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเปนผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนผูถือหุน
6. นิยามกรรมการอิสระ
นอกจากนี้ ธนาคารไดลงประกาศบอกกลาวการนัดประชุมผูถือหุนทางหนังสือพิมพเปนเวลา 3 วัน
ติดตอกันลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน ทั้งนี้ วาระการประชุมระบุชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว
• ในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ธนาคารได อํ า นวยความสะดวกให ผู ถื อ หุ น โดยการเสนอชื่ อ กรรมการอิ ส ระเป น
ผูรับมอบฉันทะจํานวน 2 ทาน พรอมประวัติใหผูถือหุนพิจารณามอบฉันทะ
2. การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
• คณะกรรมการธนาคาร ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย และปฏิบัติตอผูถือหุน
ทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ผูถือหุนไทย หรือผูถือหุนตางชาติ
ดวยความเปนธรรม เสมอภาคเทาเทียมกัน ผูถือหุนจะไดรับขอมูลที่สําคัญของธนาคารอยางถูกตองครบถวนใน
เวลาเดียวกันอยางเปนธรรมเพื่อปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน
• ธนาคารจะไมเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุนที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปนโดยเฉพาะในวาระสําคัญที่
ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
3. การปองกันการใชขอมูลภายใน
• คณะกรรมการธนาคาร ตระหนักถึงความสําคัญของการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนอยางยิ่ง
โดยกําหนดนโยบายการดูแลการใชขอมูลภายในขึ้นเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนหลักเกณฑในการรักษา
ความลับภายในของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อความเทาเทียมกันในการรับรูขอมูลและเพื่อปองกันการใชขอมูลภายใน
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เพื่อประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และเพื่อ
เปนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารไดกําหนดนโยบายการดูแลการใชขอมูลภายในไวดังนี้
1. หามมิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของธนาคาร ซึ่งรวมถึง คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ที่ทราบขอมูลที่มีสาระสําคัญและงบการเงินของธนาคารซึ่งยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชนทั่วไป ทําการ
เผยแพรหรือเปดเผยแกบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งมิใหมีการลวงรูขอมูลระหวาง
สวนงานเพื่อปองกันการนําขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญซึ่งยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชนทั่วไป ไปเปดเผย
กอนเวลาอันควรเวนแตสวนงานนั้นจําเปนตองรับทราบโดยหนาที่และใหดูแลขอมูลดังกลาวเชนเดียวกับ
หนวยงานเจาของขอมูล
ทั้งนี้ ไมรวมถึงการใหขอมูลแกหนวยงานราชการที่กํากับดูแลซึ่งไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของธนาคาร ซึ่งรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ที่ทราบขอมูลที่สําคัญและงบการเงินของธนาคารทําการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยของธนาคาร
ในชวง 7 วันกอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนทราบ
• ธนาคารได กํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานให ป ฎิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ยุ ติ ธ รรม
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ และไมใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนตนเหนือความรับผิดชอบ
ที่มีตอธนาคารซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไมนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
4. การมีสวนไดเสียของกรรมการ
• ธนาคารใหความสําคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการระหวางกันที่ไมเหมาะสม ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันจะกําหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก
• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารหรือการประชุมผูถือหุน หากกรรมการธนาคาร ผูบริหาร หรือผูถือหุน
ที่มีสวนไดเสียในวาระใดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของใหที่ประชุมทราบและ
จะไม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในวาระดั ง กล า ว เพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม สามารถพิ จ ารณาธุ ร กรรมที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง
ทางผลประโยชนและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของธนาคาร
หมวดที่ 3

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Role of Stakeholders)

ธนาคารใหความสําคัญและคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมกระทําการใดๆ
ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบระหวางธนาคารกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
1. การกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
• ธนาคารเปนสถาบันการเงินที่ไดรับความไววางใจใหเปนแหลงระดมเงินทุนของประเทศ ธนาคารจึงมีหนาที่
ปกปองผลประโยชนของประชาชนผูฝากเงินและผลประโยชนของลูกคาที่มาใชบริการ ธนาคารจะตองรักษาไว
ซึ่งชื่อเสียง เกียรติประวัติและภาพพจนอันดีในการเปนธนาคารที่มีคุณภาพ ยึดมั่นความโปรงใส ความซื่อสัตย
และความรับผิดชอบอันเปนการสรางความเชื่อมั่นตอผูลงทุนในระบบสถาบันการเงินและปลูกฝงจิตสํานึกใน
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การปฏิ บั ติ ง านอย า งมี จ ริ ย ธรรม รวมทั้ ง ยึ ด ถื อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามภารกิ จ ของธนาคาร
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติตอธนาคาร ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม
• ธนาคารไดเปดเผยขอมูลขาวสารของธนาคารตอผูถือหุน นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป อยางถูกตองครบถวน
ทั่วถึงและทันเวลาและใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหความรวมมือตอองคกรที่
กํากับดูแลโดยรายงานขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา
• ธนาคารไดกําหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมขึ้นเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ไวดังนี้
1. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร
2. จริยธรรมของกรรมการ
3. จริยธรรมของพนักงาน
1. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารมุงมั่นที่จะดําเนินการภายใตหลักการที่ยึดมั่นขององคกร ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนจะมุงมั่นที่จะดําเนินการและยึดถือในหลักการตอไปนี้
1. ลูกคา

ธนาคารมุงใหลูกคาไดรับประโยชนและความพึงพอใจอยางสูงสุด โดยเอาใจใสปกปอง
ผลประโยชนข องลูกค า นํ า เสนอผลิต ภัณ ฑ แ ละบริก ารที่ดีอ ย า งมี คุณ ภาพใหบ ริการ
ดวยความเปนธรรม รวมถึงดูแลรักษาขอมูลตางๆ ของลูกคาไวเปนความลับ

2. ผูถือหุน

ธนาคารมุ ง ให มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร ง ใส สร า งผลตอบแทนที่
เหมาะสมแกผูถือหุน โดยดําเนินการใหมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ

3. พนักงาน

ธนาคารถือวาพนักงานของธนาคารทุกคนเปนสมบัติที่มีคา ธนาคารมุงพัฒนาพนักงาน
อย า งต อ เนื่ อ งและส ง เสริ ม พนั ก งานให มี โ อกาสในความก า วหน า และความมั่ น คง
ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

4. พันธมิตรและคูแขงทางการคา

ธนาคารปฏิ บั ติ ต อ พั น ธมิ ตรและคู แ ข ง ทางการค า อย า งเป น ธรรมและรั ก ษาความลั บ
ภายใตหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมแสวงหาขอมูลของพันธมิตรและ
คูแขงทางการคาอยางไมสุจริตและไมเปนธรรม

5. เจาหนี้และคูคา

ธนาคารยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย ต อ การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ใ ห ไ ว ต อ เจ า หนี้ แ ละคู ค า
ทุกประเภทโดยอยูภายใตเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑและที่กฎหมายกําหนด

6. สังคมและสิ่งแวดลอม

ธนาคารยึ ดมั่ น ในการดํา เนิ น ธุร กิจ อยา งมีค วามรับ ผิด ชอบตอ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม
ระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินการใดๆ ในเรื่องที่กระทบตอความรูสึกของสาธารณชน
และสงเสริมพนักงานใหมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
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7. ความขัดแยงทางผลประโยชน

ธนาคารยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาและของธนาคาร
โดยธนาคารจะควบคุมดูแลและใหความสําคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกัน ที่ไมเหมาะสม ซึ่ง
รายการที่เกี่ยวโยงกันไดกําหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก

8. การเปดเผยขอมูลขาวสาร

ธนาคารมุงเปดเผยขอมูลขาวสารของธนาคารตอผูถือหุน นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไปอยาง
ถูกตองครบถวนทั่วถึงและทันเวลา รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ

9. การกํากับดูแลกิจการ

ธนาคารยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งธนาคารใหความ
รวมมือตอองคกรที่กํากับดูแลธนาคาร โดยธนาคารจะรายงานขอมูลตอองคกรที่กํากับ
ดูแลอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา

2. จริยธรรมของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในฐานะผูนําที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ โดยเปน
ผูกําหนดนโยบายและชี้นําพฤติกรรมของบุคลากรในธนาคารไปในทิศทางที่ถูกตอง ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงยึดหลักการ
และวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้ ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการที่ดีภายใตกรอบคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีสําหรับผูบริหาร
และพนักงานทุกระดับของธนาคาร
2.1 หนาที่จดั การกิจการ
• กํากับดูแลการดําเนินกิจการของธนาคารใหเปนไปโดยไมเสี่ยงตอความมั่นคงของธนาคารจนเกินควร
• ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส มีคุณธรรมและยุติธรรม เพื่อใหมั่นใจไดวาการตัดสินใจ
และกระทําการใดๆ มีการคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของธนาคารและจะไมเลือกปฏิบัติหรือละเวน
ปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะโดยยึดหลักความเสมอภาค
• ปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพดวยความรูความชํานาญ ความมุงมั่นและดวยความระมัดระวัง รวมถึงมี
การประยุกตใชความรูและทักษะในการจัดการธนาคารอยางเต็มความรูความสามารถ
• ไมหาประโยชนสวนตนและผูที่เกี่ยวของโดยนําสารสนเทศภายในที่ยังไมเปดเผยหรือที่เปนความลับ
ไปใชหรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอกหรือกระทําการอันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ทั้งโดยเจตนาและไมเจตนาตอบุคคลที่สามและไมใชขอมูลที่ไดรับจากตําแหนงหนาที่การงานเพื่อ
ผลประโยชนสวนตน และจะไมใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนของผูอื่น
• กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของธนาคารให เ ป น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง กฎระเบี ย บและ
แนวนโยบายของทางการรวมทั้งกํากับดูแลมิใหมีการปดบังขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและจัดใหมีการ
รายงานสารสนเทศที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และสม่ําเสมอ
• ดําเนินการตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
2.2 ความสัมพันธกับผูถือหุน ลูกคา เจาหนี้ คูคา และพนักงาน
• กรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน เชน ในเรื่องเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติ
ทางบัญชี การใชสารสนเทศภายในและความขัดแยงทางผลประโยชน
• ปกปองผลประโยชนของลูกคาเอาใจใสและรับผิดชอบสูงสุดตอลูกคา
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• ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา รวมทั้ง
ไมแสวงหาขอมูลของคูแขงทางการคาอยางไมสุจริตและไมเปนธรรม
• ดูแลใหมีความเทาเทียมกันในโอกาสของการจางงานและหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานและ
ทําใหมั่นใจไดวาพนักงานมีความรูความชํานาญที่จาํ เปนสําหรับการดําเนินงานในธุรกิจ
2.3 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
• ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
• ระมัดระวังและเอาใจใสในการดําเนินการใดๆ ที่จะมีผลกระทบตอสาธารณชน
• สงเสริมใหมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
3. จริยธรรมของพนักงาน แบงออกเปน 4 หมวด ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 ความซื่อสัตย สุจริต และหลักคุณธรรม (Integrity)
ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญของพนักงานและผูบริหารทุกระดับของธนาคาร พนักงาน
และผูบริหารทุกระดับมีโอกาสใหคุณใหโทษกับลูกคามีโอกาสสรางความเสียหายแกลูกคา เพื่อนรวมงาน ผูถือหุน ตลอดจนสังคม
โดยรวม ดังนั้นเพื่อใหลูกคา ผูถือหุน และผูกํากับดูแลใหความไววางใจและเชื่อถือเจาหนาที่และผูบริหารทุกคนตองมีความซื่อสัตย
สุจริต จิตใจมั่นคงและมีคุณธรรม ปฏิบัติหนาที่โดยยุติธรรมไมเห็นแกอามิสสินจาง ไมเห็นแกประโยชนสวนตน ยึดถือความ
สบายใจและประโยชนของลูกคาตลอดจนประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง
หมวดที่ 2 การรักษาความลับภายในธนาคาร (Confidentiality)
ในกิจการของธนาคาร การเก็บความลับ หมายถึง การรักษาขอมูลสําคัญทุกชนิดของธนาคาร ขอมูลสําคัญ
เหลานี้รวมถึง
ขอมูลทางการเงิน
ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของธนาคาร
ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารระบบภายในของธนาคารซึ่งรวมถึงสถิติตัวเลขและรายงานตางๆ
ขอมูลพนักงานของธนาคารทั้งอดีตและปจจุบัน
ขอมูลเกี่ยวกับคูคาของธนาคาร
ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอธุรกิจกับทางรัฐบาลหรือตัวแทน
การรักษาความลับภายในธนาคารเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับธุรกิจการเงินซึ่งประกอบดวยธนาคารที่ทําธุรกิจ
ตอเนื่องกันบางครั้งเนื่องจากลักษณะของงานทําใหรูความลับของลูกคา ซึ่งถาหากนํามาเปดเผยอาจจะเปนผลเสียตอลูกคาหรือ
ผูอื่น ดังนั้นจึงมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อปองกันไมใหเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความเสียหายตอธนาคารที่พนักงานสังกัดอยู
หรือตอลูกคาและสาธารณชน
-

หมวดที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professionalism)
เพื่อเปนการสรางสามัญสํานึกของผูบริหารและพนักงานเจาหนาที่ทุกระดับของธนาคารใหประพฤติอยูในกรอบ
วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและความยุติธรรมอันจะสงผลใหเกิดภาพพจนที่ดีตอธนาคารโดยรวม
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หมวดที่ 4 การปฏิบัติตอสังคม (Service to Community)
การดําเนินธุรกิจธนาคารมิไดจํากัดอยูเพียงในแวดวงของเพื่อนรวมอาชีพอุตสาหกรรมและลูกคาเทานั้น ใน
ฐานะที่เปนบุคคลและนิติบุคคลในสังคมของประเทศ พึงมีจิตสํานึกและความตระหนักของการอํานวยประโยชนตอสังคม ทั้งดาน
การดําเนินธุรกิจหรือสวนตัว
• ธนาคารจัดใหมีชองทางที่หลากหลายในการใหผูมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็น รองเรียน หรือเสนอ
เรื่องสําคัญอื่นๆ ไดโดยตรงตอกรรมการอิสระและใหเลขานุการธนาคารดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ รับผิดชอบ
ในการรับ ความคิด เห็ น ขอ รอ งเรีย นตา งๆ จากผูถือ หุน และนั กลงทุน และจะคัด กรองและรายงานเรื่อ งที่ มี
ความสําคัญไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไขและ/หรือ รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่ อ พิ จ ารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานไปยัง คณะกรรมการธนาคาร
เพื่อทราบตอไป
 การรองเรียนผานกรรมการอิสระ
ธนาคารมีชองทางใหผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา และบุคคลทั่วไปสามารถรองเรียนผานกรรมการอิสระของ
ธนาคารซึ่งมีจํานวน 3 ทาน ไดแก
นายไพโรจน เฮงสกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Email : phairojh@lhbank.co.th
โทรศัพท 081-990-7448
นายอดุลย วินัยแพทย
กรรมการตรวจสอบ
Email : adulv@lhbank.co.th
โทรศัพท 081-834-0104
นายสมศักดิ์ อัศโภคี
กรรมการตรวจสอบ
Email : somsaka@lhbank.co.th
โทรศัพท 085-485-4269
ผานเว็ปไซตของธนาคารที่
www.lhbank.co.th
Email : presidentoffice@lhbank.co.th
• ธนาคารตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งจะทําใหธุรกิจมีความยั่งยืน โดยให
ความสํ า คัญ ต อ การดูแ ลผู มีสว นไดเสี ย เศรษฐกิจ สัง คมและสิ่ ง แวดลอ ม อยา งมี คุณ ธรรม จริย ธรรมและ
จรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและยุติธรรม ตระหนัก
ถึงผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ธนาคารจึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนขึ้นเปนลายลักษณอักษรตามแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate
Social Responsibility institute) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยธนาคารไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเพราะเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของคําวา “การพึ่งพิง” เนื่องจากทุกธุรกิจลวนมีประชาชนหรือคนในสังคมเปนกลุมเปาหมาย
หลักในการนําเสนอสินคาและบริการ ดังนั้นไมวาจะพัฒนาองคกรไปในทิศทางใดก็ยอมตองมีคนในสังคมเปน
ผูสนับสนุนไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาวจะเปนแนวทางใหบุคลากร
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ในองคกรยึดถื อปฏิบัติ การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ สังคม ไดแก การดํ าเนินการดานความ
รับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการหลักของการดําเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของ
การดําเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) โดยมุงเนนใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับเขามามีสวนรวม
มีจิตอาสาเพื่อปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนประกอบดวย หลักการและแนวปฏิบัติเพื่อให
กรรมการธนาคาร ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 9 ดาน ดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
3. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดลอม
9. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม
• ธนาคารกําหนดนโยบายการปองกันการหาผลประโยชนในหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณที่ได
ลงนามเปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เพื่อให
กรรมการและพนักงานรับรูถึงหนาที่ ความรับผิดชอบในการตอตานการทุจริต ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม
จริยรรมและดําเนินธุรกิจดวยหลักการในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ
2. การเปดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม
• ธนาคารเปดเผยการปฏิอบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบรายงานแหงความยั่งยืนดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อเปดเผยการปฏิบัติกิจกรรมดานตางๆ ของธนาคาร รวมถึงสงเสริมการมีสวนรวม
ของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกกับการรับผิดชอบตอสังคมแกพนักงานในองคกร
ทุกระดับอยางตอเนื่อง
• ธนาคารจัดทํารายงานแหงความยั่งยืนดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารเปดเผยไวในรายงานประจําป
และเว็บไซตของธนาคาร เพื่อเผยแพรการปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการ
พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
การดูแลการเปดเผยขอมูลสําคัญของธนาคาร ทั้งรายงานทางการเงินและที่มิใชขอมูลทางการเงินตางๆ ใหมีความ
ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ
1. การเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน
• ธนาคารเปดเผยขอมูลขาวสารที่สําคัญของธนาคารตอผูถือหุน ผูลงทุน และสาธารณชนทั่วไปดวยความโปรงใส
ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ
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ที่เกี่ยวของผานชองทางตางๆ ที่สะดวกตอการคนหา สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงายและเทาเทียมกัน และ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ เชน เว็บไซตของธนาคาร ขาวประชาสัมพันธ การประชุมนักวิเคราะห
ชองทางการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• คณะกรรมการธนาคารใหความสําคัญในดานคุณภาพงบการเงินและจัดใหมีการเปดเผยขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารซึ่งเปนประโยชนตอผูถือหุน นักลงทุน
และบุคคลทั่วไป
• ธนาคารไดใหความสําคัญตอการเปดเผยสารเทศของธนาคาร เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป
รายงานประจําป รายงานการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน (Pillar III) ของกลุมธุรกิจทางการเงิน และ
สารสนเทศอื่นๆ ดวยความมั่นใจวาไดเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญครบถวนและถูกตอง โปรงใส ทั่วถึง และ
ทันเวลา รวมทั้งผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของกลุมตางๆ ไดรับขอมูลขาวสารของธนาคารอยางเทาเทียมกัน และ
ไม นํ า สารสนเทศภายในของธนาคารที่ ยั ง ไม ไ ด เ ป ด เผยหรื อ ที่ เ ป น ความลั บ ไปใช ห รื อ นํ า ไปเป ด เผยต อ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคในการรับรูขาวสารของธนาคารอยางเทาเทียมกัน
ธนาคารมีชองทางในการเผยแพรขอมูลและติดตอสื่อสารของธนาคาร ไดที่
ที่อยู

:

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้น 5 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท
:
0-2359-0000 ตอ 2019, 2020, 2021
โทรสาร
:
0-2677-7223
อีเมล
:
presidentoffice@lhbank.co.th
เว็บไซต
:
www.lhfg.co.th
• การกํา หนดค า สอบบัญ ชีป ระจํา ปไ ดผา นความเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารไดเสนอขออนุมัติการกําหนดคาสอบบัญชีประจําปตอผูถือหุนและได
เปดเผยไวในแบบแสดงรายการประจําปและรายงานประจําป
• คณะกรรมการธนาคาร ไดจัดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตองบการเงินของธนาคารและ
สารสนเทศทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป งบการเงินของธนาคาร
ไดจัดทําตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปและเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
ในการนี้คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเปนผูดูแล
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานงบการเงินโดยตรง
• ธนาคารจัดทํารายงานตางๆ เพื่อเผยแพรตอสาธารณชนบนพื้นฐานของความเปนธรรมและงายตอการเขาใจ
โดยมีการอธิบายถึงผลการดําเนินงานและเหตุการณสําคัญในรอบปใหผูถือหุนไดรับทราบและมีการประเมิน
ความเพีย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง ประเมิ น เบื้อ งต น โดยฝ า ยตรวจสอบและมี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูสอบทาน
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• การรับรองความถูกตองของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคารใหมีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสเพียงพอ
• คณะกรรมการธนาคาร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่ในการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน กรรมการผูจัดการและกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส สอดคลองกับบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ
เปดเผยไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
• ธนาคารได เ ป ด เผยรายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต อ รายงานทางการเงิ น ซึ่ ง จั ด ทํ า โดย
คณะกรรมการธนาคาร รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะรวบรวมเอาไวในรายงานประจําป
• ธนาคารจัดใหมีการเปดเผยรายชื่อและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ จํานวน
ครั้งของการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในปที่ผานมา คาตอบแทนกรรมการ รวมถึง
ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร และขอมูลขององคกรในรายงานประจําปและบนเว็บไซตของธนาคาร
• ธนาคารแจงรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุมผูถือหุนโดยเปดเผยใหทราบเปนการทั่วไปลวงหนา
กอนการประชุม โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของธนาคารเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูล
ประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฎบนเว็บไซตและในเอกสารที่จัดสงใหผูถือ
หุนเปนขอมูลเดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคารได ประกาศบอกกลาวการนัดประชุมผูถือหุนทางหนังสือพิมพเปน
เวลา 3 วันติดตอกัน ลวงหนากอนวันประชุม ไมนอยกวา 3 วัน โดยรายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนวา
เปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกลาว
2. งานนักลงทุนสัมพันธ
• ธนาคารมอบหมายใหเลขานุการธนาคาร (Company Secretary) ทําหนาที่นักลงทุนสัมพันธ เพื่อทําหนาที่
เผยแพรขอมูลขององคกร ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย
และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของผานชองทางตางๆ เพื่อใหผูสนใจสามารถศึกษาขอมูลไดโดยสะดวก งดวย
• ธนาคารจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ ไดแก งานประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย และการแถลงขาว
ตอสื่อมวลชนเพื่อพบปะนักวิเคราะหหลักทรัพย สื่อมวลชนจากสํานักขาวตางๆ เพื่อเผยแพรและชี้แจงขอมูล
รวมถึงเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมซักถามขอมูลอยางโปรงใส โดยจัดใหมีผูบริหารระดับสูงเขารวมการ
ชี้แจงดวย สําหรับกิจกรรมในป 2556 ธนาคารไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ ดังนี้
1. จัดกิจกรรม Analyst Meeting จํานวน 2 ครั้ง
มีนักวิเคราะหจากธนาคารหลักทรัพยตางๆ
เขารวมประมาณ 20-30 ราย
2. จัด Company Visit จํานวน 2 ครั้ง
3. การจัดแถลงขาวตอสื่อมวลชน (Press Conference)
จํานวน 2 ครั้ง มีสื่อมวลชนเขารวมประมาณ 30-40 สื่อตอครั้ง
4. การสงขาวใหสื่อมวลชน การสัมภาษณผูบริหารระดับสูงจํานวนหลายครั้ง
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หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร (Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการธนาคารเปนหัวใจสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่มี
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอยางเต็มที่ใน
การปฏิบัตหิ นาที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคารและผูถือหุน
1. โครงสรางคณะกรรมการธนาคาร
• คณะกรรมการธนาคาร มีจํานวน 9 ทาน โดยธนาคารไดกําหนดโครงสรางของคณะกรรมการธนาคารไวใหมี
จํานวนที่เหมาะสมและพอเพียง ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 1 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
จํานวน 5 ทาน และกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 3 ทาน โดยเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมและเหมาะสม
และเพื่อ ความเป น อิสระของประธานกรรมการและเปน การแบงแยกอํา นาจหนา ที่ในการกํา หนดนโยบาย
การกํา กั บ ดูแ ลและการบริ ห ารงานประจํ า ออกจากกั น จึ ง กํา หนดให ป ระธานกรรมการธนาคาร ประธาน
กรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ โดยมีการแบงแยก
อํานาจหนาที่ระหวางกันอยางชัดเจนไมใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด ทําใหเกิดการถวงดุลและสอบ
ทานการบริหารงานได
• คณะกรรมการธนาคาร ประกอบดวย กรรมการอิสระที่ไมไดเปนลูกจางหรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือนจาก
ธนาคาร และมีความเปนอิสระจากกลุมผูถือหุนรายใหญของธนาคาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชนของ
ผูถือหุนรายยอยได มีจํานวนอยางนอย 3 คน หรืออยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ แลวแต
จํานวนใดจะสูงกวา
• คณะกรรมการธนาคารไดรับ การคัดเลือ กโดยพิจารณาจากความรู ประสบการณ ทั ก ษะ ความเชี่ย วชาญ
ที่หลากหลาย ความซื่อสัตย ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับธนาคาร ความสามารถในการให
ความเห็นที่เปนอิสระและมีความเขาใจในธุรกิจของกลุมธุรกิจทางการเงินและไมกีดกันในเรื่องเพศ
• คณะกรรมการธนาคารไดกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
โดยใชหลักเกณฑตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด กลาวคือการเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปน
ผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในธนาคารอื่นไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ
เพื่อใหกรรมการแตละทานมีเวลาเพียงพอในการบริหารงานของธนาคาร นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหาร
ไดหลีกเลี่ยงการรับตําแหนงหรืองานใดที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• กรรมการทานใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการ
ทานนั้นไมมีอํานาจอนุมัติการดํา เนิน การกับธนาคารตามที่สํา นักงานคณะกรรมการกํากั บหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
2. คณะกรรมการชุดยอย
• คณะกรรมการธนาคาร มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสในการ
บริหารจัดการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด ว ยคณะกรรมการชุ ด ยอ ย จํ า นวน 5 ชุ ด ไดแ ก คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ช ว ยศึ ก ษารายละเอี ย ดและกลั่ น กรองงานและเป น การแบ ง เบาภาระหน า ที่ ข อง
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คณะกรรมการธนาคารซึ่งทําใหธนาคารมีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องตางๆ เฉพาะดาน และสอดคลองกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ เพื่อความ
โปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
3. เลขานุการธนาคาร
• คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งนายวิเชียร อมรพูนชัย ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ ธนาคารแลนด
แอนด เฮ า ส จํ า กั ด (มหาชน) เป น เลขานุ ก ารธนาคาร ตั้ ง แต วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2552 เพื่ อ ทํ า หน า ที่
เลขานุการธนาคารตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการธนาคารไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการ
ธนาคารไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทั้งดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่
เลขานุการธนาคาร โดยมีขอมูลประวัติ ดังนี้
ชื่อ-สกุล
นายวิเชียร อมรพูนชัย
ตําแหนง
เลขานุการธนาคาร
อายุ (ป)
52
คุณวุฒิทางการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประวัติการฝกอบรม
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพผูตรวจสอบภายใน (CPIA)
- หลักสูตร Modern Managers Program จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Company Secretary Program 32/2009 : IOD
- หลักสูตร Effective Minute Taking 17/2010 : IOD
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program สมาคมธนาคารจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
0.000006
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
-ไมมีประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/ธนาคาร/ประเภท
ม.ค. 2557 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจ. แลนด แอนด เฮาส แอดไวเซอรี่
พ.ย. 2553 - ปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ส.ค. 2549 - ต.ค. 2553
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ
และรักษาการผูอํานวยการสํานักกํากับธนาคาร
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย
ธ.ค. 2548 - ก.ค. 2549
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการและ
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย
กํากับธนาคาร และรักษาการผูอํานวยการฝาย
ตรวจสอบ
ธ.ค. 2541 - ธ.ค. 2548
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการธนาคาร
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของธนาคาร
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1.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
2.1 กรรมการและผูบริหารมีหนาที่ “รายงานการมีสวนไดเสีย” (หมายถึง กรรมการ และผูบริหารมีหนาที่
รายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของใหธนาคารทราบ)
2.2 เลขานุการธนาคารจัดสงสําเนารายงานใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงานนั้น
2.3 ตองจัดใหมีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของใหถูกตองและครบถวน และสามารถ
ตรวจสอบไดภายในระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่มีการจัดทําเอกสารหรือขอมูลดังกลาว
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. การประชุมคณะกรรมการ
• ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอยางสม่ําเสมอ โดยกําหนดการประชุมคณะกรรมการไว
เปนการลวงหนาสําหรับรอบระยะเวลา 1 ป และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยธนาคาร
ไดแจงกําหนดการดังกลาวใหกรรมการทุกทานทราบลวงหนาเพื่อใหสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได
ทั้งนี้ จะมีการกําหนดวาระที่ชัดเจนไวลวงหนาและมีวาระการประชุมที่สําคัญ เชน การพิจารณางบการเงิน
ของธนาคารแตละไตรมาส การติดตามผลการดําเนินงานของธนาคาร ซึ่งธนาคารไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม
พรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารใหแกกรรมการลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน เพื่อให
กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และปกติการประชุม
แตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ธนาคารไดจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบได
• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน และในการพิจารณาบางวาระกรรมการผูจัดการไดเชิญผูบริหารเขา
รวมประชุมเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นาํ เสนอโดยตรง
• คณะกรรมการสามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอกไดในกรณีที่จําเปน
โดยถือเปนคาใชจายของธนาคาร
• กรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถจัดประชุมระหวางกันไดโดยไมตองมีกรรมการผูจัดการเขารวมประชุมดวย
แตตองแจงมติการประชุมใหกรรมการผูจัดการรับทราบ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
• คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อชวยใหมีการพิจารณา
ทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคในปที่ผานมา และเพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมาก
ขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนไดชัดเจนขึ้น ซึ่งการประเมินตนเองของคณะกรรมการเปนเครื่องมือ
สําคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสรางคณะกรรมการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ โดย
คณะกรรมการจะวิเคราะหผลการประเมิน ขอเสนอแนะ ขอควรสังเกตตางๆ เพื่อนํามาพิจารณาใชปฏิบัติให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจ
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ไดประเมินแบงออกเปน 6 หัวขอไดแก
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหนาที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
6. การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปน
เครื่องมือใหคณะกรรมการและฝายจัดการของธนาคาร ประเมินตนเองวาธนาคารปฏิบัติหรือยังไมปฏิบัติใน
เรื่องใดและเพื่อใหธนาคารสามารถเปดเผยขอมูลไดอยางครบถวน โดยคณะกรรมการจะวิเคราะหผลการ
ประเมิน ขอเสนอแนะ ขอควรสังเกตตางๆ เพื่อนํามาพิจารณาใชปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการ
ดําเนินธุรกิจ การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดประเมินแบงออกเปน
4 หัวขอไดแก
1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
7. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
• คณะกรรมการธนาคาร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนขึ้น โดยมีกรรมการอิสระเปน
ประธาน เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ
และกรรมการผูจัดการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล โปรงใส เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของธนาคารและ
ผลการปฏิบัติงานของแตละทานใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการ
ที่มีคุณสมบัติที่ตองการ โดยการกําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
และไดเปดเผยจํานวนคาตอบแทนไวในรายงานประจําป
8. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
• ธนาคารไดใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยการใหไดรับการอบรม
สัมมนาจากสถาบันภายนอกและภายในธนาคาร รวมทั้งหนวยงานทางการที่กํากับดูแลเพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรูดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ
9. การปฐมนิเทศกรรมการใหม
• เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการใหม ธนาคารไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม โดย
จัดใหมีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน พันธกิจ ผลการดําเนินงาน กลยุทธและเปาหมายการดําเนินธุรกิจ รวมทั้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคารโดยประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
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พรอมจัดทําเอกสารตางๆ ที่เปนขอมูลของธนาคารที่ใชในการศึกษาเพิ่มเติม เชน หนาที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รายงานประจําปและขอมูลตางๆ ของ
ธนาคาร
10. แผนสืบทอดผูบริหารระดับสูง
• เพื่ อ เป น การเตรี ย มองค ก รให พ ร อ มสํ า หรั บ งานในตํ า แหน ง สํ า คั ญ ๆ ในอนาคต ธนาคารได มี ก ารพั ฒ นา
ผูที่จะสืบทอดตําแหนงโดยการจัดสงเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับสูง การเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการ การมอบหมายใหเปนตัวแทนธนาคารในการดําเนินการตางๆ ทั้งนี้
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื่นและตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่นใจวาธนาคารเตรียมความพรอมของ
บุคคลากรในการดํารงตําแหนงงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

2. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
ธนาคารดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนแนวทาง ซึ่งธนาคารไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเปนแนวปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายและกอใหเกิดความเปนธรรม
ในการดําเนินธุรกิจไมเห็นแกผลประโยชนอื่น รวมทั้งหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดย
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย
ธนาคารไดลงนามเปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
เพื่อแสดงเจตนารมณในการตอตานการทุจริต โดยรับรูถึงหนาที่ความรับผิดชอบของธนาคารในการเปนผูนําตัวอยางในการตอตาน
การทุจริต ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยรรมและดําเนินธุรกิจดวยหลักการในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ
ธนาคารเชื่อมั่นวาการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมยอมกอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูเกี่ยวของอันจะสงผลดีตอ
กิจการในระยะยาว โดยธนาคารไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการดวยความเปนธรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
อยางยั่งยืน ซึ่งธนาคารไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับกฎหมาย และการแขงขันที่เปนธรรม ตลอดจนใหความรวมมือกับ
เจาหนาที่ของรัฐ เชน สงเสริมใหพนักงานใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันทางการคา การแขงขันที่เปนธรรม
สนับสนุนใหมีการแข งขันทางการคาอยางเสรีภ ายใตกรอบของกฎหมาย สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงการรักษาความลับ
ทางการคาไมแสวงหาขอมูลของพันธมิตรและคูแขงทางการคาอยางไมสุจริตและไมเปนธรรม
ธนาคารไดสงเสริมการปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรมทั้งในดานตนทุนและผลตอบแทน เชน การจัดซื้ออยางเหมาะสม
การสรางหลักประกันใหเกิดราคาที่เปนธรรมดวยเวลาสงมอบที่เพียงพอและสัญญาการคาที่มั่นคงและปฏิบัติการตรวจสอบ
อยางเหมาะสมเพื่อใหแนใจวาไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและใหสิทธิใชสอยทรัพยสินตางๆ และไมเขาไปเกี่ยวของ
กับกิจกรรมใดๆ อันเปนการละเมิดทรัพยสินและการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยาง
เปนธรรม เชน การชําระเงินใหแกเจาหนี้ตรงตามงวดการจายประจําเดือน
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3. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ธนาคารมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการภายใตหลักการของกฎหมาย ไดแก ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม โดย
ยึดหลักตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ และจริยธรรมของ
พนักงานและใหการสนับสนุนเขารวมกิจกรรมในโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตเพื่อจรรโลงไว
ซึ่งชื่อเสียงทางจริยธรรมของธนาคาร รวมทั้ง ธนาคารไดกําหนดนโยบายการปองกันการหาผลประโยชนในหนาที่โดยมิชอบ เพื่อ
เปนแนวทางใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของธนาคาร รับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธนาคาร อนุมัตินโยบายการปองกันการหาผลประโยชนในหนาที่โดยมิชอบและรับผิดชอบให
การดําเนินกิจการของธนาคารเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนขององคกรโดยรวม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดูแลและสงเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการปองกันการหาผลประโยชนในหนาที่
โดยมิชอบ รวมทั้งใหมีการสื่อสารไปยังบริษัทยอยของธนาคาร
แนวทางการปฏิบัติ
ธนาคาร ใหความสําคัญในการปองกันมิใหเกิดการหาผลประโยชนในหนาที่โดยมิชอบ สําหรับตนเองหรือผูอื่น
ในเรื่องตางๆ ดังนี้
- หามใหหรือรับของขวัญ ของกํานัล รวมถึงผลประโยชนอื่นใด เพื่อจูงใจใหเกิดการปฏิบัติหรือละเวนจากการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรืออาจทําใหเกิดการยินยอมผอนปรนในขอตกลงทางธุรกิจที่ไมเหมาะสมและใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการและจริยธรรมพนักงานของธนาคาร
- หามใหหรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และหามมอบหมายใหผูอื่นใหหรือรับสินบนและ
สิ่งจูงใจแทนตนเอง
- การบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรม
- ธนาคารจะไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของธนาคารไปใชสนับสนุนทางการเมืองใหแกผูลงสมัครแขงขันเปน
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดเพื่อการรณรงคทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเวนการใหความสนับสนุน
นั้น ไดรับอนุญาตตามกฎหมายและสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารกอนการ
ดําเนินการ
- จัด ใหมีการกํ า กับ ดู แ ลการดํา เนิน ธุรกิจ ของธนาคารภายใตการควบคุมที่ดี มีการประเมิน ความเสี่ ยงที่ มี
นัยสําคัญ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผลและแบงแยกหนาที่การทํางานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดใหมีระบบสารสนเทศที่
เพียงพอนาเชื่อถือและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ
- จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียน ผานกรรมการอิสระของธนาคาร หรือผาน
ทางเว็ปไซตของธนาคาร www.lhbank.co.th Email : presidentoffice@lhbank.co.th
ธนาคารไดลงนามเปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณในการตอตานการทุจริตโดยรับรูถึงหนาที่ความรับผิดชอบของธนาคารในการเปนผูนําตัวอยางในการ
ตอตานการทุจริต ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยรรม และดําเนินธุรกิจดวยหลักการในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
มีความตกลง ดังนี้
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1. จะจั ด ให มี ก ารประเมิน ความเสี่ย งที่ เ กี่ ย วขอ งกับ การทุ จ ริ ต ภายในธนาคาร รวมถึ ง การนํ า
นโยบายการตอตานการทุจริตและแผนการกํากับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติและจัดใหมีคูมือ /
แนวทางในการดําเนินธุรกิจแกผูบริหารและพนักงาน
• นโยบายเหลานี้จะหามการใหสินบนในทุกรูปแบบในทุกกิจกรรมที่อยูภายใตการควบคุมและตอง
แนใจวาการบริจาคเพื่อการกุศลและบริจาคใหแกพรรคการเมือง การใหข องขวัญ ทางธุรกิจ การ
สปอนเซอร กิ จ กรรมใดๆ ต อ งโปร ง ใสและไม มี เ จตนาเพื่ อ โน ม น า วให เ จ า หน า ที่ ภ าครั ฐ /เอกชน
ดําเนินการที่ไมเหมาะสม
• นโยบายเหลานี้จะถูกประกาศและเผยแพรในองคกรในรูปของ "จรรยาบรรณธุรกิจ" เพื่อเปนแนวทาง
ใหผูบริหารและพนักงานในการปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบในทุกโอกาส พรอมกําหนด
บทลงโทษหากไมปฏิบัติตาม
• จัดใหมีการอบรมแกพนักงานเพื่อสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาที่
และความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อใหเห็นถึงความมุงมั่นขององคกรในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของ
ธุรกิจ
• จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหพนักงานมีการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม
รับประกันใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและยกระดับคานิยมความซื่อสัตย สุจริตและความรับผิดชอบ
ใหเปนวัฒนธรรมองคกร
• จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตองแมนยํา
• จั ด ให มี ช อ งทางในการสื่ อ สารเพื่ อ ให พ นั ก งานและผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งสามารถที่ จ ะแจ ง เบาะแส
อันควรสงสัย โดยมั่นใจไดวาจะไดรับการคุมครองและตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบ
ทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามา
2.

จะเป ด เผยและแลกเปลี่ ย นนโยบายภายใน ประสบการณ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละแนวทาง
ความสําเร็จ ในการสนับสนุน ใหเ กิดการทํารายการทางธุรกิจ อยางมีคุณธรรม ถูกตองและ
โปรงใสในประเทศไทย
• เราจะสนับสนุนใหมีการริเริ่มโครงการระดับประเทศเพื่อสรางเงื่อนไขในการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส
ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงใหมั่นใจวามีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• เราจะมีสวนรวมในการเสวนาและรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมตางๆ เพื่อสรางความ
เขาใจในขอกังวลและปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่มีผลตอธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับความซื่อสัตย สุจริต
และความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ

3.

จะรวมมือกับธนาคารในอุตสาหกรรมเดียวกัน คูคา และผูมีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ โดยการ
สรางแนวรวมปฏิบัติและการเขารวมในกิจกรรมรวมตอตานการทุจริต
• เราจะรวมแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีและกรอบความคิดเพื่อมุงหวังใหทุกองคกรที่เปนแนวรวมปฏิบัติได
นําไปใชเพื่อชวยกันบรรลุเปาหมายตามโครงการ
• เราจะเขารวม Integrity Pacts กับองคกรอื่นและหนวยงานภาครัฐ ในการประมูลและจัดซื้อสิ่งของ
วัตถุดิบอุปกรณและการกอสราง

118

• เราจะรวมมือและรวมคิดเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจที่สามารถใชไดกับทุกองคกร และเปนที่ยอมรับ
จากทุกองคกรที่เขารวมโครงการ
• เราจะรวมในการสรางมาตรการและระบบตรวจสอบเพื่อสงเสริมความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต ในการ
ประกอบธุรกิจ
• เราจะรวมมือกับภาคประชาสังคมและสื่อในการสรางจิตสํานึกและการใหการศึกษาแกสาธารณะ
เพื่อเปลี่ยนคานิยมไปสูการตอตานและการประณามการทุจริตในทุกรูปแบบ
• เราจะสนับสนุนการพัฒนาโครงการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามโครงการ พรอมทั้งมีการ
จัดการฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ผูใหคําปรึกษาและผูตรวจสอบ เพื่อเปนแนวทางใหกับธนาคารที่เขา
รวมโครงการในการดําเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และยกระดับกระบวนการนี้ใหอยูในวัฒนธรรม
องคกรเพื่อสงเสริมความยั่งยืนของโครงการแนวรวมปฏิบัตินี้
• เราจะยินดีใหมีการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติในการตอตานการทุจริตใน
ภาคเอกชนไทย ทุก 3 ป
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคาร ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูมีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนพนักงาน ชุมชนและสังคมรอบขางดวยความ
ยุติธรรม มีความเสมอภาค เคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคน ละไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและระมัดระวังในการ
พิจารณาดําเนินการใดๆ ในเรื่องที่กระทบตอความรูสึกของสาธารณชน ซึ่งเปนรากฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งการสรางมนุษยสัมพันธอันมีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะทําใหมีคุณภาพและคุณคาสูงขึ้น
ธนาคารใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับ ดูแลใหพนักงานไดรับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เปน
ธรรม เปดกวางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพและสนับสนุนการมีสวนรวมของพนักงาน โดย
ธนาคารไดเปดชองทางในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกขและการรายงานการกระทําที่ไมถูกตองจากพนักงานในหลายชองทาง โดย
พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็น รายงานหรือรองเรียนเรื่องที่เห็นวาไมเปนธรรม ทุจริต หรือปฏิบัติไมถูกตองผานผูบังคับบัญชา
หรือผานชองทางอื่น ๆ โดยธนาคารไดกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนและรองทุกขที่มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและการ
ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลลัพธที่ออกมาและการเยียวยาใดๆ เปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและไดสงเสริม เปดโอกาสใหพนักงานมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทําของกิจการหรือบุคลากรในกิจการที่อาจเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้
เพื่อเปนประโยชนในการสะทอนปญหาและหาแนวทางแกไข

119

5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
ธนาคารตระหนักดีวา “พนักงาน” คือทรัพยากรบุคคลที่เปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสูเปาหมาย จึงได
พัฒนาและสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงความรูและผลประโยชนของพนักงานเพื่อปฏิบัติตอบุคลากร
อยางเปนธรรม ธนาคารเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ปรับปรุงสภาพแวดลอมที่คํานึงถึงสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงเงื่อนไขในการทํางานใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสแสดงศักยภาพของตนตลอดจน
ไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน
ธนาคารให ค วามสํ า คั ญ ในกระบวนการสรรหาและคั ด เลื อ กควบคู กั บ หลั ก ความสามารถ โดยไม นํ า
ความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองมาเปนปจจัยในการพิจารณา ตลอดจนเปดโอกาสใหมีการวาจาง
ผูพิการที่มีความรู ความสามารถที่เหมาะสมและสอดคลองกับคุณสมบัติของตําแหนงนั้นเขาทํางานบนพื้นฐานของการดูแลและ
ใหโอกาส
ธนาคารบริหารคาตอบแทนโดยคํานึงถึงความสามารถแขงขัน รวมถึงยึดหลักการจายคาตอบแทนใหกับพนักงานที่
เชื่อมโยงกับผลสําเร็จของงานและเปดโอกาสใหพนักงานไดพัฒนาความสามารถใหเต็มศักยภาพทั้งการพัฒนาตนเองการฝกอบรม
ในรูปแบบตางๆ โดยธนาคารถือวาการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรเพื่อเสริมสรางศักยภาพของพนักงาน โดยพัฒนา
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานสู ง สุ ด แห ง จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ธนาคารเป ด กว า งสํ า หรั บ การพั ฒ นาและ
ความกาวหนาในวิชาชีพทุกระดับชั้นทั้งภายในหนวยงานเดียวกันหรือขามหนวยงานซึ่งจะฝกอบรมพนักงานทั้งในดานความรู
ดานวิชาชีพ ทักษะเฉพาะดานเพื่อใหพนักงานสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง สามารถเรียนรูและปรับตัวใหเขากับ
วัฒนธรรมขององคกรไดอยางรวดเร็วและเกิดผลตามที่ธนาคารคาดหวังอยางชัดเจน โดยในป 2556 ไดจัดการฝกอบรมใหพนักงาน
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป ดังนี้
การจัดการเรียนรูป 2556
จํานวนหลักสูตร
จํานวนพนักงานที่เขาเรียนรู
จํานวนชั่วโมงการเรียนรู
การเรียนรูภายในธนาคาร
173
4,784
58,352
การเรียนรูภายนอกธนาคาร
95
191
1,902
การเรียนรูผานระบบ
5
2,085
N/A
อิเล็กทรอนิกส
รวม
273
7,060
60,254
หมายเหตุ

1. พนักงาน 1 ทานอาจเขาเรียนรูไดหลายหลักสูตรในระหวางป
2. การเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนการเรียนรูดวยตนเอง ไมสามรถนับรุนและชั่วโมงการเรียนรูได

ธนาคารใหความสําคัญกับสิทธิประโยชนของพนักงาน โดยไดจัดจํานวนวันลาและวันหยุดตางๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนดเพื่อใหพนักงานสามารถวางแผนการใชชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวไดอยางสมดุล รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนให
แตละหนวยงานจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและเสริมสรางความเปนทีมและสงเสริมใหเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดวยการสื่อสาร
ความเคลื่อนไหวขององคกร สื่อสารขอมูลที่มีความเกี่ยวของและเปนประโยชนกับพนักงานและเปดโอกาสใหพนักงานไดติชมและ
แสดงความคิดเห็น
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ธนาคารกําหนดหลั กเกณฑการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยไวชัดเจนเพื่ อใหการลงโทษเปนไปดวยความ
ยุติธรรมและมีแนวปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันและปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับในดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการ
ทํางานและจะดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน รวมทั้งสนับสนุนและ
เคารพในการปกปองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยไมมีการใชแรงงานบังคับ ตลอดจนสงเสริมใหมีดุลยภาพในการใชชีวิตระหวาง
ชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ธนาคารไดเตรียมความพรอมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและเสริมสรางระบบพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแข็งแกรงเพื่อให
พนักงานมีความรู ความสามารถสรางผลงานที่มีประสิทธิผล มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพึงพอใจและผูกพันกับธนาคารพรอมที่จะ
รวมเติบโตและฟนฝาความทาทายตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและในอนาคต ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เปาหมาย
ตอบสนองเปาประสงคของ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัย และ
เหมาะสมกับการเติบโตของธนาคาร
¾ สรางภาพลักษณที่ดี
¾ ทํางานอยางเปนระบบ
¾ มีการกําหนดคาตอบแทนที่เปนธรรมและโปรงใส
¾ เพิ่มความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาศักยภาพพนักงานในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ

เปาหมาย

พั ฒ นาพนั ก งานให มี ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะหลั ก (Core
Competency) และสมรรถนะเฉพาะกลุมงาน (Functional Competency)

ตอบสนองเปาประสงคของ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

¾ สรางศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
¾ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
¾ สรางศัภยภาพในการตอบสนองเปาหมายธุรกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาและสงเสริมพนักงานใหสอดคลองกับคานิยมองคกร

เปาหมาย
ตอบสนองเปาประสงคของ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

พัฒนาพนักงานและสงเสริมใหเปนไปตามคานิยมองคกร
¾ สรางความผูกพันในองคกร
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ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงและทาทาย (Change & Challenge) ทุกระดับ โดยผาน
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายใหสามารถเปนผูนําตนเอง ผูนําทีม ผูนําหนวยงาน
และผูนําองคกร
เปาหมาย
พัฒนาผูบริหารอยางตอเนื่องใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและทาทายสามารถ เพื่อผลักดัน
ธนาคารไปสูเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองเป า ประสงค ข อง
¾ สรางศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
¾ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
¾ สรางศัภยภาพในการตอบสนองเปาหมายธุรกิจ
ยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ใหมีพลังกายที่
เขมแข็งและพลังใจที่พรอมอุทิศเพื่อผลสําเร็จของงานและธนาคาร

เปาหมาย

เพื่อใหพนักงานเกิดความตระหนักและมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและมีจิตสํานึก มีสวนรวมในการแกไขสภาพแวดลอมการทํางานใหดีขึ้น สามารถ
ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม เพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมของตนเอง เพื่อนรวมงานและ
ธนาคาร
ตอบสนองเป า ประสงค ข อง
¾ สนับสนุนและแบงปนความรูแกพนักงาน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
เนื่องจากธุรกิจการเงินเปนธุรกิจที่อิงกับภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศจึงทําใหผลกระทบของการดําเนินธุรกิจ
สามารถสงผลตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตางๆ ในวงกวางกวาธุรกิจประเภทอื่น ธนาคารมีความมุงมั่นในการ
กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของธนาคารใหมีประสิทธิภาพควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมโดยเฉพาะความรับผิดชอบ
ตอผูบริโภคที่ถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่ธนาคารใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ
ธนาคารคํานึงถึงผลประโยชนและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเปนสําคัญ โดยนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มี
คุณภาพสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา มีการพัฒนากระบวนการเพื่อกอใหเกิดความคลองตัวในการใชบริการของ
ลูกคา มีการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการที่มีความถูกตองแมนยําเพื่อใชประกอบการตัดสินใจผานชองทางที่
หลากหลายและสามารถเขาถึงไดโดยงายและมีการใหขอมูลแกลูกคาเพื่อใหเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑและบริการ มีชองทาง
การรับขอรองเรียนและการจัดการขอรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุง นอกจากนี้ ธนาคารไดใหความสําคัญกับ
การคุมครอง ดูแลขอมูลทางการเงินและความลับของลูกคาเพื่อรักษาผลประโยขชของลูกคาเปนสําคัญ

สิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภค
ธนาคารไดประกาศสิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคไดรับรูถึงสิทธิที่พึ่งที่ไดรับจากการใชบริการของ
ธนาคาร โดยธนาคารไดสื่อสารใหทราบผานเว็บไซตของธนาคาร
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ธนาคารไดดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process) มาอยางตอเนื่องโดยการ
นําแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมมาพัฒนาตอยอดใหเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจจนกลายเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการทํางานและการพัฒนาผลิตภัณฑตลอดจนมาตรฐานการบริการตางๆ เพื่อจุดประสงคห ลักในการลดผลกระทบ
ด า นลบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู มี ส ว นได เ สี ย ระหว า งกระบวนการทํ า งานรวมถึ ง การสร า งจิต สํ า นึก ความรับ ผิด ชอบตอ สัง คม
ใหเกิดขึ้นกับกรรมการธนาคาร ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ จนกอใหเกิดทัศนคติรวมกันกับทุกคนในองคกร
ธนาคารไดกําหนดระเบียบ คูมือปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยเนนการแบงแยกหนาที่ของพนักงาน
อยา งเหมาะสมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีระบบงานที่รวดเร็ว มีความถูกตอ งแมนยํา มีการควบคุมการปฏิบัติงาน
มีหลักฐานการทํารายการและจัดเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการใหบริการไวอยางปลอดภัยเพื่อใหพนักงานและ
ผูที่เกี่ยวของมีความเขาใจที่ถูกตองตรงกันลดขอผิดพลาดในการใหบริการ สามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนสูงสุดของลูกคาผูรับบริการเปนสําคัญ เชน
- การดูแลบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ไมมีรายการเคลื่อนไหวติดตอกันเกินกวา 1 ป
ธนาคารจะแจงยอดเงินคงเหลือและเงื่อนไขการตัดชําระคาบริการรักษาบัญชีใหลูกคารับทราบลวงหนา 30 วัน
- การติดตามทวงหนี้และบริหารหนี้ ผูติดตามหนี้ตองแสดงตัวตอลูกคาโดยแจงชื่อและวัตถุประสงคในการติดตอ
ใหลูกคาไดรับทราบอยางถูกตองเหมาะสมและในกรณีที่ผูติดตามหนี้ติดตอกับลูกคาโดยตรง (Face to Face) ตองแสดงเอกสาร
ซึ่งแสดงใหเห็นวาตนไดรับอนุญาตจากธนาคารใหติดตามทวงถามหนี้แทนดวย รวมทั้งธนาคารไดกําหนดเวลาและความถี่ในการ
ติดตามทวงถามหนี้ที่เหมาะสมไมรบกวนชวงเวลาที่เปนสวนตัว ดังนี้
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• วันจันทร-วันศุกร
เวลา 8.00-20.00 น.
• วันหยุดราชการ
เวลา 8.00-18.00 น.
- ธนาคารใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลผลิตภัณฑและบริการที่ครบถวนตามความเปนจริงเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริโภค ไมบิดเบือน แสดงรายละเอียดเงื่อนไขที่เขาใจงาย ไมสรางความสับสน มีการเปดเผยขอตกลงและเงื่อนไข
การใหบริการใหลูกคาทราบและมีวิธีปฏิบัติในการใหลูกคาแสดงการยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขกอนการตัดสินใจใชบริการ
- ธนาคารไดเผยแพรประกาศอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตางๆ ลวงหนากอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให
ลูกคาไดรับทราบประกอบการตัดสินใจในการใชบริการ ซึ่งการเผยแพรจะกระทําโดยการติดประกาศที่ทุกสาขา ในเว็บไซตของ
ธนาคารและในประกาศจะระบุอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินและประเภทลูกคา รายละเอียดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑนั้นๆ ไวอยาง
ชัดเจนเพื่อลูกคาสามารถใชประกอบการตัดสินใจไดเปนอยางดี
- ธนาคารมีชองทางการสื่อสารที่หลากหลายสามารถเขา ถึงไดงายเพื่อ ใหลูกคา ไดรับ ขอมูลขาวสารสามารถ
ดูรายละเอียดของผลิตภัณฑและบริการของธนาคารไดอยางสะดวกรววดเร็วและทั่วถึง ซึ่งชองทางการเผยแพรขอมูลผลิตภัณฑ
และบริการของธนาคาร แบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ
• สื่อ Off-Line ไดแก สื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ ที่อยูตามสาขาของธนาคารและสื่อภายนอก รวมถึงจดหมาย
Direct mail ที่สงตรงถึงลูกคา
• สื่อ On-Line ไดแก สื่อผานชองทาง ATM Screen , LCD , Website , Facebook , Youtube วิทยุ ,
โทรทัศน รวมถึงบริการแจงเตือนความเคลื่อนไหวของการทํารายการ “SMS Alert”
- ธนาคารจัดใหมีพนักงานที่มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการเพื่อสามารถใหขอมูลตางๆ ของธนาคารไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็วและลดการติดขัดในการใชบริการเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา โดยธนาคารมีหนวยงานที่เปน Call Center
ที่ใหบริการปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
- ธนาคารจัดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน แนะนํา ติชม โดยมีหนวยงานที่เปนอิสระในการรับขอรองเรียน และ
ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน มีการจัดเก็บขอมูลเพื่อนํามาพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและการใหบริการของธนาคารใหดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งมีกระบวนการหาขอยุติและการแจงผลใหผูรองเรียนรับทราบภายใน 7 วันทําการนับแตไดขอยุติ หากกรณีที่ยังไมได
ขอยุติจะแจงความคืบหนาใหผูรองเรียนรับทราบทุก 15 วันทําการ โดยธนาคารไดเปดชองทางการรับเรื่องเรียนหลายชองทาง ไดแก
• สํานัก / สาขา ของธนาคาร
• ทางโทรศัพท Contact Center โทร. 02-359-0000
• Website: www.lhbank.co.th
• Official Facebook Fanpage
- ธนาคารใหความสําคัญกับการดูแลขอมูลที่เปนความลับของลูกคาโดยไมนําขอมูลของลูกคาไปเปดเผย เวนแต
ไดรับความยินยอมจากลูกคาเปนลายลักษณอักษร
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
ธนาคารมีเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี การดําเนินกิจกรรมของธนาคารมุงเนนการมีสวนรวมของพนักงานดวยจิตอาสา เพื่อปลูกฝง
จิตสํานึกกับการรับผิดชอบตอสังคมแกพนักงานในองคกรทุกระดับอยางตอเนื่อง
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ธนาคารไดเขา ไปมีบทบาทในการสนั บสนุน กิจกรรมเพื่ อ สั ง คมตามวาระและโอกาสต า งๆ โดยมุง หวัง ใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอสังคมและชุมชน ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่สรางสรรคและอํานวยประโยชนในการชวยสนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง การบริจาคหนังสือหรือน้ําดื่มแกองคกรสาธารณกุศลตางๆ ธนาคารไดดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมเพื่อ ชว ยเหลื อ และสงเสริมคุณ ภาพชีวิต ของเยาวชนและสัง คมไทยดว ยมุง หวัง วา จะรวมเปน ส ว นหนึ่ง ของการสงเสริม
สังคมไทยใหเขมแข็งเพื่อเสริมสรางรากฐานสังคมของประเทศใหยั่งยืนตอไป ธนาคารไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ออกเปน 3 ดาน
ไดแก ดานการศึกษา ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม โดยสรุปการดําเนินโครงการและกิจกรรมไดดังนี้
1. ดานการศึกษา
ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความสํา คั ญ ของการส ง เสริ มด า นการศึ ก ษามาอย า งต อ เนื่ อ ง อาทิ การบริ จาค Wall
Projection ใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของ
เครื่องใชที่จําเปน รวมทั้งมอบหนังสือเพื่อเขารวมโครงการปรับปรุงหองสมุดใหแกโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เพื่อ
เปนการตอบสนองเจตนารมยของธนาคารที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางทุนทางปญญาใหกับสังคมเพื่อพัฒนาสังคมใหเปน
สังคมคุณภาพอยางยั่งยืน

จัดกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน
รวมทั้งมอบหนังสือเพื่อเขารวมโครงการปรับปรุงหองสมุดใหแกโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
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LH Bank มอบ Wall Projection เปนอุปกรณสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลน
2. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ธนาคารสนับสนุนโครงการที่ชวยสงเสริมดานสังคมและสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง อาทิ การจัดงานสัมมนา
“LH Bank จัดสัมมนาเสริมแกรงดาน Cyber Marking ใหลูกคา SME” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ผูประกอบการ SME เขาใจ
ถึงความสําคัญและประโยชนที่ไดรับจากการสัมมนาเพื่อนํามาปรับใชกับธุรกิจของตนเองไดอยางเหมาะสม เพื่อเปนการชวยลด
ตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกคาและสรางกําไรใหกับธุรกิจ อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหลูกคา SME ไดแลกเปลี่ยน
ความรูทางธุรกิจเพื่อขยายโอกาสตอยอดของธุรกิจระหวางกัน รวมถึงการรับเปดรับบริจาคเงินผานตูเอทีเอ็มของธนาคาร เพื่อรวม
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเพื่อนําไปชวยเหลือคนไขที่ยากไรและอุปกรณ
ทางการแพทย รวมถึ ง การสนั บ สนุ น การต อ ต า นคอร รั ป ชั่ น เพื่ อ กระตุ น ให สั ง คมไทย ร ว มมื อ กั น ต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น
ทุกรูปแบบและการจัดกิจกรรม My Bank My Love ใหกับลูกคาธนาคาร เพื่อตอบแทนลูกคาที่ใหความไววางใจมาใชบริการกับ
ธนาคารโดยไดรับการตอบรับเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
• ดานสังคม

งานสัมมนา “LH Bank จัดสัมมนาเสริมแกรงดาน Cyber Marking ใหลูกคา SME”
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LH Bank เปดรับบริจาคผานตูเอทีเอ็มสนับสนุนโครงการของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
• กิจกรรม My Bank My Love

LH Bank จัดกิจกรรมยาดมสมุนไพร หอมชื่นใจ ถูกใจจริง ๆ

LH Bank จัดกิจกรรมสวนถาด

LH Bank รวมกิจกรรมโครงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
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• ดานสิ่งแวดลอม
ธนาคารรวมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก บริษัท อมตะ บี.กริมเพาเวอร 4 จํากัด (ABP4) บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร 5 จํากัด (ABP5) สําหรับใชลงทุนในการสรางโรงไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) กําลังผลิตไฟฟา 260 เมกะวัตต ที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ธนาคารเล็งเห็นวาเปนโครงการที่ชวยลดผลกระทบดาน
สิ่ ง แวดล อ มโดยหลั ก การใช ก า ซธรรมชาติ ข อง บริ ษั ท อมตะ บี . กริ ม เพาเวอร จํ า กั ด เป น การใช เ ชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ระบบ
Co-Generation Combined Cycle ซึ่งชวยในเรื่องของการใชกาซธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากใชเชื้อเพลิงในปริมาณที่
นอยลงทําใหลดตนทุนของประเทศในการนําเขากาซธรรมชาติ รวมทั้งไดผลผลิตไอน้ําที่สามารถนําไปใชประโยชนในโรงงาน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ตอไปไดทําใหเกิดการใชพลังงานที่คุมคา

LH Bank รวมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อการพัฒนาโครงการกอสรางโรงไฟฟา
ที่ชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
• ดานกิจกรรมรวมพลัง จิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม

LH Bank รวมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยเพื่อนําโลหิตที่รับบริจาค
ใหกับผูปวยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลตางๆ
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• การสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเยาวชนไทย
ธนาคารเล็ ง เห็ น ถึ ง เยาวชนไทยคื อ อนาคตของชาติ แ ละจะทํา อย า งไรให เ ยาวชนของเราเป น คนเก ง และ
เป น คนดี ธนาคารจึ ง ได จั ด กิ จ กรรม LH Bank Happy Day ส ง ความสุ ข ให น อ งโดยการจั ด อบรมให ค วามรู ท างด า นการ
บริ ห ารเงิ น ในหมวดต า งๆ เช น การออม, การประหยั ด (ลดค า ใช จ า ย) ใหแกโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา รวมทั้ ง การจั ด เลี้ ย ง
อาหารกลางวั น บริ จ าคหนั ง สื อ และกิ จ กรรมสั น ทนาการให กั บ เด็ ก ๆ รวมไปถึ ง การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมวั น เด็ ก ขององค ก ร
สาธารณะกุ ศ ลต า งๆ อาทิ จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก ณ บานมนังคศิลาและหองสมุดเพื่อการเรียนรู สวนลุมพินี โรงเรียนจินดาบํารุง
และโรงเรียนยานนาวาและการมอบหนังสือที่ไดรับบริจาคจากผูบริหาร พนักงานและลูกคาธนาคาร ใหแก กรมราชทัณฑเพื่อใชเปน
สื่อการเรียนรูและพัฒนาตนเองของผูตองขังอี ก ทางหนึ่ ง

กิ จ กรรม LH Bank Happy Day ส ง ความสุ ข ให น อ ง โดยการจั ด อบรมให ค วามรู ท างด า นการเงิ น
การออม รวมถึ ง การเลี้ ย งอาหารกลางวั น และมอบเงิ น บริ จ าคและสิ่ ง ของจํา เป น
ใหแกโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

LH Bank สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ บานมนังคศิลา
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LH Bank สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ หองสมุดเพื่อการเรียนรู สวนลุมพินี

LH Bank สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนจินดาบํารุง

LH Bank สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนยานนาวา
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LH Bank มอบหนังสือใหแกกรมราชทัณฑ เพื่อใชเปนสื่อการเรียนรูและพัฒนาตนเองของผูตองขัง
3. ดานศิลปวัฒนธรรม
ธนาคารไดเขารวมกิจกรรมตามประเพณีตางๆ รวมกับประชาชนในพื้นที่ ที่ธนาคารใหบริการอยู อาทิ การ
สนับสนุนกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน งานประเพณีแหเทียนพรรษา เพื่อเสริมสรางและสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชนโดยรอบสาขาของธนาคาร

LH Bank พื้นที่เยาวราช รวมกิจกรรมงานเทศกาลตรุษจีน
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LH Bank สาขาอุบลราชธานี รวมกิจกรรมงานเทศกาลแหเทียนเขาพรรษา
8. การจัดการสิ่งแวดลอม
ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มเนื่ อ งจากเห็ น ว า การดํ า เนิ น กิ จ การต า งๆ ก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออมเมื่อเวลาผานไปผลกระทบดังกลาวกอใหเกิดเปนปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม
ประเภทตางๆ และเปนสาเหตุที่กอใหเกิดมหันตภัยทางธรรมชาติซึ่งทําใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาล ธนาคารไดดําเนิน
มาตรการหลายประการเพื่อเปนสวนหนึ่งในการมีสวนรวมลดปญหามลพิษเพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอม โดยไดมีการรณรงคการ
ประหยัดพลังงานภายในองคกรและประหยัดการใชกระดาษ
Save Energy>>The World in your hands. เปนการรณรงคลดโลกรอนเพื่อสงเสริมและสรางจิตสํานึกแกพนักงานให
เกิดเปนแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรทั้งในสถานที่ทํางานและที่อยูอาศัย
¾ การรณรงคภายในสถานที่ทํางาน
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¾ ใหความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานที่อยูอาศัย
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การรณรงคใหการใชกระดาษ Recycle
ซึ่งรวมไปถึงการรณรงคใหลดการใชกระดาษโดยไมจําเปน
เปนการปลูกฝงใหพนักงานรูจักการใชทรัพยากรอยางคุมคา
และลดการใชทรัพยากร
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การจัดทําโครงการ Green Office

โครงการ Green Office

หลักคิด
1. ทําอยางไรจะลดอุปกรณสํานักงานของเดิมลงได
2. มีอุปกรณสํานักงานอะไรบางที่สามารถทําหนาที่ไดหลายหนาที่ใน 1 ชนิดอุปกรณ
3. มีเทคโนโลยีใหมๆ อะไรบางที่ชวยลดมลภาวะและชวยลดการใชพลังงาน

วิธีปฏิบัติ
1. ปรับเปลี่ยนอุปกรณสํานักงาน Fax, Printer, Scanner, Copy
มาใชอุปกรณเครื่องถายเอกสาร Multi Function (4 in 1)
2. หันมาใชเทคโนโลยีตลับหมึก (หมึกแหง) ทดแทนการใชผงหมึก ผงเหล็ก

ผลจากการจัดทําโครงการในปแรก
1. สงผลใหการใชพลังงานโดยรวมลดลงประมาณ 6%
2. ประหยัดคาใชจายเรื่องการใชกระดาษลงประมาณ 35%
3. ประหยัดคาใชจายในการจัดหาอุปกรณสํานักงาน
4. ประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุงดูแลรักษา
5. ประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง

โครงการ Green Office คือโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อุปกรณสํานักงาน ที่มุงใสใจสิ่งแวดลอมและ
ปกปอ งพนัก งานจากมลภาวะที่ เกิดขึ้น โดยมุง เนน การบริห ารจัดการเพื่อ ลดมลภาวะ ลดการใชพ ลั งงานและลดคา ใชจา ย
โครงการ Green Office เริ่มขึ้นในป 2555 จากการที่ไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากการใชอุปกรณสํานักงานที่เปนเทคโนโลยี
รุนเกาและเปนอุปกรณที่สามารถใชไดเฉพาะดาน (Single Function) และมีปญหาดานมลภาวะ ปญหาดานคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
จากการซอมบํารุงและปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอมจากอัตราการใชพลังงาน (คาเฉลี่ยการใชไฟฟา) ที่คอนขางสูง
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ในการดําเนินโครงการ Green Office ธนาคารไดลดจํานวนอุปกรณสํานักงานที่มีอยูเดิมลง โดยเปลี่ยนไปใช
เทคโนโลยีใหมๆ ที่ชวยลดมลภาวะและชวยลดการใชพลังงาน ซึ่งผลจากการดําเนินการโครงการในปแรกสงผลใหธนาคาร
สามารถลดคาใชจายจากพลังงานโดยรวมไดและประหยัดคาใชจายอื่นๆ ไดเปนอยางมาก เชน คาใชจายกระดาษ คาใชจายใน
การจัดหาอุปกรณสํานักงานและคาใชจายในการซอมบํารุง รวมทั้งประหยัดพื้นที่ในการจัดวางอุปกรณสํานักงาน
จากการรณรงคการประหยัดพลังงานเปนผลทําใหธนาคารมีคาใชจายในการใชไฟฟา ป 2556 จํานวน 5.81 ลานบาท
ลดลง 0.41 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.63 จากป 2555 ที่มีคาใชจายการใชไฟฟาจํานวน 6.22 ลานบาท ดังนี้
คาไฟฟา
จํานวนเงิน (ลานบาท)

7

6.22

5.81

6
5
4
3
2
1
2555

2556

ป

9. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม
ธนาคารมีค วามมุง มั่น ในการคิด คน ใหเ กิด นวัต กรรมในทางธุ ร กิจ ที่ส ามารถสรา งประโยชนสูงสุดทั้งตอธุรกิจ
และสังคมไปพรอมๆ กัน รวมทั้งไดสงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินอยางตอเนื่องเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกลูกคา ชวยประหยัดเวลาการเดินทางและลดการใชทรัพยากรกระดาษ อาทิเชน บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต (LH Bank
Speedy) และบริการทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Internet Banking on Mobile) ที่ใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมไดสะดวก
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา บริการทางการเงินบนรถตูเคลื่อนที่ ที่เปรียบเสมือนสาขาเคลื่อนที่เปนการเพิ่มชองทางการใหบริการทางการ
เงินแกลูกคาตามจุดตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคา ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปทําธุรกรรมที่สาขา
นอกจากนี้บริการฝาก-ถอน เงินสดที่สาขาของธนาคารโดยไมตองเขียนสลิปเปนอีกทางหนึ่งที่ชวยเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาให
สามารถทําธุรกรรมไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
ธนาคารเปดกวางและสนับสนุนใหมีการคิดคน สรางสรรค และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อันจะทําใหเกิดความตอเนื่อง
ของการสร า งนวั ต กรรมจากภายในธนาคารภายใต ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมอย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม รวมถึ ง สํ า รวจ
กระบวนการประกอบธุรกิจอยูเสมอวาไดกอใหเกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบตอสังคมและสิ่งแวดลอมหรือไม และหากมี
ความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบธนาคารจะรีบดําเนินการแกไขโดยทันที
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารและผู บ ริ ห ารของธนาคารให ค วามสํ า คั ญ ต อ การควบคุ ม ภายในที่ ดี แ ละตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอของการควบคุมภายในสําหรับการดําเนินงานทุกดานของธนาคาร โดย
กําหนดใหทุกหนวยงานของธนาคารยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อเปนหลักในการดําเนินธุรกิจและเพื่อเปน
หลักในการปฏิบัติของพนักงานรวมถึงจัดใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารความเสี่ยงและกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ ธนาคารไดกําหนดใหมีการสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุ มภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง สาระสํ า คัญ ประกอบด ว ยการพิจ ารณาความเหมาะสมของ
ขอบเขตภาระความรั บ ผิ ด ชอบ แผนการปฏิบั ติ ง าน รวมถึ ง ผลการประเมิ น ความเพี ย งพอและคุณ ภาพของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางการ
และของธนาคารและรายงานตอคณะกรรมการธนาคารในกรณีที่มีขอเสนอแนะหรือพบขอบกพรองที่เปนสารสําคัญเพื่อใหมีการ
ปรับปรุงแกไขตอไป
ธนาคารใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการและการควบคุม โดยจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว
เปนลายลักษณอักษร รวมถึงจัดใหมีการฝกอบรมและใหความรูเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแกพนักงาน ซึ่งเปนการสงเสริม
ใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ไดกําหนดใหมีคูมือพนักงาน ระเบียบวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพและบทลงโทษกรณีการกระทําความผิดระเบียบ
วินัยและความผิดขั้นรายแรงไวเพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียและเพื่อเปน
การสงเสริมความแข็งแกรงของการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมที่สอดคลองกันในทุกระดับของธนาคารอยางตอเนื่องซึ่งบรรจุ
ไวในหลักสูตรอบรมพนักงานทุกระดับ
ธนาคารกําหนดใหกิจกรรมการควบคุมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดโครงสรางการควบคุมที่
เหมาะสมในทุกสวนงาน โดยกําหนดใหมีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูปฏิบัติงานและผูติดตามควบคุมและประเมินผลเพื่อให
เกิดการถวงดุลและการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม สําหรับกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
จะไดรับการระบุและดําเนินการใหตรงตามระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของของธนาคาร
ระบบสารสนเทศของธนาคารไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงระบบขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติงานและ
การปฏิบั ติ ต ามระเบี ยบข อ บั ง คั บ ต า งๆ เพื่อ ใช ใ นการติด ตามประเมิน ผลของระบบการควบคุม ภายในและดํ า เนิ น การแก ไ ข
ขอบกพร องที่มีนัยสําคัญได อยางทัน ทวงที รวมถึงเพื่อใหขอ มูลมีความถูกตองสมบูรณและเปนปจจุบันตอการตัดสินใจของ
คณะกรรมการและผูบริหารของธนาคาร นอกจากการจัดชองทางการสื่อสารที่มีคุณภาพเพื่อใหมั่นใจวาผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนเขาใจนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบของตนอยางแทจริงแลว
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดําเนินงานของธนาคารโดยสายงานควบคุม ซึ่งมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงานและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบใชหลักการปฏิบัติงานที่เนนความเสี่ยงครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของทางการ นโยบาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและจรรยาบรรณในการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรและประเมินความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล
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นอกจากนี้ สายงานควบคุมยังไดใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานแกหนวยงานผูรับการตรวจสอบและการ
กํากับดูแลตามลักษณะและขอบเขตของงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกลุมธุรกิจทาง
การเงินธนาคาร ซึ่งการตรวจสอบของธนาคารไดนําหลักการตรวจสอบอยางตอเนื่อง (Continuous Audit) และการตรวจสอบ
เชิงบูรณาการ (Integrated Audit) มาประยุกตใช พรอมทั้งจัดใหมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพของงานตามวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ในป 2556 ฝายตรวจสอบไดปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ธนาคารตระหนักเสมอวา การควบคุมภายในเปนกระบวนการที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจธนาคาร สงผลใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิท ธิภาพและเกิด ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดํา เนินงานของธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค
สรางผลประโยชนตอบแทนในระยะยาว การรายงานขอมูลทางการเงินและการดําเนินงานนาเชื่อถือ การปฏิบัติงานเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ และปองกันมิใหเกิดการกระทําอันอาจกอความเสียหายตอทรัพยสินและชื่อเสียงของธนาคาร
จึ ง จั ด ให มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในทั้ ง ระหว า งการปฏิ บั ติ ง านและการติ ด ตามประเมิ น ผลเป น รายครั้ ง
เพื่ อ ให มั่ น ใจวา การควบคุ ม ภายในยั ง คงมี ความสอดคล อ งและจั ด การกับ ความเสี่ ย งที่เ ปลี่ ย นแปลงไปในแต ละช ว งเวลาได
ซึ่งขอบกพรองของการควบคุมภายในที่พบจะรายงานตอผูบริหารที่กํากับดูแลงานนั้นทันทีและขอบกพรองที่มีนัยสําคัญจะรายงาน
ตอผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
การแตงตั้งและพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีและเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีของธนาคารในแตละปรวมถึงคาตอบแทนของผูสอบบัญชีเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้
รายชื่อผูสอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของธนาคารจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย
ในรอบป 2556 ผูสอบบัญชีของธนาคาร คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินป 2556
ไดเสนอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินแบบไมมีเงื่อนไข
การดูแลการควบคุมภายใน
• ฝายตรวจสอบ (Internal Audit)
มี ห น า ที่ ต รวจสอบและประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน ตรวจสอบและติ ด ตามดู แ ล
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ขอกําหนดตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางการ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรและ
ประเมินความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยง
• สํานักกํากับธนาคาร (Compliance Unit)
มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางการที่เกี่ยวของกับกลุม
ธุรกิจทางการเงิน มีการวางระบบการกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance) ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล มีการสอบทานการ
and Monitor) และรายงานผลการกํากับและสอบทานตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Control
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คณะกรรมการธนาคารอย า งสม่ํ า เสมอ พร อ มทั้ ง ติ ดตามกฎหมายและระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของทางการที่ มี การแก ไขปรั บปรุ ง
เปนระยะๆ นอกเหนือจากการใหความสําคัญการกํากับดูแลกิจการที่ดี
งานในความรับผิดชอบของหัวหนาผูกาํ กับดูแลสายงานควบคุม ประกอบดวย
1. งานดานสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance)
2. งานดานสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑดานระบบสารสนเทศ (Information Technology Compliance)
3. งานดานสอบทานสินเชื่อ
4. งานดานตรวจสอบ
5. งานดานตรวจสอบระบบสารสนเทศ
6. งานตรวจสอบพิเศษและทุจริต
ประวัติหัวหนาผูกํากับดูแลสายงานควบคุม
ชื่อ-สกุล
นางสาวชุติมา บุญมี
ตําแหนง
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานควบคุม
อายุ (ป)
62
คุณวุฒิทางการศึกษา
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการฝกอบรม
- หลักสูตร การกํากับดูแลการปฏิบัติงานสําหรับผูรับผิดชอบสูงสุดในหนวยงานกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รุนที่ 1 โดยสมาคมธนาคารไทย
- Leadership Program for Managers : CC Knowledge Base Co.,Ltd.
- Compliance Officer : คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Certificate to Pacific Rim International Conference The Anti- Money Laundering
Office On Money Laundering and Financial Crime :
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- Risk Management for Financial Institutions โดยสถาบันคีนันแหงเอเชีย
- Best Practices in Credit Risk Management & Operational Risk Management
โดย Price Waterhouse Coopers (PwC)
- การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน สําหรับหนวยงานตรวจสอบภายใน
โดย Price Waterhouse Coopers (PwC)
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

-ไมมี-ไมมี-
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท

ส.ค.2556 – ปจจุบัน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานควบคุม

บมจ.ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

มี.ค.2555 – ส.ค.2556

ผูชวยสายงานควบคุม

บมจ.ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

พ.ย.2553 - ม.ค. 2555

ผูอํานวยการสํานักอาวุโส
สํานักกํากับธนาคาร

บมจ.ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

เม.ย.2545 – ต.ค. 2553

ผูจัดการฝายอาวุโส ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย

หนาที่และความรับผิดชอบงานดานสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance) และงานสอบทาน
การปฏิบัติตามกฏเกณฑดานระบบสารสนเทศ (Information Technology Compliance)
- กํากับ ดูแลการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวปฏิบัติของหนวยงานทางการ
ที่กํากับดูแลสอดคลองกับ BIS April 2005 และ FATF 40+9 Recommendations
- พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
หนาที่และความรับผิดชอบงานดานตรวจสอบ
-

-

กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขตของการตรวจสอบพรอมทั้งวางแผนการตรวจสอบ
จัดทํา และปรับปรุงคูมือการตรวจสอบ
บริหารงานฝายตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจสอบ
สอบทานการอนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ประเมินความเพียงพอและความ
มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม ภายในขององคกรเพื่อลดความเสี่ย งและคุณ ภาพของ
การปฏิบัติง านตามที่ไ ดรับ มอบหมาย
ประเมินความเชื่อถือไดและความถูกตองของขอมูลทางการเงินและขอมูลดานปฏิบัติการ
พิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค แผนงานและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
และกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางการที่เกี่ยวของ
กําหนดแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานและสอบทานวาผูตรวจสอบไดปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด
เปนแนวทางไว รวมทั้งควบคุมแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เสนอผลการตรวจสอบตอหนวยงานผูรับการตรวจ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบใหมีความรูความสามารถตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม
จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบทุกระดับ
ใหคําปรึกษาขอคิดเห็นและคําแนะนํา แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และการควบคุมภายใน
ปฏิบัติงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวนพนักงานในหนวยงานตรวจสอบภายใน
ธนาคารมีจํานวนพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบสังกัดหนวยงานตรวจสอบทั้งสิ้น จํานวน 18 คน
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รายการระหวางกัน
รายการระหว า งกั น ที่ ธ นาคารและบริ ษั ท ย อ ยมี กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ ง
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ย
มี น โยบายและระเบี ย บปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป อ งกั น ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน แ ละถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทยและหนวยงานที่กํากับดูแลธนาคาร การพิจารณาการทํารายการระหวางกันธนาคารและบริษัทยอยจะใชเกณฑ
เช น เดี ย วกั บ ลู ก ค า ทั่ ว ไปและเป น ไปตามเงื่ อ นไขการค า ปกติ ข องธนาคารโดยผ า นกระบวนการพิ จ ารณาอนุ มั ติ
ที่ชัดเจน โปรงใส ถูกตองตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ ดวยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอธนาคารและผูถือหุนโดยรวม
เปนสําคัญ
ทั้งนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกับธนาคารและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอํานาจควบคุมธนาคาร
หรือบริษัทยอยหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับธนาคารหรือบริษัทยอย นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับธนาคารไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออมกับธนาคารและบริษัทยอยซึ่งรายการกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
มีรายละเอียดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินภายใตหัวขอ “รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวของกัน”
1. รายการธุรกิจกับกิจการ / บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกับธนาคาร รวมทั้ง
รายการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กรรมการธนาคาร กรรมการบริ ษั ท ย อ ย ผู บ ริ ห ารระดั บ กรรมการผู จั ด การ รองกรรมการผู จั ด การ
ผูชวยกรรมการผูจัดการและผูชวยสายงาน รวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวที่มีอํานาจในการจัดการหรือ
แกกิจการที่ธนาคารและบริษัทยอยหรือกรรมการหรือผูบริหารรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ
10 ขึ้นไปของทุนชําระแลวของกิจการนั้น นอกจากนี้ยังรวมถึงกรรมการธนาคารที่เกี่ยวของกัน กรรมการและบุคคลที่ใกลชิดของ
ผูถือหุนรายใหญของธนาคารและบุคคลใกลชิดของธนาคาร
ยอดคงคางระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลื อ ของรายการที่ ธ นาคาร และบริ ษั ท ย อ ยมี กั บ บุ ค คลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2556 มีดังตอไปนี้
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(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

1. บริษัทใหญของธนาคาร ไดแก
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล
กรุป จํากัด (มหาชน)
2. บริษัทยอยของธนาคาร ไดแก
บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด

ภาระผูกพัน

หนี้สนิ อื่น-เจาหนี้อื่น

คาใชจา ยคางจาย

ดอกเบี้ยคางจาย

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

หนี้สนิ จายคืนเมื่อทวงถาม

รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน (หนี้สนิ )

เงินรับฝาก

สินทรัพยอนื่ เงินมัดจําคาเชาสํานักงาน
สินทรัพยอนื่ ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ

ดอกเบี้ยคางรับ
จากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

เงินใหสนิ เชื่อแกลูกหนี้

เงินลงทุน – ราคาทุน

ลักษณะความสัมพันธ /1

ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน

ประเภทของรายการ

-

-

-

-

0.30

-

1,131.39

-

-

-

1.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.07

-

929.29

-

8.24

-

0.22

0.06

1.30

-

-

-

-

-

1.29

-

946.61

-

7.08

-

0.31

0.03

-

-

-

-

-

-

16.95

3.61

249.06

-

0.22

-

0.38

0.62

-

1,400.00

25.79

-

-

2.69

-

156.72

-

-

-

0.41

0.02

7. บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผู ถื อ หุ น รายใหญของ
บริษัทใหญ(ผูถือหุน ตามขอ 3.) และมี
ธุรกรรมกับธนาคารและบริษัทยอย

158.66

-

-

-

-

1.52

330.12

-

-

-

2.05

-

-

8. บริ ษั ท ที่ ถู ก ควบคุ ม
โดยบุ ค คลที่ เกี่ยวของ
กับธนาคารและมีธุรกรรมกับ
ธนาคารและบริษัทยอย

225.00

2.36

-

-

-

-

0.32

-

-

-

-

-

-

9. กรรมการและผูบริหาร

-

-

-

-

-

-

889.94

-

-

-

2.69

-

10.บุคคลที่เกี่ยวของกัน

-

-

61.05

0.10

-

-

471.71

-

-

-

2.50

-

1,783.66

28.15

61.05

0.10

23.30

5.13

5,105.16

-

15.54

-

10.12

0.73

3. บริ ษั ท และบุ ค คลที่ เ ป น ผู ถื อ
หุ น ของบริษัทใหญของธนาคาร
ที่ถือหุนบริษัทใหญเกินกวารอยละ
10 ขึ้นไป
4. บริ ษั ท ย อ ยของผู ถื อ หุ น ราย
ใหญ ของบริษัทใหญ
(ผูถือหุน ตามขอ 3.) ที่ มี ธุ ร กรรม
กั บ ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ย
5. บริ ษั ท ร ว มของผู ถื อ หุ น ราย
ใหญ ของบริษัทใหญ
(ผูถือหุน ตามขอ 3.) ที่ มี ธุ ร กรรม
กั บ ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ย
6. บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กรรมการของธนาคาร และมี
ธุ ร กรรมกั บ ธนาคารและบริ ษั ท
ย อ ย

รวม
หมายเหตุ

/1

21.19

0.01

-

1.31
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21.19

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

สินทรัพยลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ
-

1,131.39

-

-

-

1.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.43

-

929.29

-

8.24

-

0.22

0.01 1.30

-

-

-

-

-

1.29

-

946.61

-

7.08

-

0.31

0.03

-

-

-

-

-

-

16.95

-

249.06

-

0.22

-

0.38

0.62

-

21.19

1,400.00

25.79

-

-

2.69

-

156.72

-

-

-

7. บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผู ถื อ หุ น รายใหญของ
บริษัทใหญ(ผูถือหุน ตามขอ 3.) และมี
ธุรกรรมกับธนาคารและบริษัทยอย

158.66

-

-

-

-

-

330.12

-

-

-

2.05

-

-

8. บริ ษั ท ที่ ถู ก ควบคุ ม
โดยบุ ค คลที่ เกี่ยวของ
กับธนาคารและมีธุรกรรมกับ
ธนาคารและบริษัทยอย

225.00

2.36

-

-

-

-

0.32

-

-

-

-

-

-

9. กรรมการและผูบริหาร

-

-

-

-

-

-

889.94

-

-

-

2.69

- 0.01

-

10.บุคคลที่เกี่ยวของกัน

-

-

61.05

0.10

-

-

471.71

-

-

-

2.50

-

-

1,783.66

28.15

61.05

0.10

22.66

-

5,105.16

17.11

15.54

-

10.12

รวม
หมายเหตุ

/1

คาใชจา ยคางจาย

เงินรับฝาก

ดอกเบี้ยคางจาย
0.41

ภาระผูกพัน

0.30

หนี้สนิ อื่น-เจาหนี้อื่น

-

หนี้สนิ จายคืนเมื่อทวงถาม

-

รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน (หนี้สนิ )

-

1. บริษัทใหญของธนาคาร ไดแก
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล
กรุป จํากัด (มหาชน)
2. บริษัทยอยของธนาคาร ไดแก
บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
3. บริ ษั ท และบุ ค คลที่ เ ป น ผู ถื อ
หุ น ของบริษัทใหญของธนาคาร
ที่ถือหุนบริษัทใหญเกินกวารอยละ
10 ขึ้นไป
4. บริ ษั ท ย อ ยของผู ถื อ หุ น ราย
ใหญ ของบริษัทใหญ
(ผูถือหุน ตามขอ 3.) ที่ มี ธุ ร กรรม
กั บ ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ย
5. บริ ษั ท ร ว มของผู ถื อ หุ น ราย
ใหญ ของบริษัทใหญ
(ผูถือหุน ตามขอ 3.) ที่ มี ธุ ร กรรม
กั บ ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ย
6. บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กรรมการของธนาคาร และมี
ธุ ร กรรมกั บ ธนาคารและบริ ษั ท
ย อ ย

สินทรัพยอนื่ เงินมัดจําคาเชาสํานักงาน

ดอกเบี้ยคางรับ
จากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

-

ลักษณะความสัมพันธ /1

เงินลงทุน – ราคาทุน

เงินใหสนิ เชื่อแกลูกหนี้

ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน

ประเภทของรายการ

0.02

0.68 1.31
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21.19

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางป 2556
ในระหวางป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑที่ตกลงกันระหวางธนาคารและบริษัทยอยและบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของเหลานั้น
ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

1. บริษัทใหญของธนาคาร ไดแก บริษัท แอล
เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)

คาเชาสํานักงาน
และคาบริการ

คาใชจา ยดอกเบี้ย

เงินปนผลจาย

รายไดเงินปนผล

กําไรจากเงินลงทุน

รายไดดอกเบี้ย

ลักษณะความสัมพันธ /1

รายไดคาธรรมเนียมและ
บริการ

งบการเงินรวม
มูลคาของประเภทของรายการ

0.08
1.44
970.00
7.10
1.20

2. บริษัทยอยของธนาคาร ไดแก บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
3. บริ ษั ท และบุ ค คลที่ เ ป น ผู ถื อ หุ น ของบริษัท
ใหญของธนาคาร ที่ถอื หุนบริษัทใหญเกินกวา
รอยละ10 ขึ้นไป
4. บริ ษั ท ย อ ยของผู ถื อ หุ น รายใหญ ของบริษัท
ใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3.) ที่ มี ธุ ร กรรมกั บ
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ย

-

-

-

-

-

-

-

22.94

8.99
3.68

4.71
13.86
74.85
43.49
4.37
7.01
9.08
6.39

ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
0.01

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป

11.31

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป

3.04
10.43

หมายเหตุ

/1

คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคาสินทรัพยสทุ ธิของ
กองทุนดังกลาว
ตามที่ประกาศจายโดยกองทุนฯ
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป

10.13

56.66

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

ตามที่ประกาศจายโดยกองทุนฯ
8.62

รวม

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคาสินทรัพยสทุ ธิของ
กองทุนดังกลาว

7. บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผู ถื อ หุ น รายใหญของ
บริษัทใหญ(ผูถือหุน ตามขอ 3.) และมีธุรกรรมกับ
ธนาคารและบริษัทยอย
8. บริ ษั ท ที่ ถู ก ควบคุ ม โดยบุ ค คลที่ เกีย่ วของ
กับธนาคารและมีธุรกรรมกับธนาคารและบริษัท
ยอย
9. กรรมการและผูบริหาร
10. บุคคลทีเ่ กีย่ วของกัน

-

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป

28.96

6. บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กรรมการของธนาคาร
และมี ธุ ร กรรมกั บ ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ย

ตามอัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป
ตามมูลคายุติธรรม
ตามอัตราที่ธนาคารประกาศจาย
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป
3.90

5. บริ ษั ท ร ว มของผู ถื อ หุ น รายใหญ ของบริษัท
ใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3.) ที่ มี ธุ ร กรรมกั บ
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ย

นโยบายการกําหนดราคา

38.12

1.44

11.10

970.00

87.63

90.64

ลักษณะความสัมพันธไดแสดงรายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 38. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกีย่ วของกัน
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(หนวย : ลานบาท)

1. บริษัทใหญของธนาคาร ไดแก บริษัท แอล
เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)

คาเชาสํานักงาน
และคาบริการ

คาใชจา ยดอกเบี้ย

เงินปนผลจาย

รายไดเงินปนผล

กําไรจากเงินลงทุน

รายไดคาธรรมเนียมและ
บริการ

ลักษณะความสัมพันธ /1

รายไดดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทของรายการ

0.08

ตามอัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป
1.44

ตามมูลคายุติธรรม
970.00

ตามอัตราที่ธนาคารประกาศจาย
7.10
1.20

9.54

2. บริษัทยอยของธนาคาร ไดแก บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

4.65
0.49
22.94

3. บริ ษั ท และบุ ค คลที่ เ ป น ผู ถื อ หุ น ของบริษัท
ใหญของธนาคาร ที่ถอื หุนบริษัทใหญเกินกวา
รอยละ10 ขึ้นไป
4. บริ ษั ท ย อ ยของผู ถื อ หุ น รายใหญ ของบริษัท
ใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3.) ที่ มี ธุ ร กรรมกั บ
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ย
5. บริ ษั ท ร ว มของผู ถื อ หุ น รายใหญ ของบริษัท
ใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3.) ที่ มี ธุ ร กรรมกั บ
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ย
6. บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กรรมการของ
ธนาคาร และมี ธุ ร กรรมกั บ ธนาคารและ
บริ ษั ท ย อ ย

0.55
8.99
3.68
4.71
74.85

รวม
หมายเหตุ

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามที่ประกาศจายโดยกองทุนฯ
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป

4.37

ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามที่ประกาศจายโดยกองทุนฯ

43.49

6.39

10.13

ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
8.62

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป

11.31

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป

3.04
56.66

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

13.86

10.43
/1

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามมูลคายุติธรรม
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผฝู ากทั่วไป

7.01
7. บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผู ถื อ หุ น รายใหญของ
บริษัทใหญ(ผูถือหุน ตามขอ 3.) และมีธุรกรรมกับ
ธนาคารและบริษัทยอย
8. บริ ษั ท ที่ ถู ก ควบคุ ม โดยบุ ค คลที่ เกีย่ วของ
กับธนาคารและมีธุรกรรมกับธนาคารและบริษัท
ยอย
9. กรรมการและผูบริหาร
10. บุคคลทีเ่ กีย่ วของกัน

นโยบายการกําหนดราคา

9.62

6.09

11.10

970.00

88.11

87.29

ลักษณะความสัมพันธไดแสดงรายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 38. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกีย่ วของกัน
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2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ธนาคารได ทํ า รายการระหว า งกั น ด ว ยความระมั ด ระวั ง โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน สู ง สุ ด ของธนาคารและ
ผูถือหุน การทํารายการระหวางกันของธนาคารกับธนาคารหรือบุคคลที่เกี่ยวของทุกรายการเปนรายการตามธุรกิจปกติหรือรายการ
ที่มีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํา
รายการระหวางกันของธนาคารอยางตอเนื่องและใหความเห็นวารายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งธนาคารไดรับ
และจายคาตอบแทนในราคาตลาดหรือราคายุติธรรม รวมทั้ง ธนาคารไดมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว
และเปดเผยขอมูลอยางครบถวนถูกตองแลว
3. มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหวางกัน
ธนาคารใหความสําคัญกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนจากการทํารายการระหวางกันโดยขั้นตอน
อนุมัติการทํารายการ ธนาคารจะพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของธนาคารและผานคณะกรรมการที่เกี่ยวของโดยมีจุดประสงค
หลักเพื่อใหการทํารายการระหวางกันของธนาคารเปนไปตามหลักเกณฑ กระบวนการที่สมเหตุสมผลโดยมีราคาหรือเงื่อนไข
รายการที่เปนธรรมไมเพียงแตจะเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอธนาคารและผูถือหุนโดยรวมเสมือนรายการที่ทํากับบุคคลทั่วไป
แตยังปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนอีกดวย นอกจากนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่มีความขัดแยง
ทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียใดๆ ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสม
ของรายการนั้น ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว างกันที่อาจเกิดขึ้นใดๆ
ธนาคารจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูตรวจสอบบัญชีของธนาคารเปนผูใหความเห็นเพื่อใชในการตัดสินใจของธนาคารหรือผูถือหุน
ตามแตกรณี ทั้งนี้ ธนาคารจะเปดเผยการทํารายการระหวางกันไวในงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของธนาคาร
4. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ธนาคารมีนโยบายการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันและในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียเกิดขึ้นอีกโดยมีแนวทางที่สําคัญในการทํารายการระหวางกัน ไดแก การทํารายการ
ระหวางกันตองเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม เปนไปตามหลักการกํากับกิจการที่ดีและมีนโยบายการกําหนดราคาที่เปนธรรม
และเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป อีกทั้งคาตอบแทนที่จายหรือไดรับจากการทํารายการตองเปนไปตามราคาตลาดหรือราคา
ยุติธรรม ทั้งนี้ ธนาคารจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูตรวจสอบบัญชีของธนาคารหรือผูเชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบ
และใหเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ธนาคารจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ การพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน รวมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการที่มีสวนไดเสียในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี
- ไมมี -
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน
ดังนี้
1. นายไพโรจน เฮงสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอดุลย วินัยแพทย
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวชุติมา บุญมี ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานควบคุม ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับ ผิดชอบที่ ระบุไ วใ นกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ในป 2556 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น
12 ครั้งและรายงานผลการประชุมและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง เพื่อใหมีการดําเนินการในเรื่อง
ที่เห็นสมควร สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
• รายงานทางการเงิน
สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส ประจํางวดครึ่งปและประจําปของธนาคาร ที่มีการจัดทําตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไปเพื่อพิจารณาความถูกตองครบถวนของขอมูล ความเพียงพอของการเปดเผย
ขอมูลตลอดจนพิจารณาผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สําคัญ โดยประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางสม่ําเสมอ
• การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
พิ จ ารณาผลการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของสายงานควบคุ ม ผู ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก
ธนาคารแห ง ประเทศไทยและหนว ยงานภายนอกที่กํ า กั บ ดู แ ลธนาคาร เพื่อ ติด ตามผลการปรั บ ปรุง แก ไ ข
อย า งตอ เนื่ อ งสําหรับ ประเด็น ที่มีความเสี่ยงสู ง อยางสม่ําเสมอเพื่อ ใหมั่น ใจวาระบบการควบคุ ม ภายในมี
ความเหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงสอบทานความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในและใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan) ของสายงานควบคุม
ที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง
• การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑ
สอบทานใหสายงานควบคุมมีการติดตามดูแลหนวยงานของธนาคารใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ รวมถึง
ติดตามผลการปฏิบัติงานของสายงานควบคุมเปนประจําทุกเดือนเพื่อใหมั่นใจวาประเด็นตางๆ มีการปรับปรุง
แกไข ติด ตามอยางใกลชิดและมีการรายงานใหคณะกรรมการธนาคารทราบถึงประเด็น ที่สําคัญและการ
เปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคารและใหความเห็นชอบรายงานการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑประจําป 2556 (Annual Compliance Report) ที่นําสงธนาคารแหงประเทศไทยและ
สํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลั กทรัพ ยเ พื่อ ใหมั่ น ใจวา ธนาคารมี การปฏิ บัติ ตาม
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับของทางการและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
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• การบริหารความเสี่ยง
สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยประชุมรวมกับผูบริหารสายงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงของธนาคารในดานตางๆ มีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงรับทราบถึงแนวทางในการปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
• ผูสอบบัญชีภายนอก
พิจารณาคุณ สมบัติแ ละการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีและเสนอตอคณะกรรมการธนาคารในการแตงตั้ง
ผูส อบบัญ ชีข องธนาคารในแตล ะป รวมถึง คา ตอบแทนของผู ส อบบั ญ ชี เ พื่ อ เสนอขออนุมั ติจ ากที่ป ระชุ ม
ผูถือหุน ทั้งนี้ รายชื่อผูสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของธนาคารจะตองเปนผูสอบบัญชี
ที่ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยและในป 2556 ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดเสนอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินแบบไมมีเงื่อนไข
• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่ไดรับรายงานจากหนวยงาน
ตางๆ และสายงานควบคุมกอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเพื่อใหมั่นใจวามีความโปรงใส สมเหตุสมผลและปกปองผลประโยชน
ของธนาคารและผูถือหุน
ในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายงานทาง
การเงินของธนาคาร มีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีและมีการเปดเผยขอมูลเหมาะสมและเพียงพอ ผูสอบบัญชี
ภายนอกที่ทําหนาที่ตรวจสอบรายงานทางการเงินของธนาคารมีความเปนอิสระและปฏิบัติหนาที่เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ธนาคาร
มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะกับการดําเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

(นายไพโรจน เฮงสกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดคา ตอบแทน ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ง ประกอบด ว ย
กรรมการจํานวน 3 ทาน ไดแก นายอดุลย วินัยแพทย เปนประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นายนพร
สุนทรจิตตเจริญและนายสมศักดิ์ อัศวโภคี เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยทุกทานไมไดเปนผูบริหารของ
ธนาคารและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ
ในระหวางป 2556 นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข ไดลาออกจากการเปนกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนไดดําเนินการสรรหาตามกรอบการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนด ซึ่งได
บุคคลที่เหมาะสมคือนางสุวรรณา พุทธประสาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดนําเสนอตอ
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีหนาที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารง
ตําแหนงกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงตั้งแตรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป กําหนดคาตอบแทนของกรรมการธนาคารและ
ผูบริหารระดับสูงตั้งแตกรรมการผูจัดการขึ้นไป กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ พิจารณางบประมาณ
การขึ้นเงินเดือนและงบประมาณการจายโบนัสประจําป รวมถึงผลตอบแทนอื่นๆ ที่ธนาคารกําหนดใหพนักงานเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการธนาคาร
ในการสรรหากรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดกําหนด
กรอบการพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณสมบัติความรูความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีคุณสมบัติ
ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและสํา นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ยแ ละตลาดหลักทรัพย
รวมถึงไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนมีภาวะผูนํา วิสัยทัศนและทัศนคติที่ดีตอองคกร
อันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของธนาคาร รวมทั้งยังตองคํานึงถึงขนาดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคารที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลอง
กับขอกําหนดของทางการและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในป 2556 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีการประชุมรวม 3 ครั้ง และไดพิจารณาวาระหลักๆ
ไดแก
• การสรรหากรรมการที่ครบวาระและหรือลาออก
• กํ า หนดกรอบของค า ตอบแทนและค า เบี้ ย ประชุ ม สํ า หรั บ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดคา ตอบแทน เพื่อ เสนอต อ คณะกรรมการ
ธนาคาร
• การพิจารณางบประมาณการจายโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจําปของพนักงาน
• การพิจารณาโบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการผูจัดการ
• การพิจารณาโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program)

(นายอดุลย วินัยแพทย)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินรวมของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งการเปดเผยขอมูลสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี
และเกณฑการจัดทํางบการเงินอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนประโยชน
ตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและเพียงพอที่จะ
ดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ตลอดจนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
งบการเงินเฉพาะธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีจากสํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด และธนาคารไดใหการสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญ ชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญ ชี
ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
คณะกรรมการธนาคารมี ค วามเห็ น ว า ระบบการควบคุ ม ภายในของธนาคารโดยรวมอยู ใ นระดั บ ที่ มี
ความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินเฉพาะธนาคาร
และงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(นายอนันต อัศวโภคิน)
ประธานกรรมการ

(นางศศิธร พงศธร)
กรรมการผูจัดการ

150

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ข า พเจ า ได ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย อ ย ซึ่ ง ประกอบด ว ย
งบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31
ธั น วาคม 2556 งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม งบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
สว นของเจา ของรวมและงบกระแสเงิน สดรวมสํา หรับ ปสิ้น สุ ดวัน เดี ย วกัน รวมถึ ง หมายเหตุสรุป นโยบายการบัญ ชีที่สํา คั ญ
และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผู บ ริห ารเป น ผู รับ ผิด ชอบในการจัด ทํา และการนํา เสนองบการเงิ น เหล า นี้ โ ดยถู กต องตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ผู บ ริ ห ารพิ จ ารณาว า จํ า เป น เพื่ อ ให ส ามารถจั ด ทํ า งบการเงิ น
ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ซึ่ ง กํ า หนดให ข า พเจ า ปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดด า นจรรยาบรรณ รวมถึ ง วางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึง การใชว ิธ ีก ารตรวจสอบเพื่อ ใหไ ดม าซึ่ง หลัก ฐานการสอบบัญ ชีเ กี่ย วกับ จํา นวนเงิน และการเปด เผย
ขอ มูล ในงบการเงิน วิธ ีก ารตรวจสอบที ่เ ลือ กใชขึ ้น อยู ก ับ ดุล ยพิน ิจ ของผู ส อบบัญ ชี ซึ ่ง รวมถึง การประเมิ น ความเสี่ ย ง
จากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสํ า คั ญ ของงบการเงิ น ไม ว า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาด
ในการประเมิ น ความเสี่ ย งดั ง กล า ว ผู ส อบบั ญ ชี พิ จ ารณาการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข อ งกับ การจัด ทํ า และการนํ า เสนอ
งบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงค
ในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู บ ริ ห ารใช แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยผู บ ริ ห าร รวมทั้ ง
การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข า พเจ า เชื่ อ ว า หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ข า พเจ า ได รั บ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช เ ป น เกณฑ ใ นการแสดงความเห็ น
ของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดเดียวกันของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของธนาคารแลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ข าพเจ าขอให สั งเกตหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข อที่
10
ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด

เกี่ ยวกั บการที่ ธนาคารฯมี แผนการกั นสํ ารองในอนาคต

สมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
(เดิมชื่อบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2557
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ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.

ขอมูลธนาคารฯ
ธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ตามกฎหมายไทย
และประกอบกิ จ การในประเทศไทยโดยมี บ ริ ษั ท แอล เอช ไฟแนนเชี ย ล กรุ ป จํ า กั ด (มหาชน) เป น บริ ษั ท ใหญ
โดยถือหุนในธนาคารฯคิดเปนอัตรารอยละ 99.99 ของทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว
ธนาคารฯมี ที่ ทํ าการตั้ งอยู ที่ เลขที่ 1 อาคารคิ วเฮ าส ลุ มพิ นี ชั้ นจี ชั้ น 1 ชั้ น 5
ชั้ น 6 ชั้ น 24 และชั้ น 32 ถนนสาทรใต
แขวงทุ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2556 ธนาคารฯ มีสํานักงานใหญ 1 แหง
และมีสาขาทั้งสิ้น 100 สาขาในประเทศไทย (2555: สํานักงานใหญ 1 แหง และมีสาขาทั้งสิ้น 65 สาขา)

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข อ กํ า หนดในประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน 2554
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543
และการแสดงรายการในงบการเงิ น ได ทํ า ขึ้ น
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามประกาศธนาคารแห ง ประเทศไทยที่ สนส. 11/2553 เรื่ อ ง การจั ด ทํ า และการประกาศ
งบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาไทยเป น งบการเงิ น ฉบั บ ที่ ธ นาคารฯใช เ ป น ทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบั บ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
(ก)

งบการเงิ น รวมนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด (มหาชน) (ซึ่ ง ต อ ไปนี้
เรี ย กว า “ธนาคารฯ”) และบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น แลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด (ซึ่ ง ต อ ไปนี้ เ รี ย กว า
“บริษัทยอย”) ซึ่งดําเนินธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนและดําเนินกิจการในประเทศไทย โดยขอมูลของ
บริษัทยอยเปนดังนี้
อัตรารอยละของ
การถือหุน
ชื่อบริษัท

2556
รอยละ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด 99.99
เฮาส จํากัด

2555
รอยละ
99.99

รอยละของรายไดที่รวม
รอยละของสินทรัพยที่
อยูในรายไดรวม
สําหรับป
รวมอยูในสินทรัพยรวม
2556
รอยละ
0.16

2555
รอยละ
0.23

2556
รอยละ
1.24

2555
รอยละ
0.63
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(ข)

ธนาคารฯนํ า งบการเงิ น ของบริ ษั ท ย อ ยมารวมในการจั ด ทํ า งบการเงิ น รวมตั้ ง แต วั น ที่ ธ นาคารฯมี อํ า นาจ
ในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่ธนาคารฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

(ค) งบการเงิ น ของบริ ษั ท ย อ ยได จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี แ ละใช น โยบายการบั ญ ชี ที่ สํ า คั ญ
เชนเดียวกันกับของธนาคารฯ

2.3

(ง)

ยอดคงคา งและรายการค า ระหว า งกัน ที่มีส าระสํ า คั ญ ได ถูก ตัด ออกจากงบการเงิ น รวมนี้ แ ล ว
ในบริษัทยอยในบัญชีของธนาคารฯไดตัดกับสวนของเจาของของบริษัทยอยแลว

เงิ น ลงทุ น

(จ)

ส ว นของผู มี ส ว นได เ สี ย ที่ ไ ม มี อํ า นาจควบคุ ม คื อ จํ า นวนกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น และสิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ ข อง
บริ ษั ท ย อ ยส ว นที่ ไ ม ไ ด เ ป น ของธนาคารฯ และแสดงเป น รายการแยกต า งหากในงบกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จรวมและสวนของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธนาคารฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

3.1

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สวนงานดําเนินงาน
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคา
ใหม
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ ผูถือหุน

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละแนวปฏิ บั ติ ท าง
บั ญ ชี ข า งต น ไม มี ผ ลกระทบอย า งเป น สาระสํ า คั ญ ต อ งบการเงิ น นี้ และรวมถึ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได เนื่องจากธนาคารฯและบริษัทยอยไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใชแลว
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3.2

มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
วันที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราตางประเทศ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตน
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
สวนงานดําเนินงาน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27

ฉบับที่ 1

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 18

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอม
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิ จที่ มี
ภาวะเงินเฟอรุนแรง
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ขอตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
การโอนสินทรัพยจากลูกคา

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

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

ฝายบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตี ความมาตรฐานการบั ญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข า งตน จะไม มีผ ลกระทบอย า งเป น
สาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1

การรับรูรายได
(ก) ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ธนาคารฯรั บ รู ร ายได ด อกเบี้ ย และส ว นลดรั บ จากเงิ น ให สิ น เชื่ อ แก ลู ก หนี้ ต ามเกณฑ ค งค า งจากยอดเงิ นต น
ที่คางชําระ โดยจะหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางสําหรับ (ก) เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระเงินตน
หรื อ ดอกเบี้ ย เกิ น กํ า หนดสามเดื อ นนั บ จากวัน ครบกํ า หนดชํ า ระ (ข) เงิ น ให สิ น เชื่ อ แก ลู ก หนี้ ที่ค างชํ าระไม เกิ น
3 เดื อน แต ถู กจั ดชั้ นเป นสิ นทรั พย จั ดชั้ นต่ํ ากว ามาตรฐาน สงสั ย สงสั ยจะสู ญ หรื อ (ค) เงิ น ให สิ น เชื่ อ แก ลู ก หนี้
แฟคตอริ่ ง ที่ ผิ ด นั ด ชํ า ระนั บ แต วั น ที่ ค รบกํ า หนด โดยจะรั บ รู เ ป น รายได ต ามเกณฑ เ งิ น สดและจะกลั บ รายการ
ดอกเบี้ ย ค า งรั บ จากสิ น เชื่ อ ที่ ผิ ด นั ด ชํ า ระดั ง กล า วที่ ไ ด บั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป น รายได แ ล ว นั้ น ออกจากบั ญ ชี เพื่ อ ให
เป น ไปตามข อ กํ า หนดของ ธปท. การบั น ทึ ก รายได ด อกเบี้ ย รั บ หลั ง จากนั้ น จะบั น ทึ ก ตามเกณฑ เ งิ น สด
จนกวาจะไดรับชําระหนี้ที่คางเกินกําหนดชําระดังกลาวแลว
ธนาคารฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ตามระยะเวลาของสัญญาเชาซื้อ
ธนาคารฯจะหยุดรับ รูรายไดเมื่อ ลูกหนี้ตามสัญญาเชา ซื้อผิ ดนั ดและคางชําระคางวดเกิน กวาสามเดือนขึ้น ไป
นับจากวันครบกําหนดชําระ และจะกลับรายการรายไดรอตัดบัญชีที่ไดบันทึกเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี
ธนาคารฯรั บ รู ร ายได ด อกเบี้ ย สํ า หรั บ ลู ก หนี้ ภ ายหลั ง การปรั บ โครงสร า งหนี้ ใ หม ต ามเกณฑ ค งค า งเช น เดี ย ว
กับเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่กลาวขางตน ยกเวนหนี้ตามสั ญญาปรับโครงสร างหนี้ที่อ ยูระหวางการติดตามผล
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูรายไดตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตาม
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เงื่ อ นไขการปรั บ โครงสร า งหนี้ ติ ด ต อ กั น ไม น อ ยกวา สามเดื อ นหรื อ สามงวดการชํ า ระเงิ น แล ว แต ร ะยะเวลาใด
จะนานกวา
ในกรณี ที่ ด อกเบี้ ย หรื อ ส ว นลดได คิ ด รวมอยู ใ นตั๋ ว เงิ น หรื อ เงิ น ให สิ น เชื่ อ แล ว ดอกเบี้ ย หรื อ ส ว นลดดั ง กล า ว
จะบันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงิน หรือระยะเวลา
ของเงินใหสินเชื่อนั้น
(ข)

ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ ย จากเงิ น ลงทุ น ถื อ เป น รายได ต ามเกณฑ ค งค า ง โดยคํ า นึ ง ถึ ง อั ต ราผลตอบแทนที่ แ ท จ ริ ง เงิ น ป น ผล
จากเงินลงทุนจะถือเปนรายไดเมื่อสิทธิในการรับเงินปนผลเกิดขึ้น

(ค) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(ง)

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
รายได ค า ธรรมเนี ย มการจั ด การและค า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นกองทุ น รั บ รู เ ป น รายได ต ามเกณฑ ค งค า ง
โดยคิดเปนอัตรารอยละของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

4.2

การรับรูคาใชจาย
(ก) ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินจายแลว ดอกเบี้ยนั้น
จะบันทึกเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจายเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น
(ข)

คานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อ
คาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการใหเชาซื้อ เชน คานายหนา จะปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก

(ค) คาธรรมเนียมและบริการ/คาใชจายอื่น
คาธรรมเนียมและบริการ/คาใชจายอื่นถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
4.3

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท าเงินสด หมายถึง รายการ “เงินสด” ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ง ประกอบไป
ดวยเงินสดในมือ และเช็คระหวางเรียกเก็บ
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4.4

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ธนาคารฯมี การทําสัญ ญาซื้อ หลักทรัพ ยโดยมีสัญ ญาขายคืนหรือ มีการทํ าสัญ ญาขายหลั กทรัพยโ ดยมีสัญ ญาซื้อ คืน
โดยมีการกําหนดวันเวลา และราคาที่แ นนอนในอนาคต จํานวนเงิน ที่จายสําหรับหลักทรัพย ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
ในอนาคตแสดงเป น สิ น ทรั พ ย ภ ายใต บั ญ ชี “รายการระหว า งธนาคารและตลาดเงิ น ” ด า นสิ น ทรั พ ย ใ นงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยหลักทรัพ ยภายใตสัญ ญาขายคืน ถือเปนหลักประกัน ในขณะที่ห ลั กทรัพ ยขายโดยมีสัญ ญาซื้อ คืน
ในอนาคตแสดงเปนหนี้สินภายใตบัญชี “รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน” ดานหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ดวยจํานวนเงินที่ไดรับมาจากการขายหลักทรัพยดังกลาว โดยหลักทรัพยภายใตสัญญาซื้อคืนถือเปนหลักประกัน
ผลต า งระหว า งราคาซื้ อ และราคาขายจะถู ก รั บ รู ต ามระยะเวลาของรายการซึ่ ง แสดงรวมอยู ใ นดอกเบี้ ย รั บ หรื อ
ดอกเบี้ยจายแลวแตกรณี

4.5

เงินลงทุน
เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย เ ผื่ อ ขายแสดงตามมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ดั ง กล า ว
บันทึกในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนายและหักดวยคาเผื่อการ ดอยคา (ถามี)
ธนาคารฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดง
เปนรายการปรับกับรายไดดอกเบี้ย
เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ ไ ม อ ยู ใ นความต อ งการของตลาดถื อ เป น เงิ น ลงทุ น ทั่ ว ไป แสดงในราคาทุ น สุ ท ธิ จ าก
คาเผื่อการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของหลั ก ทรั พ ย ใ นความต อ งการของตลาดคํ า นวณจากราคาเสนอซื้ อ ครั้ ง สุ ด ท า ย ณ สิ้ น วั น ทํ า การ
สุดทายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณ
โดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจาก
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารฯและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง ธนาคารฯและบริษัทยอยจะปรับมูลคาของ
เงิ น ลงทุ น ดั ง กล า วใหม โ ดยใช มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ โ อนเปลี่ ย นประเภท ผลแตกต า งระหว า งราคาตามบั ญ ชี
และมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ แลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ธนาคารฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณ
ตนทุนของเงินลงทุนเมื่อมีการจําหนาย
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4.6

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชีแสดงดวยยอดเงินตนรวม
ดอกเบี้ย รายไดรอตัดบัญชีและสวนลดรับลวงหนาของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ยังไมรับรูเปนรายไดแสดงเปนรายการ
หักจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงมูลคาตามสัญญาเชาซื้อคงคางสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดทางการเงินที่ยังไมถือ
เปนรายได ซึ่งแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดบัญชี

4.7

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. โดยใชอัตรารอยละขั้นต่ําตามที่
กําหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการประเมินฐานะลูกหนี้จาก
ประสบการณ ในการเรี ยกชํ าระจากลู กหนี้ ความเสี่ ย งด า นการให สิ น เชื่ อ ของลู ก หนี้ แ ละมู ล ค า หลั ก ประกั น ประกอบ
ในการพิจารณา
สําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้) และลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารฯกันสํารอง
ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) หลังหักมูลคาหลักประกัน
ที่คํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท.
สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ ซึ่งไดแก เงินใหสินเชื่อที่จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ ธนาคารฯ
บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางของยอดมูลหนี้ตามบัญชีที่สูงกวามูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน
ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยคิดลด และระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน
ที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท.
ในสวนของเงินใหสินเชื่อเชาซื้อ ธนาคารฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละของยอดลูกหนี้ที่คางชําระสุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชีตามอัตราขั้นต่ําที่กําหนดโดย ธปท. โดยไมมีการนํามูลคาหลักประกันมาพิจารณา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีรับรูเปนคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ โดยถือเปนคาใชจายในแตละป
การตั ดจํา หนา ยลูกหนี้ เปน หนี้สูญ จะนํา ไปลดคา เผื่อ หนี้สงสัย จะสู ญ สว นหนี้สูญ ที่ไ ด รับ คืน จะบัน ทึก เปน รายไดใ นป
ที่ไดรับคืน
บริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได
ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

4.8

การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้
ธนาคารฯบันทึกรายการที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาตามหลักเกณฑของ ธปท. โดยในกรณีการปรับ
โครงสรา งหนี้ โ ดยการเปลี่ย นแปลงเงื่อ นไขในการชํ า ระหนี้ ธนาคารฯจะคํ า นวณหามู ล คา ป จจุ บัน ของกระแสเงิน สด
ที่ ค าดว า จะได รั บ ชํ า ระหนี้ ใ นอนาคตตามเงื่ อ นไขในสั ญ ญาปรั บ โครงสร า งหนี้ ข องลู ก หนี้ คิ ด ลดด ว ยอั ต ราดอกเบี้ ย
ตามสัญญาเดิม และสําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ผานกระบวนการในชั้นศาล ธนาคารฯจะคิดลดกระแสเงินสด
จากการจําหนายหลักประกันหรือกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระหนี้ในอนาคตดวยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม
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สวนของภาระหนี้คงคางตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต จะถูกบันทึก
เปนคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และถือเปนคาใชจายทั้งจํานวนในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่มีการปรับโครงสรางหนี้ (เฉพาะสวนของคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสราง
หนี้ที่คํานวณไดที่สูงกวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยูเดิม)
ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้โดยการรับโอนสินทรัพยชําระหนี้และ/หรือแปลงหนี้เปนทุน ธนาคารฯรับรูกําไรขาดทุน
จากการปรับโครงสรางหนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานดวยผลตางของภาระหนี้คงคางตามบัญชีของ
ลูกหนี้กับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ/หรือเงินลงทุนที่รับโอน (หลังจากหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย)
ทั้งนี้ สินทรัพยที่ไดรับโอนมาจะบันทึกดวยจํานวนที่ไมสูงกวายอดคงคางตามบัญชีของลูกหนี้บวกดวยดอกเบี้ยที่ธนาคารฯ
มีสิทธิไดรับตามกฎหมายที่ยังไมไดบันทึกบัญชี
ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้โดยการลดเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยคางรับที่บันทึกในบัญชีจะรับรูเปนคาใชจายทันที
4.9

ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลคายุติธรรมของสินทรัพย แตไมเกินยอดหนี้คงคางตามสิทธิเรียกรองตาม
กฎหมาย) หรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนอางอิงตามราคาประเมิน
ลาสุดหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย และปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑของ ธปท. ประกอบกับการพิจารณา
ประเภทและคุณลักษณะของทรัพยสิน
กํ า ไร (ขาดทุ น ) จากการจํ า หน า ยทรั พ ย สิ น รอการขายจะรั บ รู เ ป น รายได (ค า ใช จ า ย) ในส ว นของกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อขาย ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/คาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) อาคาร สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงมูลคา
ตามราคาทุ นหั กค าเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่ อการดอยค า (ถา มี) ค า เสื่อ มราคาคํ า นวณจากราคาทุ น ของสิน ทรั พ ย
โดยวิธีเสนตรง (ยกเวนการคิดคาเสื่อมราคาของคอมพิวเตอรที่ไดมากอนเดือนกรกฎาคม 2554 ของบริษัทยอยจะคํานวณ
โดยวิธีผลรวมจํานวนป) ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังตอไปนี้
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงสํานักงาน
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

20
5
5
3-5
5

ป
ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคาแสดงรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสวนปรับปรุงอาคารเชาระหวางกอสราง
ธนาคารฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
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สินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อธนาคารฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพย
นั้นออกจากบัญชี
4.11 สินทรัพยไมมีตัวตน/คาตัดจําหนาย
ธนาคารฯและบริษัทยอยวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการครั้งแรก
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ธนาคารฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้น
เกิ ด การด อ ยค า ธนาคารฯและบริ ษั ท ย อ ยจะทบทวนระยะเวลาการตั ด จํ า หน า ยและวิ ธี ก ารตั ด จํ า หน า ย
ของสิ น ทรัพ ยไ มมีตัว ตนดัง กลา วทุ กวัน สิ้น ปเปน อยา งน อ ย คา ตัดจํา หนา ยและคา เผื่อ การดอ ยค า รับ รู เป น คา ใชจา ย
ในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุ ก ารให ป ระโยชน จํ า กั ด ของธนาคารฯและบริ ษั ท ย อ ย ได แ ก คอมพิ ว เตอร ซอฟท แวร และ
คาธรรมเนียมสมาชิก ซึ่งมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 ป และ 10 ป ตามลําดับ และไมมีการตัดจําหนายสําหรับ
คอมพิวเตอรซอฟทแวรระหวางการพัฒนา
4.12 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยหากมีขอบงชี้วา
สิน ทรัพ ย ดั ง กล า วอาจด อ ยค า ธนาคารฯและบริ ษั ท ยอ ยรับ รู ข าดทุ น จากการดอ ยค า เมื่ อ มู ล ค า ที่ ค าดว า จะไดรั บ คื น
ของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย ธนาคารฯและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ธนาคารฯ
และบริษัทยอยคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึง
การประเมิน ความเสี่ย งในสภาพตลาดปจจุบั น ของเงิน สดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่ง เปน ลั ก ษณะเฉพาะของ
สินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ธนาคารฯและบริษัทยอยประเมินมูลคาซึ่ง
สะทอนถึงจํานวนเงินที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการ
จําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของ ผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
ธนาคารฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.13 ผลประโยชนของพนักงาน
(ก)

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ธนาคารฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
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(ข)

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
และเงินที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออก
จากสินทรัพยของธนาคารฯและบริษัทยอย เงินที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึก
เปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน
ธนาคารฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งธนาคารฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนสําหรับพนักงาน
ธนาคารฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวย
ที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาว
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย และบริษัทยอยคํานวณหนี้สินดังกลาวโดยผูบริหารของบริษัทยอยเองตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยดวยเชนกัน
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการซึ่งคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชนจะรับรูในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
ธนาคารฯและบริ ษัท ย อ ยบั น ทึ ก ภาษี เ งิน ได ปจ จุ บั น ตามจํ า นวนที่ค าดวา จะจา ยใหกั บ หน ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี ข องรั ฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผล
บังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู
สิ น ทรัพ ย ภ าษี เงิ น ได ร อการตัด บั ญ ชี สํา หรั บ ผลแตกตา งชั่ว คราวที่ใ ชหัก ภาษี รวมทั้ง ผลขาดทุ นทางภาษีที่ยั งไม ไดใช
ประโยชนในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช
ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชประโยชนนั้น
ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไร
ทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
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ธนาคารฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับ
รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
4.15 สัญญาเชาระยะยาว
เมื่อธนาคารฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาในฐานะผูเชาและจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่จะตองจาย
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
4.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมธนาคารฯและบริษัทยอย หรือถูกควบคุม
โดยธนาคารฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯและ
บริษัทยอย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญตอธนาคารฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯและบริษัทยอย
ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของธนาคารฯและบริษัทยอย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด
กับบุคคลดังกลาว และกิจการที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม
4.17 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารฯและบริ ษั ทย อยจะบั นทึ กประมาณการหนี้ สิ นไว ในบั ญชี เมื่ อภาระผู กพั นซึ่ งเป นผลมาจากเหตุ ก ารณ ใ นอดี ต
ได เ กิ ด ขึ้ น แล ว และมี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน น อนว า ธนาคารฯและบริ ษั ทย อยจะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไป
เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และธนาคารฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไมแนนอน การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใช
ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังตอไปนี้

5.1

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมิ น มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ไ ม มี ก ารซื้ อ ขายในตลาดและไม ส ามารถหาราคาได
ในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลา ว
โดยใช เ ทคนิ ค และแบบจํ า ลองการประเมิ น มู ล คา ซึ่ ง ตั ว แปรที่ ใ ช ใ นแบบจํ า ลองได ม าจากการเที ย บเคี ย งกั บ ตั ว แปร
ที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน
ในระยะยาว

5.2

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับเกิดจากการปรับมูลคาของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
จากความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ ที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใ ชห ลักเกณฑการตั้ง คา เผื่อ หนี้สงสัยจะสูญของ ธปท.
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ซึ่ ง รวมถึ ง การใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการผลขาดทุ น ที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น จากเงิ น ให สิ น เชื่ อ เมื่ อ ลู ก หนี้ มี ป ญ หา
ในการจายชําระคืน หนี้ เงิน ตน และ/หรือดอกเบี้ย โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้รายตัว ประสบการณ ในการ
เรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ มูลคาของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจแวดลอม
5.3

ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการดอ ยคาหากคาดวา มู ลค าที่คาดวา จะไดรับ คืน ต่ํากวา มู ลคา ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ยนั้น ในการนี้ฝายบริห าร
จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

5.4

สินทรัพยไมมีตัวตน
การพิ จ ารณาค า เผื่ อ การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนนั้ น ฝ า ยบริ ห ารจํ า เป น ต อ งประมาณการกระแสเงิ น สด
ที่ ค าดวา จะได รั บ ในอนาคตจากสิน ทรั พ ย หรื อ หน ว ยของสิ น ทรั พ ยที่ กอ ให เกิ ด เงิ น สด รวมทั้ ง การเลือ กอัต ราคิด ลด
ที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

5.5

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ธนาคารฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีเมื่อมีความ
เปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตาง
ชั่ ว คราวและผลขาดทุ น ทางภาษี นั้ น ในการนี้ ฝ า ยบริ ห ารจํ า เป น ต อ งใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการว า ธนาคารฯ
และบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษี
ที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

5.6

ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชนของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัย
ข อ สมมติ ฐ านต า ง ๆ ในการประมาณการนั้ น เช น อั ต ราคิ ด ลด อั ต ราการขึ้ น เงิ น เดื อ นในอนาคต อั ต ราการลาออก
ของพนักงาน และอัตราการมรณะ เปนตน โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปจจุบัน

5.7

สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาธนาคารฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยง
และผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

5.8

การรับรูและตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาธนาคารฯ
และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจ
และขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน
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5.9

คดีฟองรอง
ธนาคารฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผล
ของคดี ที่ ถู ก ฟ อ งร อ งแล ว และเชื่ อ มั่ น ว า จะไม มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จึ ง ไม ไ ด บั น ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น ดั ง กล า ว
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6.

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน่
รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน - สุทธิ

รวม

2555
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

1,779,002
430,355
17
4,138,440
6,347,814
2,656
(41,384)

500,000
200,000
700,000
(7,000)

1,779,002
930,355
17
4,338,440
7,047,814
2,656
(48,384)

1,348,452
439,285
17
1,614,023
3,401,777
749
(16,140)

500,000
1,161,800
1,661,800
138
(16,618)

1,348,452
939,285
17
2,775,823
5,063,577
887
(32,758)

6,309,086

693,000

7,002,086

3,386,386

1,645,320

5,031,706
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน่
รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน - สุทธิ

รวม

2555
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

1,779,002
422,848
17
4,138,440
6,340,307
2,656
(41,384)

500,000
200,000
700,000
(7,000)

1,779,002
922,848
17
4,338,440
7,040,307
2,656
(48,384)

1,348,452
303,304
17
1,614,023
3,265,796
749
(16,140)

500,000
1,161,800
1,661,800
138
(16,618)

1,348,452
803,304
17
2,775,823
4,927,596
887
(32,758)

6,301,579

693,000

6,994,579

3,250,405

1,645,320

4,895,725
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7.

เงินลงทุน

7.1

จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (1)
เงินลงทุนทัว่ ไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ
หัก: คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

2,311,974
326,072
1,661,628
4,299,674

3,065,482
1,530,213
4,595,695

2,311,974
326,072
1,474,498
4,112,544

3,014,651
1,424,390
4,439,041

16,798,862
15,009,320
31,808,182

16,046,015
8,244,426
24,290,441

16,798,862
15,009,320
31,808,182

16,046,015
8,244,426
24,290,441

5,365
(565)
4,800
36,112,656

5,365
(565)
4,800
28,890,936

5,365
(565)
4,800
35,925,526

5,365
(565)
4,800
28,734,282

(1) มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีมูลคาเทากับ 31,965 ลานบาท
และ 24,857 ลานบาท ตามลําดับ

7.2

จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ไมเกิน
ป
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

2556

2555

ครบกําหนด

ครบกําหนด

1
1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

ไมเกิน
ป

1
1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

-

203,207 2,183,828 2,387,035
160,000
170,000
330,000
(3,971)
(75,018)
(78,989)

-

2,550,678
14,540

500,000
264

3,050,678
14,804

-

359,236

2,638,046

-

2,565,218

500,264

3,065,482

7,082,989 8,109,944 16,798,862
4,212,001 10,373,651 15,009,320

1,420,492
-

8,074,840
2,627,689

2,278,810

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

1,605,929
423,668

6,550,683 16,046,015
5,616,737 8,244,426

รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

2,029,597 11,294,990 18,483,595 31,808,182

1,420,492 10,702,529 12,167,420 24,290,441

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

2,029,597 11,654,226 20,762,405 34,446,228

1,420,492 13,267,747 12,667,684 27,355,923
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไมเกิน
ป
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย -สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

7.3

2556

2555

ครบกําหนด

ครบกําหนด

1
1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

ไมเกิน
ป

1
1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

-

203,207 2,183,828 2,387,035
160,000
170,000
330,000
(3,971)
(75,018)
(78,989)

-

2,500,000
14,387

500,000
264

3,000,000
14,651

-

359,236

2,638,046

-

2,514,387

500,264

3,014,651

7,082,989 8,109,944 16,798,862
4,212,001 10,373,651 15,009,320

1,420,492
-

8,074,840
2,627,689

2,278,810

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

1,605,929
423,668

6,550,683 16,046,015
5,616,737 8,244,426

รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

2,029,597 11,294,990 18,483,595 31,808,182

1,420,492 10,702,529 12,167,420 24,290,441

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

2,029,597 11,654,226 20,762,405 34,446,228

1,420,492 13,216,916 12,667,684 27,305,092

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ - สวนเกินทุน (ต่ํากวา) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สวนเกินทุน (ต่ํากวา) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนมีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
สวนเกินทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงิน
ลงทุน
ตราสารหนี้
รวม
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุ
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงิน
ลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
สวนเกินทุน (ต่ํากวา) จากการเปลีย่ นแปลงมูลคา
เงินลงทุน
บวก (หัก): ผลกระทบของภาษีเงินได
สวนเกินทุน (ต่ํากวา) จากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน - สุทธิ

75,907
75,907

46,338
46,338

75,907
75,907

46,338
46,338

852
21,778
22,630

14,804
282,236
297,040

852
21,601
22,453

14,651
270,214
284,865

(79,841)
(55,220)
(135,061)

-

(79,841)
(35,179)
(115,020)

-

(36,524)
9,585

343,378
(66,241)

(16,660)
3,332

331,203
(66,241)

(26,939)

277,137

(13,328)

264,962
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การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุน (ต่ํากวา) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
มีดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
(หมายเหตุ 7.5)
ตัดจําหนายสวนเกินทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่
ขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รับรูจากการจําหนายเงินลงทุน
รับรูจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เกิด
จากการโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายป
บวก (หัก): ผลกระทบของภาษีเงินได
ยอดคงเหลือปลายป

7.4

งบการเงินรวม
2556
2555
343,378
243,073

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
331,203
243,073

149,414

-

149,414

-

(9,873)

(9,054)

(9,873)

(9,054)

(93,639)
(239,639)
(76,194)

14,804
282,236
-

(93,639)
(207,754)
(76,040)

14,651
270,214
-

(109,971)
(36,524)
9,585
(26,939)

(187,681)
343,378
(66,241)
277,137

(109,971)
(16,660)
3,332
(13,328)

(187,681)
331,203
(66,241)
264,962

เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

เงินลงทุนทัว่ ไป
บริษัทที่รายงานของ
ผูสอบบัญชีระบุวา
บริษัทมีปญหาเกีย่ วกับ
การดําเนินงานตอเนือ่ ง

2555
คาเผื่อ
การดอย
คา

จํานวน
ราย

จํานวน
ราย

ราคาทุน

มูลคา
ยุติธรรม

1

25

-

25

1

25

-

25

ราคาทุน

มูลคา
ยุติธรรม

คาเผื่อ
การดอย
คา

1

25

-

25

1

25

-

25
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7.5

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารฯไดโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ประเภทพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไปเปนเงินลงทุนเผื่อขายตามที่คณะกรรมการธนาคารฯมีมติใหความเห็นชอบ
เพื่อใหสอดคลองกับการปรับพอรตหรือการปรับสัดสวนการลงทุนของธนาคารฯ โดยเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยนมีมูลคายุติธรรม
ณ วันโอนเทากับ 3,226 ลานบาท และมีราคาตามบัญชี 3,077 ลานบาท ทั้งนี้ ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมและราคาตาม
บัญชี ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทจํานวน 149 ลานบาท ไดรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อยางไรก็ตาม ภายหลังการโอน
เปลี่ ย นประเภทเงิ น ลงทุ น ดั ง กล า ว ธนาคารฯได มี ก ารจํ า หน า ยเงิ น ลงทุ น บางส ว นออกไป ซึ่ ง มี มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม
ณ วันโอนจํานวน 1,987 ลานบาท ดังนั้น กําไรสวนหนึ่งจึงไดรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

7.6

เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯไดนําพันธบัตรรัฐวิสาหกิจจํานวนรวม 2,967.2 ลานบาท และ 1,991.1
ลานบาท (มูลคาตามหนาตั๋ว) ตามลําดับ วางเปนประกันการขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืน

8.

เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
ทุนเรียกชําระแลว
บริษัท
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด

2556

2555

300,000

300,000

9.

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

9.1

จําแนกตามประเภทสินเชื่อ

สัดสวนเงินลงทุน
2556
(รอยละ)
99.99

2555
(รอยละ)
99.99

ราคาทุน
2556

2555

257,289

257,289

(หนวย: พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินใหกูยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลกู หนี้
หัก: รายไดรอตัดบัญชี
เงินใหสินเชือ่ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
4,216,542
4,161,906
78,755,509
65,775,443
18,505,549
15,470,039
2,491,731
840,855
103,969,331
86,248,243
(320,236)
(148,168)
103,649,095
86,100,075
206,153
163,070
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
103,855,248
86,263,145
(1,422,298)
(914,008)
(11,184)
(14,932)
85,334,205
102,421,766

รวมเงินใหสินเชื่อแกลกู หนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

9.2

จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในประเทศ
103,649,095
เงินบาท
เงินใหสินเชือ่ สุทธิ
จากรายไดรอตัดบัญชี 103,649,095

9.3

รวม

ในประเทศ

2555
ตางประเทศ

-

103,649,095

86,100,075

-

86,100,075

-

103,649,095

86,100,075

-

86,100,075

2556
ตางประเทศ

รวม

จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หนวย: พันบาท)

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร
517,035
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 19,399,797
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
10,962,813
การสาธารณูปโภคและบริการ
25,862,710
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ าศัย
30,639,752
ตัวกลางทางการเงิน
10,120,627
2,490,095
อื่น ๆ
เงินใหสินเชือ่ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 99,992,829

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัย
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
รวม
517,035
114,979
8,431
107,842
196,109 19,827,158
801,989
114,968
96,549
92,182 12,068,501
249,497
73,808
27,824
35,048 26,248,887
486,831
200,904
297,710
648,200 32,273,397
- 10,120,627
22,834
16,775
20,617
43,169
2,593,490
1,676,130
414,886
550,542 1,014,708 103,649,095
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อื่น ๆ

ปกติ
447,549
16,703,812
8,464,501
20,693,271
29,253,968
5,203,973
2,509,297

เงินใหสินเชือ่ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 83,276,371

9.4

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

16,633
6,824
3,402
45,294
6,050

184,103
406,352
11,438
300,170
22,096

62,143
30,342
23,698
482,505
22,791

รวม
447,549
17,103,470
9,096,693
20,863,957
30,802,365
5,203,973
2,582,068

136,779
188,674
132,148
720,428
21,834
1,199,863

78,203

924,159

621,479

86,100,075

จําแนกตามประเภทการจัดชั้น
(หนวย: พันบาท)

เงินใหสินเชือ่
แกลกู หนี้
และดอกเบีย้
คางรับ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
ยอดสุทธิ
อัตรารอยละ
ที่ใชใน
ขั้นต่ําที่ใชใน
การตั้งคาเผื่อหนี้
การตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ(1)
สงสัยจะสูญ
(รอยละ)

สํารองอัตรารอยละขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
จัดชั้นปกติ
100,187,654
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
1,687,458
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
414,886
จัดชั้นสงสัย
550,542
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
1,014,708

34,807,868
170,186
138,080
228,364
386,246

103,855,248

35,730,744

รวม
สํารองทั่วไป
รวม

1
2
100
100
100

คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

348,079
3,404
138,080
228,364
386,246
1,104,173
318,125
1,422,298

(1) ยอดสุทธิที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงคางของเงินตนที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับหลังหักหลักประกัน
สําหรั บสินทรัพ ยจัด ชั้นปกติและกล าวถึ งเป นพิเ ศษ หรือมู ลหนี้ หลัง หักมู ลคาป จจุบั นของกระแสเงินสดที่คาดว าจะไดรั บ
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จากลู ก หนี้ หรื อ มู ล ค า ป จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดที่ ค าดว า จะได รั บ จากการจํ า หน า ยหลั ก ประกั น กรณี สิ น ทรั พ ย จั ด ชั้ น
ต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ และในกรณีของเงินใหสินเชื่อเชาซื้อจะไมมีการนํามูลคาหลักประกันมาพิจารณา
(หนวย: พันบาท)

เงินใหสินเชือ่
แกลกู หนี้
และดอกเบีย้
คางรับ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
ยอดสุทธิ
อัตรารอยละ
ที่ใชใน
ขั้นต่ําที่ใชใน
การตั้งคาเผื่อหนี้
การตั้งคาเผื่อหนี้
(1)
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
(รอยละ)

สํารองอัตรารอยละขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
จัดชั้นปกติ
83,433,777
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
1,205,527
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
78,203
จัดชั้นสงสัย
924,159
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
621,479

26,419,677
92,503
18,949
309,432
211,490

86,263,145

27,052,051

รวม
สํารองรายตัวเพิ่มเติม
สํารองทั่วไป

1
2
100
100
100

คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

264,197
1,850
18,949
309,432
211,490
805,918
16,805
91,285
914,008

รวม

(1) ยอดสุทธิที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงคางของเงินตนที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับหลังหักหลักประกัน
สําหรั บสินทรัพ ยจัดชั้ นปกติและกลาวถึง เปน พิเศษ หรื อมูล หนี้หลั งหัก มูลค าปจจุ บันของกระแสเงิน สดที่ คาดว าจะไดรั บ
จากลู ก หนี้ หรื อ มู ล ค า ป จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดที่ ค าดว า จะได รั บ จากการจํ า หน า ยหลั ก ประกั น กรณี สิ น ทรั พ ย จั ด ชั้ น
ต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ และในกรณีของเงินใหสินเชื่อเชาซื้อจะไมมีการนํามูลคาหลักประกันมาพิจารณา

9.5

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ดังนี้

เงินใหสินเชือ่ ที่ไมกอใหเกิดรายได (พันบาท)
คิดเปนอัตรารอยละตอยอดสินเชือ่ ทั้งหมด (1)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,980,136
1,623,841
1.82%
1.82%

(1) ฐานเงินตนทั้งหมดรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่เปนเงินใหสินเชื่อ

เงิ น ให สิ น เชื่ อ แก ลู กหนี้ ที่ ไ ม ก อ ให เกิ ด รายได คํ า นวณตามเกณฑ ที่ ป ระกาศโดย ธปท. ซึ่ ง หมายถึ ง สิ น เชื่ อ จั ด ชั้ น
ต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ และไมรวมสินเชื่อที่คางชําระที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและเขา
เงื่อนไขการจัดชั้นเปนลูกหนี้ปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษตามเกณฑ ธปท.
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9.6

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2,071,411
1,879,784
1.91%
2.10%

เงินใหสินเชือ่ ที่ระงับการรับรูรายได (พันบาท)
คิดเปนอัตรารอยละตอยอดสินเชือ่ ทั้งหมด (1)

(1) ฐานเงินตนทั้งหมดรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่เปนเงินใหสินเชื่อ

9.7

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับกับบริษัทและบุคคลที่มีปญหา
ในการชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้และไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

บริษัทและบุคคลที่มีปญหาใน
การชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้

จํานวนราย

มูลหนี้
ตามบัญชี

หลักประกัน

588

3,667,594

2,733,389

คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ/คาเผื่อ
การปรับมูลคา
759,147
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

บริษัทและบุคคลที่มีปญหาใน
การชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้

จํานวนราย

มูลหนี้
ตามบัญชี

หลักประกัน

540

2,829,368

2,191,330

คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ/คาเผื่อ
การปรับมูลคา
561,280

ธนาคารฯไมมีขอมูลเพียงพอจึงไมไดเปดเผยรายการของบริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชีระบุวาบริษัทนั้นมีปญหาเกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งของกิ จ การ และบริ ษั ท อื่ น ที่ มิ ใ ช บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
ที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานและฐานะการเงิ น เช น เดี ย วกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ เ ข า ข า ยถู ก เพิ ก ถอนของตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทยจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน อยางไรก็ตาม ธนาคารฯไดมีการพิจารณาจัดชั้นและกันเงินสํารอง
สําหรับลูกหนี้เหลานั้นตามแนวทางปฏิบัติของ ธปท. แลว
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9.8

การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ในระหวางป 2556 และ 2555 ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

จํานวน
ราย
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การชําระหนี้
รวมลูกหนี้ปรับโครงสราง
หนี้ทั้งหมด
(1)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
ภาระหนี้
(เงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับ)
ชนิดของ
กอนปรับ
หลังปรับ
สินทรัพย
มูลคา
โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้
ที่รับโอน
ยุตธิ รรม

73

1,539,183

1,539,183

73

1,539,183

1,539,183

-

สวนสูญเสีย
จากการปรับ
โครงสรางหนี(1)้
-

4,656

-

4,656

สวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางที่แสดงเปนจํานวนกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลวในบัญชีของลูกหนี้ที่มีปญหา ณ วัน
ปรับโครงสรางหนี้
(หนวย: พันบาท)

จํานวน
ราย
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การชําระหนี้
รวมลูกหนี้ปรับโครงสราง
หนี้ทั้งหมด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
ภาระหนี้
(เงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับ)
ชนิดของ
กอนปรับ
หลังปรับ
สินทรัพย
มูลคา
โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้
ที่รับโอน
ยุตธิ รรม

70

648,027

648,027

70

648,027

648,027

-

สวนสูญเสีย
จากการปรับ
โครงสรางหนี(1)้
-

16,854

-

16,854

(1) สวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางที่แสดงเปนจํานวนกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลวในบัญชีของลูกหนี้ที่มีปญหา
ณ วันปรับโครงสรางหนี้
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ลูกหนี้ที่ทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางปตามที่กลาวขางตน สามารถจําแนกตามระยะเวลาการผอนชําระตาม
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

ชวงระยะเวลาการผอนชําระตาม
สัญญาปรับโครงสรางหนี้
ไมเกิน 5 ป
5 - 10 ป
10 - 15 ป
เกินกวา 15 ป

จํานวนราย
4
32
7
30

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
ภาระหนี้
ภาระหนี้
หลังปรับ
หลังปรับ
โครงสรางหนี้
จํานวนราย
โครงสรางหนี้
607
1
567
31
483
253
1
7
112
37
158

73

รวม

1,539

70

648

ขอมูลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้
แลวมีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
101,005
79,472
293,151
302,975
4,656
16,854

ดอกเบี้ยที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินสดที่รับชําระจากลูกหนี้
สวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้ซึ่งมีภาระหนี้คงเหลือดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
ลูกหนี้ทั้งหมด

2556
2555

จํานวนราย
12,098
11,125

ภาระหนี้
(เงินตนบวกดอกเบี้ย)
103,855,248
86,263,145

ลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้
ภาระหนี้
จํานวนราย
(เงินตนบวกดอกเบี้ย)
380
2,767,081
349
1,872,179

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯไมมีภาระผูกพันคงเหลือที่ตกลงใหลูกหนี้กูยืมเพิ่มเติมภายหลังการปรับ
โครงสรางหนี้
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9.9

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ โดยอายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 8 ป
และคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาซื้อ
หัก: รายไดรอตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่าํ ตามสัญญาเชาซื้อ

ไมเกิน 1 ป
656,852
(122,225)

1 - 5 ป
1,721,371
(171,128)

เกิน 5 ป
113,508
(7,345)

534,627

1,550,243

106,163

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ

รวม
2,491,731
(300,698)
2,191,033
(27,319)
2,163,714
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาซื้อ
หัก: รายไดรอตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่าํ ตามสัญญาเชา
ซื้อ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา
ไมเกิน 1 ป
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
196,648
607,262
36,945
(65,902)
(2,831)
(41,801)
154,847

541,360

34,114

รวม
840,855
(110,534)
730,321
(7,303)
723,018
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10.

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
สํารองอัตรารอยละขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.

ยอดตนป
สํารองเพิ่ม (ลด) ระหวางป
โอนมาจากบัญชีคาเผื่อการปรับ
มูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
ยอดปลายป

กลาวถึง
ปกติ เปนพิเศษ
264,197
1,850
83,882
1,554

ต่ํากวา
มาตรฐาน
18,949
119,131

สงสัย
จะสูญ
สงสัย
309,432 211,490
(81,068) 174,756

สํารอง
สํารอง
รายตัว
ทั่วไป
เพิ่มเติม
16,805 91,285
(16,805) 223,092

-

-

-

-

-

-

348,079

3,404

138,080

228,364

386,246

-

3,748

รวม
914,008
504,542
3,748

318,125 1,422,298
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
สํารองอัตรารอยละขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.

ยอดตนป
สํารองเพิ่ม (ลด) ระหวางป
โอนมาจากบัญชีคาเผื่อการปรับ
มูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
อื่น ๆ
ยอดปลายป

กลาวถึง
เปนพิเศษ
ปกติ
100,916
1,263
163,281
587

ต่ํากวา
มาตรฐาน
61,573
(42,923)

สงสัย
72,067
223,426

สํารอง
สงสัย
รายตัว
จะสูญ
เพิ่มเติม
154,430 135,209
32,311 (135,209)

สํารอง
ทั่วไป
60,000
32,851

รวม
585,458
274,324

-

-

299
-

13,939
-

24,749
-

16,805
-

(2,711)
1,145

53,081
1,145

264,197

1,850

18,949

309,432

211,490

16,805

91,285

914,008

ธนาคารฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ ธปท. โดยใชอัตรารอยละขั้นต่ําตามเกณฑที่กําหนด
โดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มเติมดวยจํานวนที่คาดวาจะเก็บจากลูกหนี้ไมไดโดยการประเมินสถานะของลูกหนี้แตละราย
สวนสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีต ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อของลูกหนี้และประสบการณของฝายบริหาร เปนตน
นอกจากนั้น เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ ธนาคารฯมีแผนการกันสํารองเพื่อรองรับความเสียหายของลูกหนี้กลุมที่ยัง
ไมเปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดแตมีสัญญาณบงชี้วาอาจเสื่อมคุณภาพ (Possible Impair Loans) และลูกหนี้จัดชั้น
ปกติที่อาจไดรับความเสียหายในชวงเศรษฐกิจผันผวน (Current loans) เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางที่ ธปท. ขอความ
รวมมือจากสถาบันการเงินในการกันสํารองเพิ่มเติม โดยในเดือนกันยายน 2556 ธนาคารฯไดมีหนังสือแจงแก ธปท.
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วาธนาคารฯ จะตั้งสํารองเพิ่มเติมสําหรับลูกหนี้กลุมดังกลาวอีกจํานวน 561 ลานบาท ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
2557 ซึ่งจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คงเหลือสํารองที่ตองตั้งเพิ่มเติมอีกประมาณ 490 ลานบาท
11.

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
14,932
68,013
4,511
16,854
(69,935)
(8,259)

ยอดตนป
ตั้งเพิ่มในระหวางป
ลดลงในระหวางป

12.

14,932

11,184

ยอดปลายป

ทรัพยสินรอการขาย
(หนวย: พันบาท)

ยอดตนป

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิ่มขึ้น
จําหนาย

ยอดปลายป

ทรัพยสินรอการขาย
- อสังหาริมทรัพย

-

2,513

(2,513)

-

รวม

-

2,513

(2,513)

-
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13.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)

งบการเงินรวม
สวน
เครื่อง
เครื่องใช
ปรับปรุง
ตกแตง
อาคารเชา สํานักงาน สํานักงาน

อาคาร

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง

รวม

29,400
29,400
11,189
-

7,537
7,537
2,674
-

176,661
33,576
49,988
260,225
53,114
(6,414)
24,254

67,879
27,010
64
94,953
20,933
(537)
285

279,958
90,684
(2,678)
367,964
62,536
(404)
1,009

6,091
6,091
1,498
1,754

55,941
(50,052)
5,889
21,413
(27,302)

530,589
244,148
(2,678)
772,059
173,357
(7,355)
-

40,589

10,211

331,179

115,634

431,105

9,343

-

938,061

-

-

89,854

38,117

160,645

3,469

-

292,085

-

59
59

29,946
119,800

11,256
49,373

(2,678)
43,615
201,582

626
4,095

-

(2,678)
85,502
374,909

-

396
455

(6,298)
44,792
158,294

(522)
14,731
63,582

(375)
52,759
253,966

1,033
5,128

-

(7,195)
113,711
481,425

31 ธันวาคม 2555

29,400

7,478

140,425

45,580

166,382

1,996

5,889

397,150

31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสําหรับป

40,589

9,756

172,885

52,052

177,139

4,215

-

456,636

31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนที่ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนที่ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2556
มูลคาสุทธิตามบัญชี

2555

85,502

2556

113,711
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(หนวย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สวน
เครื่อง
เครื่องใช
ปรับปรุง
ตกแตง
อาคารเชา สํานักงาน สํานักงาน ยานพาหนะ

29,400
29,400
11,189
-

7,537
7,537
2,674
-

175,182
32,175
49,988
257,345
53,028
(6,414)
24,176

67,324
26,331
64
93,719
20,827
(537)
285

275,720
89,922
(2,678)
362,964
61,896
(404)
794

6,091
6,091
1,498
1,754

55,941
(50,052)
5,889
21,120
(27,009)

524,317
241,306
(2,678)
762,945
172,232
(7,355)
-

31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนที่ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนที่ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป

40,589

10,211

328,135

114,294

425,250

9,343

-

927,822

-

-

89,545

38,013

158,764

3,469

-

289,791

-

59
59

29,562
119,107

11,095
49,108

(2,678)
42,154
198,240

626
4,095

-

(2,678)
83,496
370,609

-

396

(6,298)
44,219

(522)
14,472

(375)
51,780

1,033

-

(7,195)
111,900

31 ธันวาคม 2556
มูลคาสุทธิตามบัญชี

-

455

157,028

63,058

249,645

5,128

-

475,314

29,400

7,478

138,238

44,611

164,724

1,996

5,889

392,336

40,589
31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสําหรับป

9,756

171,107

51,236

175,605

4,215

-

452,508

ราคาทุน
1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)

31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง

รวม

2555

83,496

2556

111,900

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัท ย อ ยมี สว นปรับ ปรุง อาคารเช า อุปกรณแ ละยานพาหนะ
จํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนเดิมกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาว
มีจํานวน 263 ลานบาท และ 216 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จํานวน 262 ลานบาท และ 216 ลานบาท
ตามลําดับ)
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14.

สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: พันบาท)

คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร
ราคาทุน
1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร
คาธรรมเนียม
ซอฟทแวร
สมาชิก
ระหวางพัฒนา

รวม

265,311
51,255
80,599

28,273
-

23,144
80,108
(80,599)

316,728
131,363
-

397,165
25,601
5,027
427,793

28,273
28,273

22,653
6,711
(5,027)
24,337

448,091
32,312
480,403

167,727
41,276

2,381
2,800

-

170,108
44,076

209,003
54,368
263,371

5,181
2,800
7,981

-

214,184
57,168
271,352

31 ธันวาคม 2555

188,162

23,092

22,653

233,907

31 ธันวาคม 2556

164,422

20,292

24,337

209,051

โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2556
คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2555
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2555
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2556
มูลคาสุทธิตามบัญชี

คาตัดจําหนายสําหรับป
2555

44,076

2556

57,168

อายุตัดจําหนายคงเหลือ (ป)

0-5

4, 7

-
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(หนวย: พันบาท)

คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร
ราคาทุน
1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร
คาธรรมเนียม
ซอฟทแวร
สมาชิก
ระหวางพัฒนา

รวม

255,200
48,627
80,064

26,750
-

22,609
80,015
(80,064)

304,559
128,642
-

383,891
25,188
4,798
413,877

26,750
26,750

22,560
6,575
(4,798)
24,337

433,201
31,763
464,964

163,605
39,029

1,935
2,675

-

165,540
41,704

202,634
52,218
254,852

4,610
2,675
7,285

-

207,244
54,893
262,137

31 ธันวาคม 2555

181,257

22,140

22,560

225,957

31 ธันวาคม 2556

159,025

19,465

24,337

202,827

โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2556
คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2555
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2555
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2556
มูลคาสุทธิตามบัญชี

คาตัดจําหนายสําหรับป
2555

41,704

2556

54,893

อายุตัดจําหนายคงเหลือ (ป)

0-5

7

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีคอมพิวเตอรซอฟทแวรจํานวนหนึ่ง ซึ่งตัดจําหนาย
หมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีราคาทุนเดิมกอนหักคาตัดจําหนายสะสมเปนจํานวน 158 ลานบาท และ 115 ลานบาท
ตามลําดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จํานวน 153 ลานบาท และ 115 ลานบาท ตามลําดับ)
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15.

สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและภาษีเงินได

15.1 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สวนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย/
หนี้สินภาษีเงินไดที่แสดงใน
กําไรหรือขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สํารองทั่วไป
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพยอื่น
ดอกเบีย้ รับที่หยุดรับรูรายได
คาตัดจําหนายของสินทรัพย
ตัดจําหนายหนี้สูญ
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชนของพนักงาน
สวนลดจากการปรับมูลคาตั๋วเงินรับ
สํารองวันลาพักรอน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึน้ จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพย (หนี้สนิ ) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

2555

63,625
5,651
5,602
9,513
12,252
11,288
2
2,524
7,409
9,585
127,451

18,257
4,013
4,205
10,167
12,442
7,476
16
1,528
58,104

-

66,241
66,241

127,451

(8,137)

2556

2555

45,368
1,638
1,397
(654)
(190)
2,268
(14)
996
7,409

4,457
1,244
1,489
(2,978)
(2,074)
(19)
(229)
-

58,218

1,890
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สวนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย/
หนี้สินภาษีเงินไดที่แสดงในกําไร
หรือขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
2555

2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สํารองทั่วไป
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพยอื่น
ดอกเบีย้ รับที่หยุดรับรูรายได
คาตัดจําหนายของสินทรัพย
ตัดจําหนายหนี้สูญ
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชนของพนักงาน
สวนลดจากการปรับมูลคาตั๋วเงินรับ
สํารองวันลาพักรอน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึน้ จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพย (หนี้สนิ ) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

63,625
5,651
5,602
9,071
12,252
10,980
2
2,524
3,332

18,257
4,013
4,205
10,167
12,442
7,476
16
1,528
-

113,039

58,104

-

66,241

-

66,241

113,039

(8,137)

45,368
1,638
1,397
(1,096)
(190)
1,780
(14)
996

49,879

4,457
1,244
1,489
(2,978)
(2,074)
(19)
(229)

1,890
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15.2 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ดังตอไปนี้

ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่แสดงอยูในกําไรหรือขาดทุนประกอบดวยรายการ
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556

ภาษีเงินไดปจ จุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกตางชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกตางชั่วคราว
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอตัดการบัญชี
จากการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษี
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของ
กําไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

2555

265,183

217,784

265,183

217,784

(58,218)

(10,605)

(49,879)

(10,605)

-

8,715

-

8,715

206,965

215,894

215,304

215,894

จํานวนเงินภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานที่รับรูในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกําไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับขาดทุน
จากการเปลีย่ นแปลงประมาณ
การหนี้สินโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานของพนักงาน
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

2555

75,826

(20,270)

69,572

(20,270)

1,544

-

1,724

-

-

9,936

-

9,936

77,370

(10,334)

71,296

(10,334)
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
กําไรทางบัญชีกอ นภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินได
กําไรทางบัญชีกอ นภาษีเงินไดคูณอัตราภาษี
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จากการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
รายไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
คาใชจายตองหาม
อื่น ๆ
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน
กําไรหรือขาดทุน

16.

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

1,121,987

896,906

1,100,052

909,527

20%
225,426

23%
209,191

20%
220,010

23%
209,191

-

8,715

-

8,715

(3,931)
(2,049)
788
(13,269)

(1,782)
(1,696)
1,466
-

(3,442)
(2,034)
770
-

(1,782)
(1,696)
1,466
-

206,965

215,894

215,304

215,894

สินทรัพยอื่น
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

คาใชจายรอตัดบัญชี
เงินมัดจําและเงินประกัน
บัญชีพักลูกหนี้
ลูกหนี้กรมสรรพากร
คาใชจายจายลวงหนา
รายไดคางรับ
เหรียญที่ระลึก
เงินทดรองจาย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอเรียกคืน
เงินปนผลคางรับ
อื่น ๆ
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/คาเผือ่ การดอยคา

2556
124,100
59,360
35,743
33,677
15,570
14,150
14,120
4,010
3,039
917
5,660
310,346
(26,409)

2555
104,033
52,242
50,682
45,983
10,259
13,176
14,120
717
832
9,735
5,681
307,460
(20,577)

2556
124,100
58,696
35,229
33,677
13,072
5,883
14,120
957
586
5,660
291,980
(25,895)

2555
104,033
51,578
50,168
45,430
8,909
6,893
14,120
434
9,103
6,194
296,862
(20,062)

สินทรัพยอื่น - สุทธิ

283,937

286,883

266,085

276,800
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17.

คุณภาพสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีสินทรัพยที่จัดชั้นตามเกณฑของ ธปท.ดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
รายการระหวาง
ธนาคารและตลาด
เงินและดอกเบี้ย
คางรับ

เงินลงทุน

เงินใหสินเชือ่ และ
ดอกเบีย้ คางรับ

สินทรัพยอื่น

รวม

การจัดชั้นสินทรัพย
ปกติ
กลาวถึงเปนพิเศษ
ต่ํากวามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ

4,841,096
-

115,585

100,187,654
1,687,458
414,886
550,542
1,014,708

25,895

105,028,750
1,687,458
414,886
550,542
1,156,188

รวม

4,841,096

115,585

103,855,248

25,895

108,837,824
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
รายการระหวาง
ธนาคารและ
ตลาดเงินและ
ดอกเบีย้ คางรับ
การจัดชั้นสินทรัพย
ปกติ
กลาวถึงเปนพิเศษ
ต่ํากวามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

เงินลงทุน

เงินใหสินเชือ่ และ
ดอกเบีย้ คางรับ

สินทรัพยอื่น

รวม

3,276,710
-

565

83,433,777
1,205,527
78,203
924,159
621,479

20,062

86,710,487
1,205,527
78,203
924,159
642,106

3,276,710

565

86,263,145

20,062

89,560,482
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18.

เงินรับฝาก

18.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
3,869,661
4,463,809
27,660,881
29,718,130
35,409,875
26,607,599
23,587,370
42,996,448

จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
เงินรับฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ใบรับเงินฝากประจํา

109,936,865

รวมเงินรับฝาก

84,376,908

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
3,880,850
4,474,634
27,660,881
29,718,130
35,409,875
26,607,599
42,996,448
23,587,370
109,948,054

84,387,733

18.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ในประเทศ

2556
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

2555
ตางประเทศ

รวม

เงินบาท

109,936,865

-

109,936,865

84,376,908

-

84,376,908

รวม

109,936,865

-

109,936,865

84,376,908

-

84,376,908

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในประเทศ

2556
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

2555
ตางประเทศ

รวม

เงินบาท

109,948,054

-

109,948,054

84,387,733

-

84,387,733

รวม

109,948,054

-

109,948,054

84,387,733

-

84,387,733
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19.

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ ิน)
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556

ในประเทศ:
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน่
รวมรายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน

2555

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

1,500,011
300,000
2,893,395

6,960,070
1,450,000
4,970,050
5,439,931

6,960,070
2,950,011
5,270,050
8,333,326

1,300,012
1,000,000
1,469,726

7,175,511
1,500,000
5,052,574
4,272,723

7,175,511
2,800,012
6,052,574
5,742,449

4,693,406

18,820,051

23,513,457

3,769,738

18,000,808

21,770,546
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
ในประเทศ:
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน่
รวมรายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน

2555

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

1,500,011
300,000
2,910,502

6,960,070
1,450,000
4,970,050
5,439,931

6,960,070
2,950,011
5,270,050
8,350,433

1,300,012
1,000,000
1,521,812

7,175,511
1,500,000
5,052,574
4,282,723

7,175,511
2,800,012
6,052,574
5,804,535

4,710,513

18,820,051

23,530,564

3,821,824

18,010,808

21,832,632
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20.

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีเงินกูยืมในรูปของตั๋วแลกเงินโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ออกใหแก
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
กองทุน
บริษัทจํากัด
บุคคลธรรมดา

สถาบันการเงินอืน่

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

2556
อัตราดอกเบีย้
ตอป
3.50%-3.75%
-

จํานวนเงิน
3,198
-

จํานวนเงิน
7,533
3,054
2,000
39,000
100,770
24,774
557,538
3,198
2,000
29,188
769,055

3,198

รวม
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ครบกําหนด
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป

2555
อัตราดอกเบีย้
ตอป
2.50%
3.00%
3.00%
3.00%
3.05%-3.70%
2.50%-2.75%
2.80%-3.75%
3.50%-3.75%
2.50%
3.45%-3.70%

ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชนของพนักงาน
จํานวนเงินประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
ผลประโยชนจายในระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
39,287
33,004
9,958
6,295
1,799
1,372

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
37,376
32,504
9,482
4,918
1,748
1,338

7,722
(2,327)

(1,384)

8,620
(2,327)

(1,384)

56,439

39,287

54,899

37,376
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คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่รวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงไดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย

2556
9,958
1,799

2555
6,295
1,372

2556
9,482
1,748

2555
4,918
1,338

รวมคาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

11,757

7,667

11,230

6,256

สมมติฐานสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตราคิดลด

22.

2556
(รอยละตอป)
5
0 - 25
3.8, 5

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555
(รอยละตอป)
5
0 - 25
4.1, 5

2556
(รอยละตอป)
5
0 - 25
3.8

2555
(รอยละตอป)
5
0 - 25
4.1

เจาหนีจ้ ากการซื้อขายหลักทรัพย
(หนวย: พันบาท)

เจาหนี้จากการซือ้ หลักทรัพย
เงินรับลวงหนาคาจองซือ้ หนวยลงทุน

งบการเงินรวม
2556
2555
650
1,825
144,475
17,692
18,342

23.

146,300

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
650
650

-

หนี้สินอื่น
(หนวย: พันบาท)

บัญชีพักเจาหนี้
เจาหนี้คาซื้ออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินมัดจํา
อื่น ๆ

งบการเงินรวม
2556
2555
117,818
88,019
17,478
52,514
6,549
6,447
1,835
2,286

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
117,817
88,014
17,240
51,062
6,549
6,447
2,022
1,801

รวม

144,131

143,628

148,815

147,324
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24.

ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯ มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 800 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปนเงิน 8,000 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,000 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 20,000
ลานบาท ซึ่งธนาคารฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวในวันที่ 22 มีนาคม 2555
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ 5/2555 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงิน 500 ลานบาท ใหกับบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด
(มหาชน) ในราคาหุนละ 10 บาท เปนเงิน 500 ลานบาท ธนาคารฯไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนและไดจดทะเบียนเพิ่มทุน
ออกจําหนายและชําระแลวดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

25.

สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุ น สํ า รองนี้ จ ะมี จํ า นวนไม น อ ยกว า ร อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย น ทุ น สํ า รองตามกฎหมายนี้ ไ ม ส ามารถนํ า ไปจ า ย
เงินปนผลได

26.

เงินปนผลจาย
เงินปนผล
เงินปนผลประจําป 2554

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญประจําปผูถอื หุน
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555

รวมเงินปนผลจายป 2555
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
11 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 9 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
รวมเงินปนผลจายป 2556

27.

เงินปนผลจาย
(พันบาท)

เงินปนผลจายตอหุน
(บาทตอหุน)

240,000
240,000

0.200
0.200

400,000

0.320

570,000
970,000

0.456
0.776

เงินกองทุนที่ตอ งดํารงไวตามกฎหมาย
วัตถุประสงคของธนาคารฯในการบริหารทุน คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและการดํารง
เงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2555 ธนาคารแหง ประเทศไทยได อ อกประกาศธนาคารแห ง ประเทศไทยที่ สนส. 13/2555
เรื่ององคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ เพื่อปรับปรุงองคประกอบเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชยใหสอดคลองกับหลักเกณฑ Basel III โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกองทุนของธนาคารฯซึ่งคํานวณตามหลักเกณฑ Basel III (2555: เงินกองทุนของธนาคารฯ
คํานวณตามหลักเกณฑ Basel II) ประกอบดวย
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(หนวย: พันบาท)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลคาเงินลงทุน
ในตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผือ่ ขาย
หัก: สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติและสํารองทั่วไป
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ในตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้

2556

2555

12,500,000
196,200
446,487

12,500,000
127,000
291,820

(10,862)
(100,566)
13,031,259
13,031,259

(56,214)
12,862,606

714,588

388,240

714,588
13,745,847

121,597
509,837
13,372,443
(หนวย: รอยละ)

2556
ธนาคารฯ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวน
เจาของตอสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง

2555

อัตราขั้นต่ํา
ตามกฎหมาย

ธนาคารฯ

อัตราขั้นต่ํา
ตามกฎหมาย

ของ
12.53
12.53
13.21

4.50
6.00
8.50

15.56
16.17

4.25
8.50

สําหรับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนและขอมูลความเสี่ยงของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ธนาคารฯไดเปดเผยไวใน Website ของธนาคารฯแลวที่ www.lhbank.co.th เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และจะเปดเผย
ขอมูลการดํารงเงินกองทุนและขอมูลความเสี่ยงของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ภายในเดือนเมษายน 2557
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28.

รายไดดอกเบี้ย
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

29.

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้
การใหเชาซื้อ

2556
137,878
1,322,600
4,957,377
100,299

2555
146,045
971,389
3,727,742
10,940

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
137,876
145,846
1,322,530
970,804
4,957,377
3,727,742
100,299
10,940

รวมรายไดดอกเบี้ย

6,518,154

4,856,116

6,518,082

4,855,332

คาใชจายดอกเบี้ย
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝากและ
ธนาคารแหงประเทศไทย
รวมคาใชจายดอกเบี้ย

30.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2,816,675
1,497,132
416,516
268,912
6,128
669,873

2556
2,816,675
416,029
6,128

2555
1,497,132
266,369
669,873

486,170

302,350

486,170

302,350

3,725,002

2,735,724

3,725,489

2,738,267

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน
คาธรรมเนียมรับนายหนา
อื่น ๆ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการ
อื่น ๆ
รวมคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

42,014
87,956
169,240
299,210

23,405
59,151
70,952
153,508

42,014
96,512
91,101
229,627

23,405
62,374
41,416
127,195

27,718
13,591

23,448
8,524

27,718
4,254

23,448
2,728

41,309

31,972

31,972

26,176

257,901

121,536

197,655

101,019
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31.

กําไรจากเงินลงทุน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
กําไรจากการขาย
- เงินลงทุนเผื่อขาย

32.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

2555

213,471

183,739

217,780

190,454

213,471

183,739

217,780

190,454

คาตอบแทนกรรมการ
ค า ตอบแทนกรรมการนี้ เ ป น ผลประโยชน ที่ จ า ยให แ ก ก รรมการของธนาคารฯและบริ ษั ท ย อ ยตามมาตรา 90
ของพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด โดยไม ร วมเงิ น เดื อ นและผลประโยชน ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ จ า ยให กั บ กรรมการ
ซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยดวย

33.

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2555

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้ (1)
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพยอื่น

504,542
15,626
5,832

274,324
(5,085)
7,761

รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา

526,000

277,000

(1) สุทธิขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
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34.

องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
ก) กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงระหวางป
การปรับปรุงการจัดประเภทใหมสําหรับขาดทุนที่เกิดขึ้น
จริงที่รวมอยูในกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
กําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - สุทธิ
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลกระทบของภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
ข) ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
- สุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (ขาดทุน)

35.

(333,278)

297,040

(301,392)

284,865

(186,165)
149,414

(187,681)
-

(186,011)
149,414

(187,681)
-

(9,873)
(379,902)
75,826

(9,054)
100,305
(10,334)

(9,873)
(347,862)
69,572

(9,054)
88,130
(10,334)

(304,076)

89,971

(278,290)

77,796

(7,722)
1,544

-

(8,620)
1,724

-

(6,178)
(310,254)

89,971

(6,896)
(285,186)

77,796

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนธนาคารฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
งบการเงินรวม
กําไรสําหรับป (พันบาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(พันหุน)
กําไรตอหุน (บาท/หุน)

2556
915,022

2555
681,012

1,250,000
0.73

1,231,148
0.55

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
884,748
693,633
1,250,000
0.71

1,231,148
0.56
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36.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารฯ บริษัทยอยและพนักงานของธนาคารฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นภายใตการอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 - 7 ของเงินเดือนพนักงานและเงินที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราเดียวกัน
โดยจะจ า ยให แ ก พ นั ก งานในกรณี ที่ อ อกจากงานตามระเบี ย บว า ด ว ยกองทุ น กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ของธนาคารฯ
และบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด และบริษัท อเมริกัน อินเตอรแนชชั่น
แนล แอสชัวรันส จํากัด ตามลําดับ ในระหวางป 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุน
เป น จํ า นวน 21.9 ล า นบาท และ 17.8 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ (เฉพาะธนาคารฯ: 21.4 ล า นบาท และ 17.4 ล า นบาท
ตามลําดับ)

37.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

37.1 ภาระผูกพัน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา
ยังไมไดเบิกใช
รวม

เงินบาท
548,375
2,276,282

2556
เงินตรา
ตางประเทศ
-

รวม
548,375
2,276,282

เงินบาท
428,875
2,447,532

2555
เงินตรา
ตางประเทศ
-

รวม
428,875
2,447,532

3,585,243

-

3,585,243

3,357,055

-

3,357,055

6,409,900

-

6,409,900

6,233,462

-

6,233,462

37.2 ภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาระยะยาวสําหรับอาคารสํานักงาน อุปกรณ
และยานพาหนะและสัญญาบริการ โดยมีอายุสัญญาระหวาง 1 ถึง 9 ป โดยธนาคารฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตทั้งสิ้นดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2556
จายชําระ:
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป

223
202
4

2555
212
253
4

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
219
200
4

209
250
4
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ภาระผูกพันของธนาคารฯและบริษัทยอยขางตนรวมภาระผูกพันตามสัญญาเชาและสัญญา
บริการที่ทํากับบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวนเงินรวมประมาณ 79 ลานบาท (เฉพาะธนาคารฯ: 75 ลานบาท)
ธนาคารฯมี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาจ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ติ ด ตั้ ง และพั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร กั บ บริ ษั ท หลายแห ง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 คงเหลื อ จํ า นวนที่ ธ นาคารฯจะต อ งจ า ยภายใต สั ญ ญาดั ง กล า วอี ก จํ า นวนเงิ น ประมาณ
11 ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยบริษัทยอยจะตองจายคาบํารุงรักษา
เปนรายป โดย 2 ปแรกตองจายในอัตรา 1.7 ลานบาทตอป และปตอๆไปปละ 1.6 ลานบาทตอป โดยสัญญาดังกลาวมี
ผลบังคับตอเนื่องจนกวาบริษัทยอยจะบอกเลิกสัญญา หรือฝายใดฝายหนึ่งผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญา
37.3 ภาระผูกพันโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ 11/2556 มีมติอนุมัติโ ครงการสะสมหุนสําหรับ
พนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาโครงการ
พนักงานที่มีสิทธิเขารวมโครงการ

รูปแบบโครงการ

กําหนดการซื้อหุนเขาโครงการ
เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย

ตัวแทนดําเนินงาน

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 5 ป
ผูบริหารของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ระดับผูชวยผูอ ํานวยการ
ฝาย/สํานัก หรือเทียบเทาขึน้ ไป ทีผ่ านการทดลองงานและปลดรักษาการแลว
เงินสวนที่พนักงานจายเพื่อเขารวมโครงการ: อัตราไมเกินรอยละ 5 ของ
ฐานเงินเดือนพนักงาน
เงินสวนที่ธนาคารฯจายสมทบใหพนักงานที่เขารวมโครงการ: อัตรารอยละ 5
ของฐานเงินเดือนพนักงาน
ทุกเดือน
ปที่ 1 - 3 ไมสามารถขายไดทั้งจํานวน
ครบ 3 ป สามารถขายหุนได 25% ของจํานวนหุนสะสมที่มีอยู
ครบ 4 ป สามารถขายหุนได 50% ของจํานวนหุนสะสมที่มีอยู
ครบ 5 ป สามารถขายหุนไดทั้งจํานวน
การลาออกจากโครงการทุกกรณี สามารถขายหุนไดทันที
บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โครงการสะสมหุ น สํ า หรั บ พนั ก งานนี้ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557
37.4 ภาระผูกพันอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทยอยมีภาระที่ตองนําสงเงินคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งประกอบดวยคาธรรมเนียมดังตอไปนี้
-

คาธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนในอัตราที่กําหนด โดยคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการบริหารจัดการ
ณ สิ้นวันทําการสุดทายของเดือนถัวเฉลี่ย
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-

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียนคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 ของรายไดคาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวกําหนดขั้นต่ํา 500,000 บาทตอป
37.5 คดีฟองรอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย โดยมีทุนทรัพยรวม
จํ า นวน 30 ล า นบาท ซึ่ ง ผลของคดี ยั ง ไม เ ป น ที่ สิ้ น สุ ด อย า งไรก็ ต าม ฝ า ยบริ ห ารของธนาคารฯได ใ ช ดุ ล ยพิ นิ จ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังกลาว
38.

รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ธนาคารฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งรายการที่เกี่ยวของกับกรรมการ
ผูบริหารหรือบุคคลผูมีตําแหนงเทียบเทา รวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวที่มีอํานาจในการจัดการ
หรือกิจการที่ธนาคารฯและบริษัทยอยหรือกรรมการหรือผูบริหารรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวถือหุนรวมกันเกินกวา
รอยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น
ลักษณะความสัมพันธสามารถแบงไดดังนี้
1.

บริษัทใหญของธนาคารฯไดแก บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)

2.

บริษัทยอยของธนาคารฯไดแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

3.

บริษัทและบุคคลที่เปนผูถือหุนของบริษัทใหญของธนาคารฯ (“ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ”) เกินกวารอยละ
10 ขึ้นไปไดแก
3.1 บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
3.2 บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
3.3 คุณเพียงใจ หาญพาณิชย

4.

บริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ (ผูถือหุนตาม 3 ขางตน) ที่มีธุรกรรมกับธนาคารฯและบริษัทยอย
ประกอบดวย
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว. เอช. แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด
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4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
5.

บริษัทรวมของผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ (ผูถือหุนตาม 3 ขางตน) ที่มีธุรกรรมกับธนาคารฯและบริษัทยอย
ประกอบดวย
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6.

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวของกับกรรมการของธนาคารฯและมีธุรกรรมกับธนาคารฯและบริษัทยอย ประกอบดวย
6.1
6.2
6.3
6.4

7.

บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554) จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด
บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช รีเทล แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เซนเตอร พอยต ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด
บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องบริ ษั ท ใหญ (ผู ถื อ หุ น ตาม 3 ข า งต น ) และมี ธุ ร กรรมกั บ ธนาคารฯ
และบริษัทยอย ประกอบดวย
7.1
7.2
7.3
7.4

บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
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7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
8.

บริษัท บี.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท สุรัสยา จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ดาหรา จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท จํากัด
บริษัท ออทัมแลนด จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาแลนด แอนด เฮาส
บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่ถูกควบคุมโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคารฯและมีธุรกรรมกับธนาคารฯและบริษัทยอย ประกอบดวย
8.1 บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
8.2 บริษทั เอ. เอ. พร็อพเพอรตี้ (เชียงใหม) จํากัด
8.3 บริษทั เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

9.

กรรมการและผู บริ หาร หมายถึ ง กรรมการธนาคาร กรรมการของบริ ษั ทย อย ผู บริ หารระดั บกรรมการผู จั ดการ
รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ หัวหนาสายงานและผูชวยสายงาน

10.

บุคคลที่เกี่ยวของกัน หมายถึง กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวของกัน กรรมการและบุคคลใกลชิดของผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3 ขางตน) และบุคคลใกลชิดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกับธนาคารฯ

38.1 รายการที่เกิดขึ้นในระหวางป
ในระหวางป ธนาคารฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑที่ตกลงกันระหวางธนาคารฯ และบริษัทยอยและบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
รายไดดอกเบี้ย
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด
(มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
บริษัทใหญ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด
แอนด เฮาส
จํากัด
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
เรียกรอง แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล
แอนด เรซิเดนซ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาแลนด แอนด เฮาส
กําไรจากเงินลงทุน
บริษัทใหญ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

43,493
10,125

12,018
10,153

43,493
10,125

12,018
10,153

3,044

2,781

3,044

2,781

56,662

24,952

56,662

24,952

80

55

80

55

-

-

9,543

4,233

2,183

2,677

-

-

17,243

7,273

-

-

9,537

4,025

-

-

9,075

6,820

-

-

38,118

20,850

9,623

4,288

1,439

37,813

1,439

37,813

ตามมูลคายุติธรรม

-

-

4,654

6,715

ตามมูลคายุติธรรม

1,439

37,813

6,093

44,528

นโยบายการกําหนดราคา

ตามเงื่อนไขในหนังสือชีช้ วน
ตามเงื่อนไขในหนังสือชีช้ วน
ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับลูกคาทั่วไป

ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับลูกคาทั่วไป

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุน
คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุน
คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุน
คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุน
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2555
2556
รายไดเงินปนผล
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล
แอนด เรซิเดนซ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาแลนด แอนด เฮาส
เงินปนผลจาย
บริษัทใหญ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
คาใชจายดอกเบี้ย
บริษัทใหญ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้
จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
เรียกรอง แลนด แอนด เฮาส
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่น ๆ
กรรมการและผูบริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

นโยบายการกําหนดราคา

4,708

-

4,708

-

ตามที่ประกาศจายโดยกองทุนฯ

6,393

1,767

6,393

1,767

ตามที่ประกาศจายโดยกองทุนฯ

11,101

1,767

11,101

1,767

970,000

240,000

970,000

240,000

970,000

240,000

970,000

240,000

7,103

8,095

7,103

-

-

487

2,543

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป

13,811

21,402

13,811

21,402

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป

8,235
896

13,788
1,107

8,235
896

13,788
1,107

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป

1,383

997

1,383

997 ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป

2,376
10,290

1,681
20,931

2,376
10,290

1,681 ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป
20,931 ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป

2,280

2,302

2,280

2,302 ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป

3,613

-

3,613

- ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป

2,134
3,164
1,634
8,964
11,312

1,911
6,038
1,097
5,717
10,097

2,134
3,164
1,634
8,964
11,312

1,911 ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป
6,038 ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป
1,097 ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป
5,717 ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป
10,097 ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป

ตามอัตราที่ธนาคารฯประกาศจาย

8,095 ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป
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บุคคลที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม
2555
2556
10,431
10,364
87,626
105,527

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
10,431
10,364
88,113
108,070

นโยบายการกําหนดราคา
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายใหผูฝากทั่วไป

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2555
2556
คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย
บริษัทใหญ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้
จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน)
กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท
จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

นโยบายการกําหนดราคา

1,200

1,200

1,200

1,200

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

3,902

2,960

544

499

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

230
3,452

188
3,508

230
3,452

188
3,508

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

5,726

2,461

5,726

2,461

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

69,127

67,356

69,127

67,356

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

7,007

5,134

7,007

5,134

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

90,644

82,807

87,286

80,346
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38.2 ยอดคงคางระหวางกัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงเหลื อ ของรายการที่ ธ นาคารฯและบริ ษั ท ย อ ยมี กั บ บุ ค คลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ที่ มี ส าระสํ า คั ญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
เงินลงทุน - ราคาทุน
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - บริษัท บานปู จํากัด
(มหาชน)
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - บริษัท เอพี (ไทยแลนด)
จํากัด (มหาชน)
หนวยลงทุน - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ
หนวยลงทุน - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาแลนด แอนด เฮาส

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

1,400,000

400,000

1,400,000

400,000

225,000

225,000

225,000

225,000

67,200

67,200

67,200

67,200

91,462

91,462

91,462

91,462

1,783,662

783,662

1,783,662

783,662

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหสินเชือ่ แกลูกหนี้
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

25,790
2,358

2,057
2,358

25,790
2,358

2,057
2,358

28,148

4,415

28,148

4,415

61,048

56,999

61,048

56,999

61,048

56,999

61,048

56,999

102

67

102

67

102

67

102

67
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งบการเงินรวม
2556
2555
สินทรัพยอนื่ - เงินมัดจําคาเชาสํานักงาน
บริษัทใหญ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้ เฮาส
บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่น ๆ
สินทรัพยอนื่ - ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่น ๆ
เงินรับฝาก
บริษัทใหญ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

300

300

300

300

2,065

751

1,422

108

14,764

14,732

14,764

14,732

6,174

4,294

6,174

4,294

23,303

20,077

22,660

19,434

5,130

4,944

-

-

5,130

4,944

-

-

1,131,389

153,400

1,131,389

153,400

502,220
365,372
61,701

726,494
492,286
31,454

502,220
365,372
61,701

726,494
492,286
31,454

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เงินรับฝาก (ตอ)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

167,229
12,911
42,013
18,502
39,845
46,408
287,833

84,137
7,079
65,887
25,382
54,427
84,964
169,010

167,229
12,911
42,013
18,502
39,845
46,408
287,833

84,137
7,079
65,887
25,382
54,427
84,964
169,010
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บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด
บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เซนเตอร พอยต ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้ เฮาส
บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
แลนด แอนด เฮาส

งบการเงินรวม
2556
2555
4,018
13,706
10,767
36,067
22,081
7,449
280
19,150
5,099
13,442
199,553
67,700
21,278
2,050
12,603
34,719
67,021
819,161
37,406
27,222
73,235
70,729

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
4,018
13,706
10,767
36,067
22,081
7,449
280
19,150
5,099
13,442
199,553
67,700
21,278
2,050
12,603
34,719
67,021
819,161
37,406
27,222
73,235
70,729

55,451

35,784

55,451

35,784

12,138
14,182

1,131

12,138
14,182

1,131

140,337
58,235
96,474
20,835
16,088
62,287
33,308
36,709

57,209
146,176
1,119
15,885
58,092
27,401
16,772

140,337
58,235
96,474
20,835
16,088
62,287
33,308
36,709

57,209
146,176
1,119
15,885
58,092
27,401
16,772
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
เงินรับฝาก (ตอ)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่น ๆ
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่น ๆ
ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกูยืม
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัทใหญ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด(มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่น ๆ
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

33,976
889,944
471,708
5,105,155

17,639
724,875
402,759
4,476,038

33,976
889,944
471,708
5,105,155

17,639
724,875
402,759
4,476,038

-

-

17,107

62,451

-

-

17,107

62,451

5,624
2,612

20,124
5,400

5,624
2,612

20,124
5,400

7,306
15,542

23,740
49,264

7,306
15,542

23,740
49,264

-

7,533
7,533

-

7,533
7,533

1,560

28

1,560

28

-

-

-

257

62
156

86
44

62
156

86
44

3,150
2,686
2,503
10,117

1,309
804
1,603
3,874

3,150
2,686
2,503
10,117

1,309
804
1,603
4,131
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
คาใชจายคางจาย
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่น ๆ
หนี้สินอืน่ - เจาหนี้อื่น
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่น ๆ
กรรมการและผูบริหาร
ภาระผูกพัน
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้ เฮาส

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

61

66

9

9

674
735

648
714

674
683

648
657

1,303

-

1,303

-

4
1,307

111
4
115

4
1,307

111
4
115

21,186

4,340

21,186

4,340

21,186

4,340

21,186

4,340

38.3 รายการเคลื่อนไหวของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และตราสารหนี้
ที่ออกและเงินกูยืมกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดยกมา
ตนป
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
บริษัท/บุคคลที่เกีย่ วของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ยอดคงเหลือ
ปลายป

เพิ่มขึ้น

ลดลง

56,999

174,852

(170,803)

61,048

56,999

174,852

(170,803)

61,048
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดยกมา
ตนป

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ปลายป

153,400

4,850,554

(3,872,565)

1,131,389

726,494
492,286
31,454

66,835,910
57,404,302
247,032

(67,060,184)
(57,531,216)
(216,785)

502,220
365,372
61,701

84,137
7,079
65,887
25,382
54,427
84,964
169,010
13,706
36,067
7,449
19,150
13,442
67,700
2,050
819,161
27,222
70,729

6,286,880
141,562
377,503
981,504
1,127,303
1,452,679
22,973,590
174,054
247,677
854,023
34,407
7,254
3,938,604
395,662
421,830
794,398
20,082,961
355,442
147,825

(6,203,788)
(135,730)
(401,377)
(988,384)
(1,141,885)
(1,491,235)
(22,854,767)
(183,742)
(272,977)
(839,391)
(53,277)
(15,597)
(3,806,751)
(376,434)
(409,227)
(759,679)
(20,835,101)
(345,258)
(145,319)

167,229
12,911
42,013
18,502
39,845
46,408
287,833
4,018
10,767
22,081
280
5,099
199,553
21,278
12,603
34,719
67,021
37,406
73,235

35,784

729,039

(709,372)

55,451

1,131

472,312
45,554

(460,174)
(32,503)

12,138
14,182

เงินรับฝาก
บริษัทใหญ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด(มหาชน)

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท/บุคคลที่เกีย่ วของกัน
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด
บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด

บริษัท เซนเตอร พอยต ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้ เฮาส
บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด
(มหาชน)
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดยกมา
ตนป
เงินรับฝาก (ตอ)
บริษัท/บุคคลที่เกีย่ วของกัน
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
แลนด แอนด เฮาส
บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่น ๆ
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกูยืม
บริษัท/บุคคลที่เกีย่ วของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ยอดคงเหลือ
ปลายป

เพิ่มขึ้น

ลดลง

57,209
146,176
1,119
15,885
58,092
27,401
16,772

1,383,249
140,845
1,865,428
93,251
321
270,978
183,985
344,593

(1,242,912)
(139,819)
(1,915,130)
(73,535)
(118)
(266,783)
(178,078)
(324,656)

140,337
58,235
96,474
20,835
16,088
62,287
33,308
36,709

17,639
724,875
402,759

1,847,325
6,398,891
2,087,225

(1,830,988)
(6,233,822)
(2,018,276)

33,976
889,944
471,708

4,476,038

205,995,952

(205,366,835)

5,105,155

7,533

264

(7,797)

-

7,533

264

(7,797)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดยกมา
ตนป
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
(หนี้สิน)
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด

ยอดคงเหลือ
ปลายป

เพิ่มขึ้น

ลดลง

62,451

775,571

(820,915)

17,107

62,451

775,571

(820,915)

17,107
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38.4 ผลตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คาใชจายผลตอบแทนของกรรมการและผูบริหารของธนาคารฯและ
บริษัทยอยที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานแยกประเภทไดดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

งบการเงินรวม
2556
2555
54.35
47.15
5.87
4.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
49.89
44.13
5.46
4.24

ทั้ ง นี้ กรรมการและผู บ ริ ห ารของธนาคารฯและบริ ษั ท ย อ ย หมายถึ ง กรรมการและผู บริ หารระดั บกรรมการผู จั ดการ
รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ หัวหนาสายงานและผูชวยสายงาน
39.

สวนงานดําเนินงาน
ธนาคารฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ ธุรกิจการธนาคารและธุรกิจจัดการกองทุน และดําเนินธุรกิจ
ในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย โดยในสวนของธนาคารฯเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน คณะกรรมการ
บริ ห ารธนาคารฯซึ่ ง เป น ผู มี อํ า นาจตั ด สิ น ในสู ง สุ ด ด า นการดํ า เนิ น งาน ได มี การแบ ง ส ว นงานหลั กออกเป น ส ว นงาน
การใหสินเชื่อ (เพื่อที่อยูอาศัยและรายยอย และสวนงานการใหสินเชื่ออื่น) และสวนงานอื่น
ผูบริหารสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารฯและบริษัทยอยประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณา
จากกํ า ไรหรือ ขาดทุ น จากการดํ า เนิน งานและสิน ทรั พ ย รวมซึ่ ง วั ดมู ลค า โดยใช เ กณฑ เดี ยวกับ ที่ใ ชใ นการวัด ผลกํา ไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน นอกจากนี้ การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานที่รายงานเปนไป
ในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
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ขอมูลสวนงานดําเนินงานของธนาคารฯและบริษัทยอยมีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

รายไดดอกเบี้ยที่รบั จากลูกคา
ภายนอก
รายไดดอกเบี้ยที่รบั ระหวางสวนงาน
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุน
จากการดอยคา
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับปกอนสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ธุรกิจการธนาคาร
สวนงานการใหสินเชื่อ
รายการตัด
เพื่อที่อยู
ธุรกิจจัดการ
บัญชี
อาศัยและ
ระหวางกัน
รายยอย
สินเชื่ออื่น สวนงานอื่น รวมสวนงาน กองทุน

งบการเงิน
รวม

1,551,681

3,643,385

1,323,016

6,518,082

72

-

6,518,154

-

-

-

-

487

(487)

-

2,792,593
197,655
217,780
47,461
7,046
(1,636,483)

559
61,649
345
8,124
154
(43,748)

(526,000)
(215,304)

(4,930)

13,269

(526,000)
(206,965)

884,748

22,153

8,121

915,022

- 2,793,152
(1,403) 257,901
(4,654) 213,471
55,585
7,200
909 (1,679,322)
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(หนวย: พันบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายไดดอกเบี้ยที่รบั จากลูกคา
ภายนอก
รายไดดอกเบี้ยที่รบั ระหวางสวนงาน
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุน
จากการดอยคา
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปกอนสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

ธุรกิจการธนาคาร
สวนงานการใหสินเชื่อ
รายการตัด
เพื่อที่อยู
ธุรกิจจัดการ
บัญชี
อาศัยและ
ระหวางกัน
สินเชื่ออื่น สวนงานอื่น รวมสวนงาน กองทุน
รายยอย

งบการเงิน
รวม

1,521,164

2,343,881

990,287

4,855,332

784

-

4,856,116

-

-

-

-

2,543

(2,543)

-

2,117,065
101,019
190,454
41,886
3,653
(1,267,550)

3,327
21,478
1,433
182
(32,343)

(277,000)
(215,894)

-

-

(277,000)
(215,894)

693,633

(5,923)

(6,698)

681,012

- 2,120,392
(961) 121,536
(6,715) 183,739
43,319
3,835
978 (1,298,915)
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(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ธุรกิจการธนาคาร
สวนงานการใหสินเชื่อ
รายการตัด
เพื่อที่อยู
ธุรกิจจัดการ
บัญชี
อาศัยและ
รายยอย
สินเชื่ออื่น สวนงานอื่น รวมสวนงาน กองทุน
ระหวางกัน
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้/รายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงิน 33,442,041 75,045,494
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้และ
ดอกเบีย้ คางรับ - สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินอื่น
หนี้สินรวม

- 108,487,535

งบการเงิน
รวม

-

- 108,487,535

1,726,296

1

-

6,994,579
35,925,526
257,289

35,803
187,130
-

(28,296) 7,002,086
- 36,112,656
(257,289)
-

102,421,766
1,391,323
148,716,779

43,315
266,249

- 102,421,766
(699) 1,433,939
(286,284) 148,696,744

109,948,054

-

(11,189) 109,936,865

23,530,564
3,198
1,727,986
135,209,802

22,978
22,978

(17,107) 23,513,457
3,198
(257) 1,750,707
(28,553) 135,204,227

1,726,297
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(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ธุรกิจการธนาคาร
สวนงานการใหสินเชื่อ
รายการตัด
เพื่อที่อยู
ธุรกิจจัดการ
บัญชี
อาศัยและ
รายยอย
สินเชื่ออื่น สวนงานอื่น รวมสวนงาน กองทุน
ระหวางกัน
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้/รายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงิน 31,812,965 57,562,932
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้และ
ดอกเบีย้ คางรับ - สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินอื่น
หนี้สินรวม

งบการเงิน
รวม

- 89,375,897

-

- 89,375,897

1,619,451

2

-

4,895,725
28,734,282
257,289

209,149
156,654
-

(73,168) 5,031,706
- 28,890,936
(257,289)
-

85,334,205
1,181,881
122,022,833

23,483
389,288

- 85,334,205
(438) 1,204,926
(330,895) 122,081,226

84,387,733
21,832,632
769,055
1,155,998
108,145,418

151,664
151,664

1,619,453

(10,825) 84,376,908
(62,086) 21,770,546
769,055
(694) 1,306,968
(73,605) 108,223,477

ธนาคารฯและบริ ษั ท ย อ ยดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร เ ดี ย วกั น ในประเทศไทย ดั ง นั้ น รายได กํ า ไรและสิ น ทรั พ ย
ที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว นอกจากนี้ ในระหวางป 2556 และ 2555 ธนาคารฯ
และบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคามากกวาหรือเทากับรอยละ 10 ของรายไดของกิจการ
40.

เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงินหรือตรา
สารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของธนาคารฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงิ นลงทุ น เงิ นลงทุ นในบริ ษั ทย อย เงิ นให สิ น เชื่ อ แก ลู ก หนี้ เงิ นรั บฝาก หนี้ สิ นจ ายคื นเมื่ อทวงถาม ตราสารหนี้ ที่ อ อก
และเงิ น กู ยื ม และเจ า หนี้ จ ากการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ธนาคารฯและบริ ษัท ย อ ยมี ค วามเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินดังกลาวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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40.1 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ ยงด านเครดิ ต (Credit risk) คื อ ความเสี่ ยงจากโอกาสที่ ความน าจะเป นที่ ลู กหนี้ หรื อคู สั ญญา (Counterparty)
ไมสามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว และความเสี่ยงอันเกิดจากการที่คุณภาพของสินเชื่อหรือเงินลงทุนเสื่อมลง และ
ไมสามารถปรับราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคารฯ
ความเสี่ยงดานเครดิตถือเปนความเสี่ยงที่มีความสําคัญมากตอธุรกิจสถาบันการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่งความเสี่ยงดาน
การใหสินเชื่อซึ่งเปนธุรกรรมหลักของธนาคารฯ ทั้งในดานของเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพัน โดยความเสี่ยงสูงสุดที่
ธนาคารฯอาจไดรับความเสียหายจากการใหสินเชื่อของธนาคารฯ คือ มูลคาตามบัญชีของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้รวมกับ
ภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องจากการค้ําประกัน อาวัล หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน
ธนาคารฯได มีก ารบริ ห ารความเสี่ ยงดา นการใหสิ น เชื่อ โดยเลื อ กทํา ธุ ร กรรมเฉพาะกับ คูสัญ ญาที่มี ค วามนา เชื่ อ ถื อ
และกําหนดใหมีการเรียกหลักทรัพยค้ําประกันเพื่อใชในการปรับลดความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารฯ
มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่สําคัญ ไดแก
(1)

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ธนาคารฯพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวกับตัวลูกหนี้ ธุรกิจของลูกหนี้/คูสัญญา และปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ในทางลบตอรายไดและการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้/คูสัญญา รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
สิ น เชื่ อ และแนวโน ม การค า งชํ า ระ ซึ่ ง จะช ว ยให เ ห็ น ภาพของคุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย แ ละความเสี่ ย งด า นเครดิ ตได
ธนาคารฯยังจัดใหมีการสอบทานการจัดระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ และสอบทานความสอดคลองกับปจจัยเสี่ยง
ที่กําหนด

(2)

การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement)
ธนาคารฯจัดใหมีเครื่องมือเพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองคุณภาพสินเชื่อ อันประกอบดวย Credit Rating Model
ใชในการจัดอันดับเครดิตสําหรับลูกคานิติบุคคล และ Credit Scoring Model ใชในการจัดอันดับเครดิตสําหรับ
ลู ก ค า บุ ค คลธรรมดา ซึ่ ง ได รั บ การพั ฒ นาโดยฝ า ยบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ลดการพึ่ ง พิ ง การใช ดุ ล ยพิ นิ จ
ของผูอนุมัติในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

(3)

การติดตามดูแลความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting)
ธนาคารฯจัดใหมีก ระบวนการติด ตามดูแ ลความเสี่ย งดา นเครดิตที่ทํา ใหท ราบถึง ปริมาณและระดับความเสี่ยง
ของลูกหนี้อยางตอเนื่องเปนปจจุบัน โดยกําหนดใหมีการทบทวนวงเงินและการติดตอเยี่ยมเยียนลูกหนี้ทุกปอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง รวมถึงการประเมินมูลคาหลักทรัพยที่ใชค้ําประกันทั้งในดานมูลคาและสภาพคลอง พรอมทั้งรายงานสถานะ
และการปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกหนี้ตอผูบริหารระดับสูงอยางสม่ําเสมอ

(4)

การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation)
ธนาคารฯมีการกําหนดระดับการกระจุกตัวสูงสุดของเงินใหสินเชื่อทั้งในระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry
Limit) และระดับลูกคา เพื่อควบคุมไมใหธนาคารฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อในภาคธุรกิจหนึ่ง ๆ หรือลูกคา
รายใดรายหนึ่งมากเกิน ไป ซึ่ง หากระดับ ความเสี่ยงถึง ระดับ ที่กํา หนด หนว ยงานตอ งมีการสืบสวนหาสาเหตุ
ถึ ง ความผิ ด ปกติ ดั ง กล า ว เพื่ อ ดํ า เนิ น การให ร ะดั บ ความเสี่ ย งลดลงอยู ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได นอกจากนี้
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ธนาคารฯยังจัดใหมีกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อใหการจัดการความเสี่ยงเปนไปตามกรอบ
และกระบวนการที่ธนาคารฯกําหนด
นอกจากนี้ ธนาคารฯยังดําเนินการใหมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อคาดการณความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของลูกหนี้หรือคูสัญญาแตละรายและเครดิตประเภท
ตาง ๆ ภายในพอรต และนําผลกระทบของการเสื่อมคุณภาพสินเชื่อในพอรตสินเชื่อของลูกหนี้มาพิจารณาวามีผลกระทบ
ต อ ความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น และการกั น สํ า รองค า เผื่ อ หนี้ สงสั ยจะสู ญ ที่ มี อ ยู เพื่ อให ธนาคารฯสามารถดํ าเนิ น
การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันกาล
40.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหาย
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของสินทรัพย หนี้สินและภาระผูกพัน อันเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ราคาตราสารทุน ราคาสิน ค า โภคภัณ ฑ และอัต ราแลกเปลี่ ยน อยา งไรก็ ต าม ธนาคารฯและบริ ษัท ยอ ยไม มีธุร กรรม
ที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศและธุ ร กรรมสิ น ค า โภคภั ณ ฑ ดั ง นั้ น ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของราคาตลาด
ของธนาคารฯและบริษัทยอย จึงประกอบไปดวย ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุนเทานั้น
(ก)

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ทั้ ง นี้ ความเสี่ ย งด า นอั ต ราดอกเบี้ ย เป น ผลมาจากการจั ด โครงสร า งและลั ก ษณะของรายการในสิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น
และสวนของเจาของ และความไมสอดคลองระหวางระยะเวลาคงเหลือในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมของรายการ
ทางดานสินทรัพยและหนี้สิน
ธนาคารฯมีโครงสรางของสินทรัพยสวนใหญเปนรายการเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ สวนโครงสรางหนี้สินสวนใหญเปนรายการเงินรับฝาก เงินกูยืมจากสถาบันการเงินและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
โดยรายการหลักดังกลาวอาจจะไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน
ธนาคารฯก็มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบตอรายได รายจาย และ/หรือ มูลคาทางเศรษฐกิจ (มูลคาของสวนของเจาของ)
ดวย ดังนั้น ธนาคารฯจึงตองมีการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
สําหรับความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารนั้น เปนความเสี่ยงที่ทําใหรายไดหรือเงินกองทุนของธนาคาร
ฯไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย หนี้สิน และรายการภาระผูกพัน
ทั้งหมดที่มีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive items) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากความแตกตางของอายุคงเหลือ
(Maturity Mismatch) และความสามารถในการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งตอไป (Repricing Risk) ของรายการสิ นทรัพย
และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของธนาคารฯ
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โดยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งมีลักษณะของความเสี่ยง เปนดังตอไปนี้
(1) ความเสี่ยงจากชวงเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Repricing risk)
เกิดจากความไมสมดุลระหวางสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการครบกําหนด
สัญญาไมตรงกัน
(2)

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

ธนาคารฯมีเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อวิเคราะห
ผลกระทบตอความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารฯไดกําหนดระดับเพดานความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยง
ไมใหเกินกวาระดับเพดานที่กําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินใหทราบถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นเปนงวดรายเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารฯมีการทดสอบภาวะวิกฤตดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งเปนการประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต โดยใชสถานการณจําลองของธปท. และ/หรือสถานการณจําลองที่ธนาคารฯกําหนดขึ้นเอง
ตามความเหมาะสม โดยมี ก ารรายงานผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิ ก ฤตต อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เปนรายไตรมาส
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน จําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
จําแนกไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
เจาหนี้จากการซือ้ ขายหลักทรัพย

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

620
49,644,846

4,838,433
34,446,227
52,342,548

1,726,297
2,208,761
1,666,994
1,981,937

1,726,297
7,047,814
36,113,221
103,969,331

30,292,301
208,645
-

79,524,475
23,299,372
3,198
-

120,089
5,440
214,561
18,342

109,936,865
23,513,457
214,561
3,198
18,342

รวม
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(1) ในกรณีที่สัญญาเงินใหกูยืมไดกําหนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาดในอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินใหกูยืมจํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคาร
ฯคิด ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ เงินใหสินเชื่อที่ไมมีดอกเบี้ยรวมลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายได
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
เจาหนี้จากการซือ้ ขายหลักทรัพย

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

2,234
44,303,297

3,275,800
27,355,923
40,320,577

1,619,453
1,785,543
1,535,578
1,624,369

1,619,453
5,063,577
28,891,501
86,248,243

31,934,109
177,757
-

52,369,844
21,589,882
769,055
-

72,955
2,981
233,580
146,300

84,376,908
21,770,620
233,580
769,055
146,300

(1) ในกรณีที่สัญญาเงินใหกูยืมไดกําหนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาดในอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินใหกูยืมจํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคาร
ฯคิด ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ เงินใหสินเชื่อที่ไมมีดอกเบี้ยรวมลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายได
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

7
49,644,846

4,838,433
34,446,227
52,342,548

1,726,296
2,201,867
1,479,864
257,289
1,981,937

1,726,296
7,040,307
35,926,091
257,289
103,969,331

30,292,301
225,743
-

79,524,475
23,299,372
-

131,278
5,449
214,561

109,948,054
23,530,564
214,561

รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556

รายการ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
เจาหนี้จากการซือ้ ขายหลักทรัพย

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาด
-

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่
3,198
-

ไมมีดอกเบี้ย
650

รวม
3,198
650

(1) ในกรณีที่สัญญาเงินใหกูยืมไดกําหนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาดในอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินใหกูยืมจํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคาร
ฯคิด ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ เงินใหสินเชื่อที่ไมมีดอกเบี้ยรวมลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายได
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

23
44,303,297

3,275,800
27,305,092
40,320,577

1,619,451
1,651,773
1,429,755
257,289
1,624,369

1,619,451
4,927,596
28,734,847
257,289
86,248,243

31,934,109
183,043
-

52,369,844
21,646,681
769,055

83,780
2,982
233,580
-

84,387,733
21,832,706
233,580
769,055

(1) ในกรณีที่สัญญาเงินใหกูยืมไดกําหนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาดในอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินใหกูยืมจํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่
ธนาคารฯคิด ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ เงินใหสินเชื่อที่ไมมีดอกเบี้ยรวมลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายได
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีวันที่มีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับ
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม เดือน
เดือน
1 - 5 ป เกิน 5 ป

อัตราดอกเบีย้
(รอยละตอป)

รวม

- 4,838,433
4,138,433 700,000
- 199,939 1,829,657 11,654,226 20,762,405 34,446,227
1,801,086 17,356,666 5,992,417 26,876,047 316,332 52,342,548
3,031,196 45,103,086 25,420,432 5,969,761
4,479,321 10,856,831 904,100 7,059,120
- 3,198

2.15 - 6.00
2.80 - 7.11
3.00 - 8.63

- 79,524,475 2.25 - 7.03
- 23,299,372 0.01(1) - 4.00
3,198 3.50 - 3.75

(1) เปนอัตราดอกเบี้ยของยอดคงเหลือจํานวน 6,960 ลานบาท ที่ไดรับเพื่อการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความ
เสียหายจากอุทกภัยป 2554
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
รายการ
ทวงถาม เดือน
เดือน
1 - 5 ป เกิน 5 ป
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
- 3,275,800
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,614,000 1,661,800
เงินลงทุน
- 1,195,127 225,365 13,267,747 12,667,684 27,355,923
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้
922,817 8,543,254 6,537,378 21,447,696 2,869,432 40,320,577
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
3,581,238 22,312,824 22,194,462 4,281,320
- 52,369,844
- 21,589,882
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 3,589,000 8,999,926 1,357,495 7,643,461
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
76,361 408,540 280,956
3,198
769,055

อัตราดอกเบีย้
(รอยละตอ
ป)
2.65 - 5.30
2.80 - 7.11
3.00 - 9.13
2.50 - 5.55
0.01(1) - 4.00
2.50 - 3.75

(1) เปนอัตราดอกเบี้ยของยอดคงเหลือจํานวน 7,175 ลานบาท ที่ไดรับเพื่อการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความ
เสียหายจากอุทกภัยป 2554
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

ทวงถาม

เดือน

เดือน

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

อัตราดอกเบีย้
(รอยละตอ
ป)

4,138,433 700,000
- 4,838,433 2.15 - 5.25
- 199,939 1,829,657 11,654,226 20,762,405 34,446,227 2.80 - 7.11
1,801,086 17,356,666 5,992,417 26,876,047 316,332 52,342,548 3.00 - 5.00
3,031,196 45,103,086 25,420,432 5,969,761
4,479,321 10,856,831 904,100 7,059,120
3,198
-

- 79,524,475 2.25 - 3.40
- 23,299,372 0.01(1) - 3.00
3,198 3.50 - 3.75

(1) เปนอัตราดอกเบี้ยของยอดคงเหลือจํานวน 6,960 ลานบาท ที่ไดรับเพื่อการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความ
เสียหายจากอุทกภัยป 2554
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

ทวงถาม

เดือน

เดือน

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

อัตราดอกเบีย้
(รอยละตอ
ป)

1,614,000 1,661,800
- 3,275,800 2.65 - 5.30
- 1,195,127 225,365 13,216,916 12,667,684 27,305,092 2.80 - 7.11
922,817 8,543,254 6,537,378 21,447,696 2,869,432 40,320,577 3.00 - 9.13
3,581,238 22,312,824 22,194,462 4,281,320
3,635,800 9,009,925 1,357,495 7,643,461
76,361 408,540 280,956
3,198

- 52,369,844 2.50 - 5.55
- 21,646,681 0.01(1)- 4.00
769,055 2.50 - 3.75

(1) เปนอัตราดอกเบีย้ ของยอดคงเหลือจํานวน 7,175 ลานบาท ที่ไดรับเพื่อการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความ
เสียหายจากอุทกภัยป 2554
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นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริษัทยอยมีสินทรัพย/หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดรายได/คาใชจาย ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ที่คํานวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคงเหลือในระหวางปของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เปนดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

สินทรัพยทางการเงินทีก่ อใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิด
คาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

ยอด
คงเหลือ

2556
รายได/
คาใชจาย

อัตรา
เฉลี่ย

ยอด
คงเหลือ

2555
รายได/
คาใชจาย

ถัวเฉลี่ย

ดอกเบีย้

(รอยละตอป)

ถัวเฉลี่ย

ดอกเบีย้

อัตรา
เฉลี่ย
(รอยละตอ
ป)

3,023,686 137,878
31,432,895 1,322,600
94,000,454 5,057,676

4.56
4.21
5.38

3,473,634 146,045
22,530,662 971,389
65,771,663 3,738,682

4.20
4.31
5.68

95,096,711 3,236,739
15,764,718 481,080
183,958
7,183

3.40
3.05
3.90

49,437,023 1,742,320
12,968,034 270,993
18,448,148 722,411

3.52
2.09
3.92
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยทางการเงินทีก่ อใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิด
คาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

ยอด
คงเหลือ

2556
รายได/
คาใชจาย

อัตรา
เฉลี่ย

ยอด
คงเหลือ

2555
รายได/
คาใชจาย

ถัวเฉลี่ย

ดอกเบีย้

(รอยละตอป)

ถัวเฉลี่ย

ดอกเบีย้

อัตรา
เฉลี่ย
(รอยละตอ
ป)

3,023,686 137,876
31,432,895 1,322,530
94,000,454 5,057,676

4.56
4.21
5.38

3,459,235 145,846
22,510,853 970,804
65,771,663 3,738,682

4.22
4.31
5.68

95,096,711 3,236,739
15,764,718 481,567
183,958
7,183

3.40
3.05
3.90

49,449,890 1,742,320
13,065,724 273,536
18,448,148 722,411

3.52
2.09
3.92
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(ข)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงราคาตลาดของตราสารทุ น คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของราคา
ของตราสารทุนหรือหุนทุน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาของสินทรัพยประเภทเงินลงทุน ความผันผวน
ตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนคือมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารทุน
ตามที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
40.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได
เมื่อครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดทันหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอสําหรับ
การดําเนินงาน จนทําใหเกิดความเสียหายแกธนาคารฯและบริษัทยอย
ธนาคารฯไดจัดการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยจัดทํ ารายงาน Liquidity Gap แยกวิเคราะห 2 ลักษณะ
ไดแก รายงานฐานะสภาพคลองสุทธิตามชวงเวลา (Contractual Liquidity Gap) และรายงานฐานะสภาพคลองสุทธิ
หลังปรับพฤติกรรม (Behavior Liquidity Gap) เพื่อวิเคราะหฐานะสภาพคลองสุทธิของธนาคารฯตามแตละชวงเวลา
และพิจ ารณาความเพีย งพอของกระแสเงิน สุท ธิต ลอดชว ง 1 ปขา งหนา และไดกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยง
ดานสภาพคลอง โดยพิจารณาจากยอดสะสมของฐานะสภาพคลองสุทธิที่ปรับอายุคงเหลือตามพฤติกรรมผูฝากเงิน
ใหอยูในระดับที่เหมาะสมตามที่ธนาคารฯกําหนดไว
นอกจากนี้ ธนาคารฯยังไดติดตามอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) และความเคลื่อนไหวของระดับสินทรัพย
ที่มีสภาพคลอง (Liquidity Cushion) ตอฐานะสภาพคลองสุทธิ (Contractual Liquidity Gap: at Call) ในระยะเวลา
เมื่อทวงถาม รวมถึงมีการกําหนดระดับแจงเตือน เพื่อเปนการติดตามดูแลระดับความเสี่ยงดานสภาพคลองใหอยูในระดับ
ที่ ยอมรั บ ได และสามารถดํ า รงสิน ทรัพ ยส ภาพคลอ งได อ ย า งเหมาะสม และรองรั บพฤติก รรมทั้ ง ด า นกระแสเงิน เข า
และออกที่อาจเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ธนาคารฯกําหนดใหมีการศึกษาผลกระทบตอสภาพคลองจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ ไดแก การไถถอน
เงินฝากกอนกําหนด การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตออายุ (Roll over) เงินฝาก เปนตน โดยไดกําหนดสถานการณจําลอง
ออกเปนสถานการณปกติ (Normal Scenario) และสถานการณวิกฤติ (Stress Scenario) โดยใหฝายบริหารความเสี่ยง
เปน ผูดํ า เนิน การและนํ า เสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้สิ น เพื่ อ ประเมิ น ความต อ งการสภาพคลอ ง
ในแตละกรณี และเปนแนวทางสําหรับการจัดทําแผนรองรับเหตุการณฉุกเฉินดานสภาพคลอง
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วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
มีดังนี้
(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
เจาหนี้จากการซือ้ ขายหลักทรัพย
(1)

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

ไมมี
กําหนด

รวม

1,726,297
- 1,726,297
- 7,047,814
6,347,814 700,000
- 199,939 1,829,657 32,416,631 1,666,994 36,113,221
- 103,969,331
8,072,637(1)15,063,071 12,104,303 68,729,320
31,530,542 45,534,916 26,062,716 6,808,691
4,693,406 10,856,831 904,100 7,059,120
214,561
3,198
18,342
-

- 109,936,865
- 23,513,457
- 214,561
3,198
18,342

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามรวมจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของลูกหนี้รายที่ผิดนัดชําระ และเปนเงินให
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
เจาหนี้จากการซือ้ ขายหลักทรัพย

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

31 ธันวาคม 2555
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

ไมมี
กําหนด

รวม

- 1,619,453
1,619,453
3,401,777 1,661,800
- 5,063,577
- 1,195,127 225,365 25,935,431 1,535,578 28,891,501
6,866,732(1) 12,630,566 8,116,009 58,634,936
- 86,248,243
34,181,939 22,474,300 22,777,352 4,943,317
3,769,738 8,999,926 1,357,495 7,643,461
233,580
76,361 408,540 280,956
3,198
- 146,300
-

- 84,376,908
- 21,770,620
- 233,580
- 769,055
- 146,300
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(1) ในกรณีที่สัญญาเงินใหกูยืมไดกําหนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาดในอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินใหกูยืมจํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคาร
ฯคิด ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ เงินใหสินเชื่อที่ไมมีดอกเบี้ยรวมลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายได
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
เจาหนี้จากการซือ้ ขายหลักทรัพย
(1)

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

31 ธันวาคม 2556
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

ไมมี
กําหนด

รวม

1,726,296
- 1,726,296
6,340,307 700,000
- 7,040,307
- 199,939 1,829,657 32,416,631 1,479,864 35,926,091
- 257,289 257,289
- 103,969,331
8,072,637(1)15,063,071 12,104,303 68,729,320
31,541,731 45,534,916 26,062,716 6,808,691
4,710,513 10,856,831 904,100 7,059,120
214,561
3,198
650
-

- 109,948,054
- 23,530,564
- 214,561
3,198
650

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามรวมจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของลูกหนี้รายที่ผิดนัดชําระ และเปนเงินให
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

31 ธันวาคม 2555
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

ไมมี
กําหนด

รวม

- 1,619,451
1,619,451
3,265,796 1,661,800
- 4,927,596
- 1,195,127 225,365 25,884,600 1,429,755 28,734,847
- 257,289 257,289
(1)
- 86,248,243
6,866,732 12,630,566 8,116,009 58,634,936
34,192,764 22,474,300 22,777,352 4,943,317
3,821,825 9,009,925 1,357,495 7,643,461
233,580
76,361 408,540 280,956
3,198

- 84,387,733
- 21,832,706
- 233,580
- 769,055
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(1)

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามรวมจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของลูกหนี้รายที่ผิดนัดชําระ และเปนเงินให
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีภาระผูกพันจากการอาวัลค้ําประกันและวงเงินเบิกเกินบัญชีที่
ลูกคายังไมไดใช ซึ่งวิเคราะหตามระยะเวลาครบกําหนดของสัญญานับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานไดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
ไมเกิน
มากกวา
ไมเกิน
มากกวา
1 ป
1 ป
รวม
1 ป
1 ป
รวม
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันอื่น ๆ
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดใช

548,375
(1)
1,983,985 292,297
3,585,243
-

548,375
875
428,000
(1)
2,276,282 2,169,340 278,192
3,585,243 3,357,055
-

428,875
2,447,532
3,357,055

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวนเงินดังกลาวไดรวมสัญญาที่ไมมีระยะเวลาครบกําหนดจํานวน 972 ลานบาท
และ 504 ลานบาท ตามลําดับ

40.4 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสอง
ฝ า ยมี ค วามรอบรู และเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถต อ รองราคากั น ได อ ย า งเป น อิ ส ระในลั ก ษณะ
ที่ ไ ม มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั น ธนาคารฯและบริ ษั ท ย อ ยได มี ก ารประมาณการมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(ก)

สินทรัพยทางการเงิน
ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
สวนใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ ซึ่งจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากมูลคาตราสารทางการเงินสวนใหญ
จะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงินลงทุน เปนตน และสําหรับเงินลงทุนในบริษัท
ยอยแสดงมูลคาตามที่ปรากฎในบัญชี

(ข)

หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินรับฝาก หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหนี้
ที่ อ อกและเงิ น กู ยื ม และเจ า หนี้ จ ากการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง มี ร าคายุ ติ ธ รรมใกล เ คี ย งกั บ ราคาตามบั ญ ชี
เนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่ระบุไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของธนาคารฯ
และบริษัทยอยมีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
มูลคาตาม
บัญชี
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
เจาหนี้จากการซือ้ ขายหลักทรัพย

2555
มูลคา
ยุติธรรม

มูลคาตาม
บัญชี

มูลคา
ยุติธรรม

1,726,297
1,726,297
7,002,086
7,002,086
36,112,656 36,269,653
102,421,766 102,421,766

1,619,453
5,031,706
28,890,936
85,334,205

1,619,453
5,031,706
29,457,495
85,334,205

109,936,865 109,936,865
23,513,457 23,513,457
214,561
214,561
3,198
3,198
18,342
18,342

84,376,908
21,770,546
233,580
769,055
146,300

84,376,908
21,770,546
233,580
769,055
146,300
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
มูลคาตาม
บัญชี
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
เงินใหสินเชือ่ แกลกู หนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
เจาหนี้จากการซือ้ ขายหลักทรัพย

41.

2555
มูลคา
ยุติธรรม

มูลคาตาม
บัญชี

มูลคา
ยุติธรรม

1,726,296
1,726,296
6,994,579
6,994,579
35,925,526 36,082,523
257,289
257,289
102,421,766 102,421,766

1,619,451
4,895,725
28,734,282
257,289
85,334,205

1,619,451
4,895,725
29,300,841
257,289
85,334,205

109,948,054 109,948,054
23,530,564 23,530,564
214,561
214,561
3,198
3,198
650
650

84,387,733
21,832,632
233,580
769,055
-

84,387,733
21,832,632
233,580
769,055
-

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของธนาคารฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557
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ขอมูลอางอิง
ผูสอบบัญชี

:

รายชื่อผูสอบบัญชี

ที่ตั้งสํานักงาน
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน :
ที่ตั้งสํานักงาน
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
นางสาวรัตนา
จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4950
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2264-0777
0-2264-0789-90
www.ey.com/th

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ชั้น 11 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2680-4000
0-2670-9291-2
www.asiaplus.co.th
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ทําเนียบสาขาของธนาคาร
เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

สาขา

หมายเลขโทรศัพท

สํานักลุมพินี

(ชั้น G อาคารคิวเฮาส ลุมพินี)

0-2359-0000 ตอ 4801-4

สาขาแฟชั่น ไอสแลนด

(ชั้น 2 ติดนิติพล คลินิก)

0-2947-5588

สาขาเดอะมอลล บางแค

(ชั้น1 Banking Zone)

0-2454-9204-6

สาขาคิวเฮาส อโศก
สาขาเดอะมอลล บางกะป

(ชั้น G อาคารคิวเฮาส)

0-2204-2515-7

(ชั้น 2 เยื้องศูนย Nokia ฝง Plaza)

0-2363-3489-91

สาขาดิโอลดสยาม

(ชั้น 1 ฝงถนนบูรพา)

0-2223-9866-8

สาขโฮมโปร เพชรเกษม

(ชั้น 1 Plaza Zone ฝง Home Pro)

0-2444-3045-7

สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร

(ชั้น 4 Banking Zone)

0-2686-3930

สาขาบิ๊กซี พระราม 2

(ชั้น 1 ใกล True Move)

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

สาขาโฮมโปร เอกมัย -รามอินทรา

(ใกลรานกวยเตี๋ยวไก แมศรีเรือน)

0-2514-9112-4

สาขาเดอะมอลล ทาพระ

(ชั้น B หนา Super Market)

0-2477-9525,0-2477-9497,0-2477-9540

สาขาเยาวราช

(ปากซอยเท็กซัส ฝงถนนเยาวราช)

0-2221-4600-2

สาขาสีลม

(ใกล สีลม คอมเพล็กซ)

0-2235-8372-4

สาขาสําเพ็ง

(ถนนมังกร - ซอยวานิช 1)

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

สาขาทองหลอ

(ใกลโชวรูม TSL)

0-2392-6053-5

สาขาบางรัก

(ตรงขามโรบินสัน บางรัก)

0-2235-7050-3

สาขาคลองถม

(ตรงขาม บริษัท ดิทแฮลม)

0-2223-2024-6

สาขาบิ๊กซี ออนนุช

(ชั้น 3 บริเวณ Food Court)

0-2331-6471-3,0-2742-6800

สาขาสะพานควาย

(ฝงบิ๊กซี ใกลสี่แยก)

0-2278-1755-57,0-2616-9407

สาขาพรานนก

(ตรงขามตลาดพรานนก)

0-2411-1272-74,0-2866-0314

สาขาวรจักร

(หนาตลาด)

0-2221-6946-8,0-2621-2026

สาขาเดอะ เซอรเคิล ราชพฤกษ

(ใกล Kids Park Zone)

0-2863-8757-9,0-2863-8762

สาขาวงเวียน 22 กรกฎา

(ซอยวัดพลับพลาไชย)

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

สาขาเทอรมินอล 21

(ชั้น LG ติดราน Booth)

0-2254-0045-7,0-2108-0674

สาขาเสนานิคม

(ตรงขาม โรงพยาบาลเมโย)

0-2561-5577, 0-2561-2376,
0-2561-1957, 0-2941-1051

สาขาปากคลองตลาด

(ตรงขามตลาดสงเสริมเกษตรไทย)

0-2225-4932-4,0-2623-7316

สาขาเซ็นทรัล พระราม 9

(ชั้น 5 Banking Zone)

0-2160-3866-8

สาขาเดอะ พรอมานาด

(ชั้น G ใกล กลูเม มารเก็ต )

0-2947-5056-8,0-2130-4200

สาขาซีคอน บางแค

(ชั้น 3 Zone Bank ติดกับธนาคารไทยพาณิชย)

0-2458-2846-8

สาขาประตูน้ํา

(หลังโรงแรมอินทราสแควร ติดกับ Kbank)

0-2208-0860-2,0-2656-3162

สาขาซีคอนสแควร

(ชั้น 3 Zone โรบินสัน)

0-2138-6180-2,0-2721-9246

สาขาถนนจันทน

(ถนนจันทน สะพาน 3
ซอย เซ็นหลุยส)

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

สาขาโบเบ

(ทางเขาโรงแรมปริ๊นเซส)

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

สาขาพารคเลน

(เอกมัย)

0-2381-6573-5,0-2714-4182

สาขาตลาดนอย

(อยูอาคารณัฐภูมิ ถนนเจริญกรุง
แยกทรงวาด)

0-2235-7463-5,0-2639-6103

สาขาสะพานใหม

(ตรงขามตลาดยิ่งเจริญ)

0-2522-7088-90,0-2971-1404

สาขาเทสโก โสตัส พระราม 4

(ชั้น 2 ทางขึ้นบันไดเลื่อน)

0-2249-5758-60,0-2671-4697

สาขาเวฟเพลส

(เพลินจิต)

0-2254-4150-2,0-2655-7128

สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา

(ชั้น 4 ใกลโถงกลาง)

0-2433-1155,0-2433-1352-3

สาขาบิ๊กซี บางนา

(ชั้น 1 ติดราน Black Canyon)

0-2361-6324-6

สาขาเทสโก โลตัส พระราม 1

(ศูนยการคาเทสโก โลตัส พระราม 1 ชั้น 3)

0-2214-3568-70,0-2612-4920

สาขาเสนา เฟสท

(เจริญนคร)

0-2437-0038-40,0-2108-9040

สาขาบางลําพู

(ถนนสิบสามหาง)

0-2282-4712-4,0-2629-4162

สาขาเดอะ พาซิโอทาวน

(รามคําแหง)

0-2111-3007-9

สาขาสมุทรสาคร

(ตรงขาม โรงเรียนมหาชัย คริสเตียน)

034-870737-9,034-870741,034-810877

สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร

(ชั้น 1 บริเวณรานทอง)

0-2594-2578-80

สาขาฟวเจอรพารค รังสิต

(ชั้น 2 Central Zone)

0-2958-5271-3

สาขาบิ๊กซี บางพลี

(ชั้น 1 Banking Zone)

0-2312-2626,0-2312-2665,0-2312-2667

สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน

(ชั้น 1 ตรงขาม DTAC )

0-2550-1287-9

สาขาตลาดไท

(อยูใกลตลาดผลไมรวม)

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

สาขาสุขสวัสดิ์

(ตั้งอยูในโครงการสุขนิเวศน 3
ปากซอยวัดครุนอก)

0-2462-8364-6,0-2819-2726

สาขาบิ๊กซี ติวานนท

(ชั้น 1 บริเวณ ติดกับธนาคารกรุงเทพ)

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

สาขาเทสโก โลตัส บางนา-ตราด

(ชั้น 1 Zone Bank)

0-2316-3184-6,0-2752-8143

สาขานครปฐม

(ถนนราชวิถี)

034-271981-3,034-210143

สาขาสมุทรปราการ

(ถนนประโคนชัย)

0-2389-1683-5,0-2702-6721

สาขาเมกาโฮม รังสิต

(ศูนยการคาเมกาโฮม รังสิต ชั้น 1)

0-2516-0971-2,0-2105-3935

สาขาโฮมโปร ประชาชื่น

(โฮมโปร ประชาชื่น ชั้น 1)

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

สาขาโฮมโปร พุทธมณฑลสาย 5

(โฮมโปร พุทธมณฑล ชั้น 1)

0-2482-1286-7,034-109605

สาขาพิษณุโลก

(ถนนบรมไตรโลกนารถ)

055-258051-3,055-219033

สาขานครสวรรค

(ถนนสวรรควิถี)

056-228521-3,056-311015

สาขาโฮมโปร นครสวรรค

(โฮมโปร นครสวรรค ชั้น 1)

056-371357,056-009735

สาขาโฮมโปร สุพรรณบุรี

(ถนนมาลัยแมน)

035-522-346-7,035-969605

สาขาโฮมโปร สระบุรี

(โฮมโปร สระบุรี ชั้น 1)

036-224471-2,036-679715

สาขาโฮมโปร เพชรบูรณ

(โฮมโปร เพชรบูรณ ชั้น 1)

056-719541-2,056-029705

สาขาบิ๊กซี อยุธยา

(ศูนยการคาบิ๊กซี อยุธยา ชั้น 2)

035-747133-4,035-959715

สาขาโฮมโปร ลพบุรี

(โฮมโปร ลพบุรี ชั้น 1)

036-776095-6,036-689805

สาขาบิ๊กซี หางดง

(ชั้น 1 Banking Zone)

053-447855-7

สาขาตลาดวโรรส

(ปากทางเขาตลาด)

053-252223-5

สาขาโฮมโปร แพร

(โฮมโปร แพร ชั้น 1)

054-531955-6,054-069505
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สาขา

หมายเลขโทรศัพท

สาขาเทสโก โลตัส รวมโชค (เชียงใหม)

(ศูนยการคาเทสโก โลตัส รวมโชค ชั้น 2)

053-014124-5,053-014282-3,
053-014154,053-014285,053-852027

สาขาโฮมโปร เชียงราย

(ศูนยการคา โฮมโปร เชียงราย ชั้น 1)

053-604430-1,052-029835

สาขาขอนแกน

(ถนนศรีจันทร)

043-235244,043-235258,043-235260,
043-245364,043-245366,043-245415

สาขาอุดรธานี

(ใกล หาแยกน้ําพุฯ)

042-230280-2,042-230284,042-230286

สาขาไอที พลาซา อุดรธานี

(ชั้น 1 บริเวณ ทางเขาหาง)

042-136155-7,042-343341

สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา

(ชั้น B ติดกับ TMB)

044-393925-7,044-288118

สาขาเซ็นทรัล ขอนแกน

(ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ขอนแกน ชั้น 2)

043-288540-2

สาขาอุบลราชธานี

(ถนนชยางกูร)

045-242584-6,045-262311

สาขาโฮมโปร ชัยภูมิ

(โฮมโปร ชัยภูมิ ชั้น 1)

044-051842-3,044-109705

สาขาโฮมโปร สกลนคร

(โฮมโปร สกลนคร ชั้น 1)

042-712862,042-712868,042-099705

สาขาโฮมโปร รอยเอ็ด

(โฮมโปร รอยเอ็ด ชั้น 1)

043-516849-50,043-039805

สาขาโฮมโปร เลย

(โฮมโปร เลย ชั้น 1)

042-845827-8,042-039805

สาขาโฮมโปร บุรีรัมย

(โฮมโปร บุรีรัมย ชั้น 1)

044-690490-91,044-119805

สาขาเมกาโฮม หนองคาย

(เมกาโฮม หนองคาย ชั้น 1)

042-990453-4,042-464229

สาขาโฮมโปร อุบลราชธานี

(โฮมโปร อุบลราชธานี ชั้น 1)

045-344738-9,045-959715

สาขาโฮมโปร ชลบุรี

(ชั้น 2 ฝง Home Pro)

038-387924-6

สาขาศรีราชา

(ถนนศรีราชานคร 2)

038-325693-5

สาขาบิ๊กซี พัทยากลาง

(ชั้น 2 ติดราน 3BB)

038-428946-8,038-360200

สาขาระยอง

(ถนนสุขุมวิท ติดกับธนาคารยูโอบี)

038-619434-6,038-864486

สาขาโฮมโปร ฉะเชิงเทรา

(โฮมโปร ฉะเชิงเทรา ชั้น 1)

038-513418-9,033-599515

สาขาโฮมโปร ปราจีนบุรี

(โฮมโปร ปราจีนบุรี ชั้น 1)

037-482338-9,037-629755

สาขาโฮมโปร จันทบุรี

(โฮมโปร จันทบุรี ชั้น 1)

039-418112-3,039-609815

สาขาหัวหิน

(ตรงขามแขวงการทางหัวหิน)

032-513420-2

สาขาโรบินสัน ราชบุรี

(หางสรรพสินคาโรบินสัน ราชบุรี ชั้น 1)

032-328025-7,032-310330

สาขาเมกาโฮม แมสอด

(ศูนยการคา เมกาโฮม แมสอด ชั้น 1)

055-506993-4

สาขาโฮมโปร กาญจนบุรี

(โฮมโปร กาญจนบุรี)

034-602695-6,034-622043

สาขาภูเก็ต

(ถนนเทพกระษัตรี)

076-355305-9

สาขาเทสโก โสตัส ภูเก็ต

(Banking Zone)

076-304113-5

สาขาโฮมโปร ภูเก็ต

(โฮมโปร ภูเก็ต (ฉลอง) ชั้น1)

076-384618-9,076-681135

สาขาปาตอง

(ปากซอย เดอะโรยัล พาราไดซ)

076-340770-1,076-340773,076-340775,
076-340778,076-3400801,076-292013

สาขาเซ็นทรัล สุราษฎรธานี

(ชั้น 3 Zone Bank)

077-602709-11

สาขาบิ๊กซี หาดใหญ 2

(ศูนยการคา บิ๊กซี หาดใหญ 2 ชั้น 1)

074-555211,074-555281,074-344014

สาขาหาดใหญ

(ถนนนิพัทธอุทิศ 2)

074-225622-3,074-225628,074-350067

สาขาโฮมโปร ชุมพร

(โฮมโปร ชุมพร ชั้น 1)

077-658893-4,077-979905

สาขาโฮมโปร ตรัง

(โฮมโปร ตรัง ชั้น 1)

075-502276-7,075-829705

สาขานครศรีธรรมราช

(ถนนพัฒนาการคูขวาง)

075-357617-19,075-317770
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