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สารจากประธานกรรมการ
เศรษฐกิจไทยปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา และ
การกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ๆ ที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วมากขึ้นทาให้เศรษฐกิจไทย
ที่พึ่งพาภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ช้า
ปี 2565 คาดว่า เศรษฐกิ จ ไทยจะฟื้ น ตั ว โดยมี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการฟื้ นตั วของ
อุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิต การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวภายใต้นโยบายการเปิดประเทศ
การขยายตั วที่ ดี ข องการส่ งออก รวมถึงการขั บ เคลื่ อ นจากการเบิ ก จ่ายงบประมาณภาครั ฐ
อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา
ภาระหนี้ สิ น ของภาคครั ว เรื อ นที่ สู ง ผลกระทบจากปั ญ หาข้ อ จ ากั ด ในห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต แล ะ
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิจและ
การเงินโลก
ปี 2564 กลุ่มธุรกิจทางการเงินบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชีย ล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
โดยเมื่ อ วัน ที่ 8 กั น ยายน 2564 CTBC Bank ได้ ซื้ อ หุ้ น ของบริษั ท แอล เอช ไฟแนนซ์ เชีย ล กรุ๊ป จากั ด (มหาชน) เพิ่ ม ท าให้
CTBC Bank เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 46.61 ของทุนที่ชาระแล้ว ด้วย CTBC Bank มองเห็นโอกาส
การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลยุ ท ธ์ ปี 2565 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ มี ก ลยุ ท ธ์ ห ลั ก ได้ แ ก่ การน าศั ก ยภาพด้ า นดิ จิ ทั ล แบงกิ้ ง
และความเชี่ ย วชาญในการให้ บ ริ ก ารด้ ว ยแพลตฟอร์ ม โซลู ชั น ทางการเงิ น ที่ ค รบวงจรของ CTBC Bank ที่ จ ะร่ ว มพั ฒ นา
Digital Infrastructure และ Platform เพื่ อเสริ มสร้ างขี ดความสามารถในการแข่ งขั นและเร่ งขยายธุ รกิ จ ที่ ให้ ผ ลตอบแทนดี การมี
พันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและมุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเร่งขยายฐานลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝาก ด้านธุรกรรมต่างประเทศ ด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
และด้านการลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด รวมทั้งยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ธุรกิจและลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ลูกค้าสามารถดาเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคัญกับการกากับดูแลกิ จการที่ ดี การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
สนับสนุนให้ธนาคารดาเนินการตามแนวทางการกากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารขอขอบคุ ณ ลูก ค้า ผู้ ถื อหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุ กกลุ่ม พนั กงาน สถาบั นการเงินภาครัฐและเอกชน รวมถึ ง
หน่วยงานราชการต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของธนาคารด้วยดีเสมอมา

(ดร.วรพล โสคติยานุรกั ษ์)
ประธานกรรมการ
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ความเป็นมาของธนาคาร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) เป็ น สถาบั น การเงิ น ที่ เป็ น ทางเลื อ กใหม่ ใ ห้ กั บ ผู้ บ ริ โภค เกิ ด จาก
แนวความคิ ด ของกลุ่ ม บริ ษั ท อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ร ายใหญ่ ในประเทศไทย คื อ บริ ษั ท แลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) และ
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดาเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและ
บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะมีฐานะการเงินที่มั่นคงแล้ว ยังตระหนักถึง
การจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีประกอบกับในปี 2547 ทางการได้ประกาศแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและเห็นว่าเป็นเวลา
เหมาะสมที่กลุ่มบริษัทจะได้ขยายการดาเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 43 ของทุนชาระแล้ว เสนอแผนจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ เพื่อรายย่อย
ต่อกระทรวงการคลัง และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 กระทรวงการคลังได้อนุ ญาตให้เปิดดาเนินการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญ าตให้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน โดยมีบริษั ท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคาร
เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
เมื่ อ วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2554 กระทรวงการคลั ง โดยค าแนะน าของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยอนุ ญ าตให้
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยใช้
ชื่อว่า ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และได้เปิดดาเนินการธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2554 ทาให้ธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้หลากหลาย
มากขึ้น
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร
1. ประเภทธุรกิจ จานวนหุ้น มูลค่าหุ้น และชนิดหุ้นทั้งหมดและทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว
ชื่อบริษัท
:
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ
:
LH Bank
เลขทะเบียนบริษัท
:
0107548000234
ประเภทธุรกิจ
:
ธนาคารพาณิชย์
เว็บไซต์
:
www.lhbank.co.th
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
:
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, และ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ทุนจดทะเบียน
:
จานวน 20,000,000,000 บาท
ทุนชาระแล้ว
:
จานวน 20,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
:
หุ้นสามัญหุ้นละ 10 บาท
ชนิดของหุน้ ทั้งหมด
:
ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ
2,000,000,000 หุ้น
และที่ออกจาหน่ายแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ์ -ไม่มีรอบระยะเวลาบัญชี
:
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ติดต่อ
:
สานักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0 2359 0000 หรือ 1327
โทรสาร 0 2677 7223
E-mail : presidentoffice@lhbank.co.th
กรรมการตรวจสอบ
:
นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 1868 1487
E-mail : pradits@lhbank.co.th
:
นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 5485 4269
E-mail : somsaka@lhbank.co.th
:
ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 5901 5888
E-mail : supriyak@lhbank.co.th
:
นายพิชัย
ดุษฎีกุลชัย
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 09 8992 8295
E-mail : pichaid@lhbank.co.th
ผู้สอบบัญชี
:
นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
:
นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
:
นางสาวรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
:
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5315
:
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เว็บไซต์ : www.ey.com/th
โทรศัพท์ : 0 2264 0777 โทรสาร : 0 2264 0789-90
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
รายการ
งบแสดงฐานะการเงิน : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เงินรับฝาก
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : ล้านบาท
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(หนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญ)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
เทียบเป็นรายหุ้น : บาท
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลีย่ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)
อัตราเงินปันผลจ่าย
เงินให้สินเชื่อต่อเงินกู้ยืม
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนของธนาคาร : ล้านบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนทั้งสิ้น

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2561

2560

251,479
41,734
177,083
8,940

240,085
43,983
160,970
6,004

230,548
51,647
155,530
3,962

238,658
55,313
161,893
3,775

230,396
55,237
154,020
3,403

5,110
2,397
192,513
216,380
35,099
20,000
20,000

5,368
5,003
182,735
203,719
36,366
20,000
20,000

2,775
16,721
165,018
194,269
36,279
20,000
20,000

3,520
23,290
168,171
203,054
35,604
20,000
20,000

3,264
32,979
143,742
195,274
35,122
20,000
20,000

7,751
(2,186)
5,565
1,293
6,858
(2,759)
(3,284)

7,927
(2,975)
4,952
1,671
6,623
(2,591)
(2,298)

8,788
(4,047)
4,741
1,427
6,168
(2,597)
(1,090)

8,575
(3,671)
4,904
1,154
6,058
(2,362)
(570)

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

815
691

1,734
1,408

2,481
2,038

3,126
2,569

2,832
2,312

0.35
0.170
17.550

0.70
0.350
18.183

1.02
0.700
18.140

1.29
1.170
17.802

1.40
0.857
17.561

0.28
1.93
49.22
91.79
18.85
40.23
18.357
16.165

0.60
3.88
49.73
85.77
25.24
39.12
19.802
17.068

0.87
5.67
68.68
85.67
23.13
42.10
19.265
16.481

1.10
7.27
91.08
84.60
19.06
38.99
20.045
17.131

1.05
8.79
64.87
87.19
14.05
40.49
21.857
18.673

33,914.86
38,513.90

33,959.46
39,398.17

34,578.32
40,421.08

34,344.23
40,185.53

34,101.44
39,915.64
4

(ล้านบาท)

ปี

(ล้านบาท)

ปี

5

(ล้านบาท)

ปี

(ล้านบาท)

ปี

6

(ล้านบาท)

ปี

(ล้านบาท)

ปี
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ชื่อ-สกุล:
ตำแหน่ง:
อำยุ (ปี):
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ:
กำรอบรม:

ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการ
66
- ปริญญาเอก The Wharton School, University of Pennsylvania
- ปริญญาโท The Wharton School, University of Pennsylvania
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 1/2003 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 42/2004 : IOD
- หลักสูตร Chairman Program (RCP) 10/2004 : IOD
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 6/2005 : IOD
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 1/2006 : IOD
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) 2/2007 : IOD
- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Finance Reporting (MFR) 6/2008 : IOD
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 3/2008 : IOD
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) 3/2008 : IOD
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 5/2011 : IOD
- ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผูบ้ ริหำร:
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
❖ กำรดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ประธานกรรมการ
บมจ. ไซมิสแอสเสท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน
❖ กำรดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
2557 - 2562

ประธานกรรมการ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการเงิน การธนาคาร สถาบัน
การเงินและตลาดทุน
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระบบการชาระเงิน
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การปฏิบัตกิ ารตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อ
ความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัตติ ามการภาษีอากร
ระหว่างประเทศ (FATCA)
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน
เลขาธิการ ก.ล.ต.
ประธานคณะกรรมการกากับตลาดทุน

เม.ย. 2554 - ส.ค. 2558

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ชื่อ-สกุล:
ตำแหน่ง:
อำยุ (ปี):
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ:
กำรอบรม:

นำยวู โค-ชิน
รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
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- Master of Business Administration, University of San Francisco, USA
- Bachelor of Arts in Business Administration,
National Cheng Kung University, Taiwan
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 146/2018 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผูบ้ ริหำร:
- ไม่มี
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 กำรดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ก.พ. 2561 - ก.ค. 2561
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กำรดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลำ
ต.ค. 2564
ส.ค. 2560
ก.พ. 2561
มี.ค. 2563
2560
2559
2558

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ก.ค. 2561
- ปัจจุบัน
- ก.พ. 2563
- 2560
- 2559

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
Special Professional, Office of the Chairman
Chief Representative, Bangkok Representative Office
Senior Advisor, Bangkok Representative Office
Executive Officer, Office of the Chairman

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
CTBC Bank Co., Ltd.
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ชื่อ-สกุล:
ตำแหน่ง:

นำยประดิษฐ ศวัสตนำนนท์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
อำยุ (ปี):
73
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ: - Master of Business Administration, Central State University, USA
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม:
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 : IOD
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3/2004 : IOD
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 1/2004 : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting 4/2006 : IOD
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 5/2007 : IOD
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 5/2008 : IOD
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2/2008 : IOD
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 6/2008 : IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 13/2013 : IOD
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 1/2014 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผูบ้ ริหำร:
- ไม่มี
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 กำรดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
2558 - พ.ย. 2563
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ณุศาศิริ จากัด
2547 - ธ.ค. 2562
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่
 กำรดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
เม.ย. 2563
ก.ค. 2561
มี.ค. 2561
ก.ย. 2561
มี.ค. 2561

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ต.ค. 2564
- มี.ค. 2563

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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ชื่อ-สกุล:
ตำแหน่ง:
อำยุ (ปี):
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ:
กำรอบรม:

นำยสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการกากับความเสี่ยง
69
- Master of Business Administration, New York University, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 157/2012 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
- หลักสูตร Cyber Resilience Leadership : Herd Immunity 2021 : BOT

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผูบ้ ริหำร:
- ไม่มี
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 กำรดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ธ.ค. 2561 - มิ.ย. 2563

กรรมการอิสระ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการกากับความเสี่ยง
ต.ค. 2557 - ส.ค. 2560
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กำรดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลำ
ก.ย. 2561
ก.ค. 2561
ต.ค. 2555
ต.ค. 2555
2546
ต.ค. 2548

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ส.ค. 2560
- ก.ย. 2555
- ก.ย. 2555

ตำแหน่ง
กรรมการกากับความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ชื่อ-สกุล:
ตำแหน่ง:
อำยุ (ปี):
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ:
กำรอบรม:

ดร.สุปรียำ ควรเดชะคุปต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
68
- Doctor of Philosophy in Economics, University of Hawaii, USA
- Master of Arts in Economics (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Bachelor of Economics, University of Tasmania, Australia
- Diploma of Tertiary Education University of New England, Australia
- Certificate of Population Studies University of Hawaii, USA
- หลักสูตร การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 : สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 56/2006 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 97/2007 : IOD
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 10/2010 : IOD
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD
- หลักสูตร Chartered Director Class 9/2015 : IOD
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 7/2015 : IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 31/2018 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
- ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผูบ้ ริหำร:
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 กำรดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ก.ย. 2561 - ต.ค. 2564
กรรมการกากับความเสี่ยง
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
 กำรดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลำ
ต.ค.2564 - ปัจจุบัน
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ก.ค. 2561
ส.ค. 2560
2545
2556
2529

- ส.ค. 2561
- ก.พ. 2561
- 2564
- ก.ย. 2561
- ก.ย. 2561

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บจ. พี.เอ.เค. ซัพพลาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:
การอบรม:

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
60
- Master of Business Administration, Ashland University, Ohio, USA
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Strategic Planning, APTD 2009
- หลักสูตร Global Management Program, APTD 2015
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 278/2019 : IOD
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 38/2020 : IOD
- Cyber Resilience Leadership “Tone from the Top” 2020 : BOT
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
- ไม่มี

❖ การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน

พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

บมจ. บ้านปู

❖ การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน

พ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
เม.ย. 2545 - พ.ค. 2561

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
General Manager,
Deputy to Country Head of Thailand
Head of Business Promotion
(Non-Japanese Corporate)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
สาขากรุงเทพ
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:
การอบรม:

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการ กรรมการบริหาร
63
- Master of Business Administration, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Stanford Executive Program (SEP),
Stanford Graduate School of Business, Stanford University, USA
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2549)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2005 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
❖ การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2535 - ปัจจุบัน
กรรมการ
พ.ค. 2556 - ส.ค. 2560
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัตกิ าร)
2545 - เม.ย. 2556
กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ)
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
พ.ค. 2554 - ก.ค. 2561
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
พ.ค. 2554 - มิ.ย. 2560
กรรมการบริหาร
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
2538 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2537 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์
❖ การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 แห่ง
ช่วงเวลา
ธ.ค. 2556
2555
2555
2548
2548
2547
2546
2545
2543
2538
2538
2538
2536
2533
2530
2529

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ก.ค. 2561
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน

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

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
Land and Houses USA, INC
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ - II
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บจ. แอล เอช แอสเซท
บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 1
บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส
บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ
บจ. แอล เอช เมืองใหม่
บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท
บจ. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้
บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

นายศิริชัย สมบัติศิริ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
68
- Master of Business Administration (Finance), University of Southern California
- บัญชี (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Management Program, Harvard Business School
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program 2007 :
Capital Market Academy (วตท.5)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD
- หลักสูตร วปอ. 4515 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Cyber Resilience Leadership “Tone From the Top” 2020 : BOT
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
- ไม่มี

การอบรม:

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดารงตาแหน่งในบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง
ช่วงเวลา
ธ.ค. 2559
ก.ย. 2559
ม.ค. 2556
ม.ค. 2556
เม.ย. 2553
เม.ย. 2543

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ก.พ. 2564
- ปัจจุบัน
- ก.ย. 2556

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
รองผู้จัดการใหญ่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. พรีบิลท์
บมจ. น้าตาลบุรีรัมย์
บมจ. โอเอชทีแอล
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

❖ การดารงตาแหน่งในบริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
มิ.ย. 2560
ม.ค. 2557
ม.ค. 2557
พ.ค. 2552

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- มิ.ย. 2560
- ก.ย. 2556

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Asean Finance Corporation Limited
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:
การอบรม:

นายฉี ชิง-ฟู่
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกากับความเสี่ยง
57
- Master of Business Administration, University of Texas at Austin, USA
- Bachelor of Economics, National Taiwan University, Taiwan
- หลักสูตร ABN AMRO Bank Credit Training 1994 : ABN AMRO BANK
- หลักสูตร CTBC Executive Program 2016 : CTBC BANK & Wharton Business School
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 146/2018 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
❖ การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการกากับความเสี่ยง กรรมการผู้จดั การ
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ก.ย. 2561 - ต.ค. 2564
ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
มี.ค. 2562 - ต.ค. 2564
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
❖ การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ต.ค. 2564
ส.ค. 2560
ก.ย. 2561
ก.ย. 2561
2560
2556
2556
2560
2556
2556

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ต.ค. 2564
- ต.ค. 2564
- 2564
- 2560
- 2560
- 2561
- 2560
- 2560

ตาแหน่ง
กรรมการบริหาร กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
Head of Global Operations Group
Head of South East Asia
Chief Strategy Officer
Commissioner
Director
Director

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

CTBC Bank Co., Ltd.
PT Bank CTBC Indonesia
CTBC Bank (Philippines) Corp.
CTBC Capital Corp.
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:
การอบรม:

นายวิเชียร อมรพูนชัย
กรรมการ
60
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ผู้ ต รวจสอบภายใน ( CPIA) : สมาคมผู้ ต รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย (สตท.)
- หลักสูตร Modern Managers Program : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Company Secretary Program 32/2009 : IOD
- หลักสูตร Effective Minute Taking 17/2010 : IOD
- หลักสูตร Company Reporting Program 17/2017 : IOD
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program : IOD
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 : IOD
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 19/2020 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
❖ การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ต.ค. 2564
ก.พ. 2564
พ.ค. 2552
พ.ค. 2564
พ.ค. 2563
ส.ค. 2562

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ต.ค. 2564
- ม.ค. 2564
- พ.ค. 2563

กรรมการ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กร
เลขานุการบริษัท
รักษาการประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกิจการองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย
❖ การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
มี.ค. 2551 - ต.ค. 2564
มี.ค. 2562 - ส.ค. 2562
ส.ค. 2560
เม.ย. 2559
พ.ย. 2553
มี.ค. 2557

- มี.ค. 2562
- ส.ค. 2560
- มี.ค. 2559
- ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
กรรมการ
เลขานุการธนาคาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย
ผู้ช่วยสายงาน สานักกรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:
การอบรม:

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
58
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- Lead to Lead the Change : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- 7 Habits of Highly Effective People : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- iSpeak Power Program : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- Think Forward Simulation Workshop : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- Profitable Leadership : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 8/2015 : IOD
- Cyber Resilience Leadership “Tone From the Top” 2020 : BOT
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
❖ การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ส.ค. 2561 - พ.ค. 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
บมจ. ธนาคารทหารไทย
ม.ค. 2557 - ก.ค. 2561
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา
❖ การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2557 - ก.ค. 2561

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการผู้แทนธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บลจ. ทหารไทย
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คณะผู้บริหารธนาคาร
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
58
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การอบรม :
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 8/2015 : IOD
- Cyber Resilience Leadership “Tone From the Top” 2020 : BOT
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2561 - พ.ค. 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
บมจ. ธนาคารทหารไทย
ม.ค. 2557 - ก.ค. 2561
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จดั การ
ม.ค. 2557 - ก.ค. 2561
กรรมการผู้แทนธนาคาร
บลจ. ทหารไทย
....................................................................................................................................................................................................................... .............................. ......................

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

นายธานี ผลาวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
58
• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม :
• หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ม.ค. 2555 - พ.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

นายพรรษฤทธิ์ ตระการกิจวิชิต
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานพิจารณาสินเชื่อและพัฒนาสินเชื่อ
57
• MBA, Finance – Woodbury University
• BA, Economics – California State University, Northridge
การอบรม :
• AML/CTPF สาหรับผู้บริหารสถาบันการเงิน (Anti-Money Laundering & Counter
Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing)
• IT Security Awareness สาหรับผู้บริหาร ประจาปี 2563
• หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2557 - 2562
รองกรรมการผู้จดั การ
Kiatnakin Bank Plc.
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จดั การ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สายงานพิจารณาสินเชื่อและพัฒนาสินเชื่อ
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

นายเฉิน จิง - หมิง
Senior Executive Vice President, Taiwanese Business Development Group
53
• M.A. Finance, University of Iowa, USA
• B.A. Public Finance, National Chengchi University, Taiwan
การอบรม :
• Pacific Rim Bankers Program (2011): University of Washington
• Wharton Executive (2012-2017): Wharton University of Pennsylvania
• หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
Senior Executive Vice President,
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
Taiwanese Business Development Group
ก.พ. 2558 - ธ.ค. 2560 CEO & General Manager
CTBC Singapore
มิ.ย. 2551 - ก.พ. 2558 President and Chief Executive Officer
CTBC Bank (Philippines) Corp.
Board Director
(ex Chinatrust)
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ชื่อ-สกุล
นายโกศล กวยาวงศ์
ตาแหน่ง
รองกรรมการผู้จดั การ Operation
อายุ (ปี)
56
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรม :
• หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จดั การ Operation
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ส.ค. 2559 - ม.ค. 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Operation
ต.ค. 2556 - ก.ค. 2559 หัวหน้าสายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการสินเชื่อ
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ
รองกรรมการผู้จดั การ Wholesale Banking
59
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 130/2010 : IOD
• หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จดั การ Wholesale Banking
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มี.ค. 2564 - ม.ค. 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Wholesale Banking
เม.ย. 2559 - ก.พ. 2560 ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานสินเชื่อ 4
....................................................................................................................................................................................................................
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

นายอนุชา บุปผเวส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Commercial
55
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Project Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรม :
• หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท


การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Commercial
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มี.ค. 2559 - มี.ค. 2560 ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานสินเชื่อ 5
ธ.ค. 2556 - มี.ค. 2559 ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 5
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

นายธกร เอี่ยมจิรกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Retail Lending
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• Master of Business Administration, Old Dominion University, Virginia, U.S.A.
• Bachelor of Business Administration, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :
• The 7 habits of highly effective people : PacRim Groups
• TMB Banking Survival on the future : Compass Institute
• หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558 – 2562
Head of Retail Advisory and Sales
TMB Bank PLC
Network (EVP Level)
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2563 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Retail Lending
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2562 – 2563
Director
TK 90 Co., Ltd
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

นายสมภพ อัศวฤทธิไกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงินและการลงทุน
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• MBA in Information Systems Management, Baylor University
• Bachelor of Arts in Computer Science, University of Texas at Austin
การอบรม :
• หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ม.ค. 2560 - ก.ย. 2561 Senior Vice President, IT Projects Manager, บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
IT Group
ม.ค. 2550 - ธ.ค. 2559 Senior Vice President, Head of Trading
Department - Global Markets Group
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารเงินและ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
การลงทุน
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกลุ
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Omni Channel Management
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• Master of Science (Engineering Business Management), The University
of Warwick
• Master of Engineering, Chulalongkorn University
• Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering), King Mongkut's University
of Technology North Bangkok
การอบรม :
• Customer (CX) and User (UX) Experience Design and Development:
Thought Works Inc.
• IT Security Awareness สาหรับคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง: ACIS
Professional Center Co., Ltd.
• หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2559 - 2561
Head of Process Transformation
The Siam Commercial Bank Public
Company Limited
2561 - 2562
Head of SME Customer Value Management TMB Bank Public Company Limited
2562 - 2564
Head of Retail Omni Channel Strategy and
Sales Management

การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Omni Channel
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
Management
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ชื่อ-สกลุ
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

นายวุฒิชัย
กมลสันติสขุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Retail Product and Marketing
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• Master of Management, Mahidol University
• Bachelor of Accountancy, Bangkok University
• IT Security Awareness สาหรับคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง: ACIS
การอบรม :
Professional Center Co., Ltd.
• กระบวนการคิดแบบ Systematic Thinking (e-learning): Future Skill
• หลักสูตร Information Security Awareness Training 2021 : LH Bank
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Retail Product and
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
Marketing
2562 - 2564
ผู้ช่วยสายงาน Product and Marketing Group
2560 - 2562
รักษาการ ผู้ช่วยสายงาน Product and Corporate
Marketing Group
2552 - 2560
ผู้อานวยการสานัก Products Management
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

นางสาวสิริพร งามวิริยะพงศ์
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
38
• บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม :
• LH BANK Leadership Development Journey (7 habits) Lead-Self: LH BANK
• การวิเคราะห์งบการเงิน (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• งบกระแสเงินสด (Cash Flow) (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• จรรยาบรรณและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มสี ่วนได้เสียสาธารณะ
(Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยสายงานการเงิน
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊

การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ม.ค. 2557 - พ.ย. 2562 ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายบัญชีและภาษีอากร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธนาคารได้กาหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ได้แ ก่ ภาวะเศรษฐกิจ การเมื องทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ และปั จจั ยอื่ น ๆ เช่ น จุ ดแข็ง จุด อ่อ น โอกาส ความเสี่ ยง ปั จจั ย
แห่งความสาเร็จ และประเด็นสาคัญต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ โดยจะนาปัจจัยดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนดกลยุทธ์องค์กร
ในแต่ละปี และมีการทบทวนแผนการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินกิจการ
ตามหลั กการก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี การป้ องกั นการจ่ ายเงินเพื่ อการคอร์ รัปชั น การเสริม สร้ างระบบบริห ารความเสี่ ย งที่ ค รอบคลุ ม
รวมถึงการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ ง จากัด อยู่ที่ระดับ
“A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” และอันดับเครดิตตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ระดับ “BBB”
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ น ธนาคารที่ ส่ งมอบประสบการณ์ ที่ ดี เหนื อ ความคาดหมายให้ กั บ ลู ก ค้ า ผ่ า นนวั ต กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก าร
และการเป็นที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ
พันธกิจ (Mission)
- คิ ด ค้ น และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริก ารทางการเงิ น ผ่ านความเข้ าใจทุ ก ความต้ อ งการของลู ก ค้ าอย่ างลึ ก ซึ้ ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
ได้อย่างรวดเร็ว

เป็ น ธนาคารที่ เติ บ โตอย่ างมี คุ ณ ภาพและยั่งยื น ยึ ด ลูก ค้ าเป็ น ศู น ย์ กลาง สามารถจั ดการกั บ การเปลี่ ยนแปลง

- สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีมีความสนุกในการทางาน การมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และ
การเติบโตของพนักงาน
-

ดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผู้ถือหุ้น

ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กรเป็นส่วนสาคัญที่จะผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกาหนดค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับ
โลกที่ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และยึ ด หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การเป็ น ตั ว ตั้ งต้ น ได้ แ ก่ C : Customer Centric, D : Dynamic,
A : Accountability
C : Customer Centric
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง
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D : Dynamic
มี ค วามพร้ อ มปรั บ ตั ว ต่ อ การพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงอยู่ เสมอ กล้ า คิ ด ต่ า ง ไม่ ยึ ด ติ ด กั บ สิ่ งเดิ ม ๆ ที่ เคยท า ตั้ งค าถาม
เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

A : Accountability
มีความเป็นเจ้าของ มีความรับผิดชอบในทุกมิติ ไม่ใช่เพียงแต่ในฝ่ายตนเอง มีความร่วมมือในการบรรลุเป้าหมายให้สาเร็จ

เครือข่ายสาขาของธนาคาร
ณ สิ้ น ปี 2564 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) มี เครื อ ข่ า ยสาขาทั้ งสิ้ น 78 สาขา ลดลง 30 สาขา
เมื่อเทียบกับปี 2563 ดังนี้
- สาขาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
37
สาขา
- สาขาในภูมิภาค
41
สาขา
จานวนสาขาธนาคาร (สาขา)
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และ
บริการของธนาคารแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านเงินฝากประเภทต่างๆ อาทิ
• เงินฝากออมทรัพย์
- เงินฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง ฝาก ถอน เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ มีความคล่องตัวและดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นทุกวัน
- เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า (Biz Saving) สาหรับลูกค้านิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยสูง พร้อมรับโบนัสพิเศษ + 0.10%
จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ากว่า 1 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
- เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ คุ้ ม ครองชี วิ ต ส าหรั บ ลู ก ค้ า ประเภทบุ ค คลธรรมดา อายุ ตั้ งแต่ 15 ปี ถึ ง 70 ปี ที่ ม อบ
ความคุ้มครองสูงสุด 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง เริ่มต้นฝากขั้นต่าเพียง 1,000 บาท
ยิ่งฝากมากยิ่งคุ้มครองมาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน
• เงินฝากไม่ประจา เป็นเงินฝากออมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ให้ดอกเบี้ยสูง โดยทุกขณะต้องมีเงินฝากเหลือในบัญชี
ไม่ต่ากว่า 5,000 บาท ฝาก ถอน เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการทาให้มีความคล่องตัว
• เงินฝากกระแสรายวัน เป็นเงินฝากที่เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ รับดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน สะดวกกับการ
เบิกถอน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่านเช็คหรือถอนผ่านบัตรเอทีเอ็ม
• เงิ น ฝากประจ า และใบรั บ เงิ น ฝากประจ า (FDR) เป็ น เงิ น ฝากที่ ส ร้ า งหลั ก ประกั น ที่ มั่ น คงในอนาคต
มีระยะเวลาฝากให้เลือกตามความต้องการ
• เงินฝากปลอดภาษี เป็นการฝากเงินรายเดือนด้วยจานวนเงินเท่าๆ กันทุกเดือน โดยมีระยะเวลาตามที่กาหนด
เช่น 24 เดือนและ 36 เดือน และมีจานวนเงินฝากรวมกันตลอดระยะเวลาการฝากไม่เกิน 600,000 บาท
• บริการเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ เป็นบริการที่สนับสนุนให้ธุรกิจมีความสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมรับดอกเบี้ยสูง
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น และสะดวกต่อการทาธุรกรรมต่างประเทศ ฝากได้ทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ
บัญชีเงินฝากประจา
• เงิน ฝากออมทรัพ ย์ ดิจิทั ล Pro-Fit เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เงิน ฝากที่ ออกแบบมาเพื่ อเพิ่ ม ความสะดวกให้ กับ ลู ก ค้ า
ที่ต้องการออมเงินให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและคล่องตัว บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีและทาธุรกรรม
การเงินได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะฝาก-ถอน-โอน จ่ายบิล เมื่อไหร่ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice โดยไม่ต้องมาที่สาขาธนาคาร
เพี ย งยื น ยั น ตั ว ตนเพื่ อ เปิ ด บั ญ ชี ด้ ว ยเทคโนโลยี ส แกนใบหน้ า (Facial Recognition) ผ่ า นเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ ส ในร้ า น 7-Eleven
ทุกสาขาทั่วประเทศ
กลยุทธ์การแข่งขันด้านเงินฝาก
ธนาคารได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความหลากหลายที่เหมาะสมกับอาชีพ
และฐานะการเงินของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการออมและตอบสนองความต้อ งการของลูกค้า ที่แตกต่างอย่า งทั่ว ถึง
โดยให้ผ ลตอบแทนในอัต ราที่จูง ใจควบคู่กับ สิท ธิป ระโยชน์ด้า นต่า งๆ ซึ่ง เป็น การเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อตอบแทนลูกค้าและเป็นการรักษาฐานลูกค้าเงินฝาก
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ช่องทางแอปพลิเคชั่น LH Bank M Choice และสาขาของธนาคารเป็นช่องทางที่ช่วยในการขยายฐานลูกค้าเงินฝาก
และเป็นช่องทางในการให้บริการลูกค้าในการทาธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งให้คาปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจ
ธนาคารได้จัดแคมเปญและโปรโมชั่นใหม่ๆ และการสร้างความสัม พันธ์กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มจานวน
ลูกค้ าให้ มาใช้ บริการกับ ธนาคารมากขึ้น รวมทั้ งเป็ น การสร้างโอกาสในการน าเสนอผลิต ภัณ ฑ์ และบริการต่างๆ ( Cross-Selling)
เพื่อขยายฐานรายได้ค่าธรรมเนียม
การกาหนดอัตราดอกเบี้ ย ธนาคารจะพิจารณาจากปั จจั ยภายในและภายนอกที่ อาจมีผลกระทบ เช่น ต้นทุนของธนาคาร
แนวโน้ ม อั ต ราดอกเบี้ ย ทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ และสภาวะการแข่ งขั น การระดมเงิน ฝาก เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ ธนาคารไม่ เน้ น การแข่ งขั น
อัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก แต่จะเน้นการบริการและการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. บริการด้านสินเชื่อ
บริก ารด้ านสิ น เชื่อ แบ่ งเป็ น 3 กลุ่ม หลัก ๆ ได้ แก่ สิน เชื่ อเพื่ อ ธุรกิจ ขนาดใหญ่ (Big Corporate & Corporate)
สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs & SSME) และสินเชื่อเพื่อรายย่อย (Retail) ดังนี้
1. สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Corporate & Corporate)
เป็นบริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ
หรือใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ สนับสนุนการขยายกาลังการผลิตหรือลงทุนทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุป กรณ์
โดยธนาคารพิจารณาประเภทสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อระยะสั้น และสินเชื่อระยะยาวที่มีความเหมาะสมตามประเภทธุรกิจและความต้องการ
ของลูกค้า
2. สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs & SSME)
เป็นบริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
ในการประกอบธุรกิจหรือใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ สนับสนุนการขยายกาลังการผลิตหรือลงทุนทั้งอาคาร โรงงาน
เครื่อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ โดยธนาคารพิ จ ารณาประเภทของสิ น เชื่ อ ทั้ งสิ น เชื่ อ ระยะสั้ น และสิ น เชื่ อ ระยะยาวที่ มี ค วาม เหมาะสม
ตามประเภทธุรกิจและความต้องการของลูกค้า
ประเภทสินเชื่อแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ดังนี้
- สินเชื่อระยะสั้น
เป็นบริการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและบริหารกระแสเงินสด ที่สามารถเบิกใช้และชาระคืนได้ตลอดระยะเวลาเงินกู้
อายุวงเงินไม่เกิน 1 ปี เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft - O/D) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
- สินเชื่อระยะยาว
เป็นบริการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ที่ชัดเจนและ
กาหนดระยะเวลาการชาระคืนสอดคล้องกับความคืบหน้าของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการเพื่อสนับสนุน
ผู้ป ระกอบการในการลงทุ น ในโครงการต่ างๆ เช่ น การขยายกิจการ สร้างโรงงาน/อาคารส านัก งาน การซื้ อสิน ทรัพย์ ถาวร อาทิ
เครื่องจักร ยานพาหนะ และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน
- สินเชื่อแฟคตอริ่ง
เป็ น บริ ก ารทางการเงิ น อี ก รู ป แบบหนึ่ ง เพื่ อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นช่ ว ยเพิ่ ม สภาพคล่ อ งทางการเงิ น ให้ แ ก่
ผู้ป ระกอบการ โดยการโอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี้ ให้ ธนาคารหลังจากผู้ประกอบการได้ส่งสิน ค้า/ให้บริการกับลูกค้า (ลูกหนี้ )
เรียบร้อยแล้ว เมื่อลูกค้าส่งเอกสารทางการค้า อาทิ ใบอิน วอยซ์ ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบวางบิ ล และใบเสร็จรับเงินมายังธนาคาร
ลูกค้าจะได้รับเงินตามอัตราส่วนที่ตกลงกัน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์อื่นค้าประกัน เช่น ได้รับเงินร้อยละ 70 - 80 ของใบอินวอยซ์
ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้ น และเมื่อลูกหนี้การค้าชาระหนี้ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะจ่ายเงิน
ค่าสินค้าส่วนที่เหลือคืนให้ลูกค้า
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• บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance)
เป็นบริการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจนาเข้าและส่งออกให้สามารถเพิ่มโอกาสทางธุ รกิจและ
เสริ ม สร้ า งความแข็ งแกร่ งในการเจรจาต่ อรองกั บคู่ ค้ าผ่ านเครื อข่ ายของธนาคารทั่ วโลกด้ วยมาตรฐานระดั บสากล โดยมี บริ การ
ที่มีความหลากหลายและครบวงจร อาทิ
- Letter of Credit
- Bills for Collection
- Remittance
- Trust Receipt
- Packing Credit
- Bank Guarantee, Standby L/C
- สินเชื่อเช่าซื้อ – เพื่อการพาณิชย์
เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์สาหรับผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการรถเช่า และอื่นๆ
- บริการออกหนังสือค้าประกัน อาวัล และรับรองตั๋วเงิน
เป็นบริการออกหนังสือค้าประกัน อาวัล และรับรองตั๋วเงิน สาหรับลูกค้าที่ต้องการใช้วางหนังสือค้าประกัน
ให้กับหน่วยงานผู้วา่ จ้าง การยื่นประมูลงาน หรือการค้าประกันอื่นๆ เช่น
1. หนังสือค้าประกันการยื่นซองประกวดราคาหรือยื่นซองประมูล
2. หนังสือค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือสัญญาค้าประกันผลงาน
3. หนังสือค้าประกันการชาระเงินล่วงหน้า และหนังสือค้าประกันการเบิกเงินประกันผลงาน
4. หนังสือค้าประกันอื่น ๆ
- บริการให้คาปรึกษาและบริการอื่นๆ ด้านสินเชื่อ
เป็นบริการให้คาปรึกษาและบริการอื่นๆ ด้านสินเชื่อที่ครบวงจร เช่น การให้คาปรึกษาด้านโครงสร้างทางการเงิน
การเป็นผู้จัดหาเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent) และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent)
3. สินเชื่อรายย่อย (Retail Lending)
เป็ นบริ การสิ นเชื่ อกั บกลุ่ มลู กค้ ารายย่ อยที่ เป็ นบุ คคลธรรมดาหรื อเจ้ าของกิ จการ โดยแบ่ งประเภทสิ น เชื่ อ
ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ดังนี้
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นบริการสินเชื่อสาหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทุกโครงการจัดสรร สามารถ
ขอวงเงินเพิ่มเพื่อการต่อเติม ตกแต่ง หรือซื้อเฟอร์นิเจอร์
- สินเชื่อ Refinance เป็นบริการสินเชื่อเพื่อชาระหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเดิม สามารถ
ขอวงเงินเพิม่ เพื่อต่อเติม ตกแต่ง หรือซื้อเฟอร์นิเจอร์
- สินเชื่อ Home for Cash เป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์แบบชาระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็น
ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ เพื่อช่วยเติมเต็มชีวิตและทรัพย์สิน
- สิ น เชื่ อ บุ ค คล เป็ น บริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ อุ ป โภคบริโภคแบบไม่ มี ห ลั ก ประกั น เพื่ อ ช่ วยให้ ลู ก ค้ ามี เงิน สด
หมุนเวียน
กลยุทธ์การแข่งขันบริการด้านสินเชื่อ
ธนาคารแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการ โดยมุ่งเน้นการพัฒ นาความสัมพันธ์อันดี
กับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่มได้ อย่างชัดเจน โดยจะพิ จารณาจัดรูปแบบสิน เชื่อ อัตราดอกเบี้ย ประเภทวงเงิน ระยะเวลาการชาระที่ เหมาะสม
กับประเภทธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย และมีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่รวดเร็ว
นอกจากนี้ ธนาคารยังเน้นขยายสินเชื่อแก่ลูกค้าเดิมที่ มีประวัติการชาระดีเพื่ อเพิ่ มโอกาสทางธุรกิจและรักษา
ฐานลู ก ค้ าเดิ ม ให้ อ ยู่ กั บ ธนาคารอย่ า งยาวนาน และส าหรั บ ลู ก ค้ า ใหม่ ธนาคารตั้ งเป้ า ขยายสิ น เชื่ อ ไปที่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมายที่ มี
ฐานะการเงินดี และใช้กลยุทธ์ให้สาขาของธนาคารเป็นผู้แนะนาสินเชื่อ รวมทั้งให้ลูกค้าเดิมแนะนาบริการสินเชื่อของธนาคารไปยังเพื่อน
หรือคู่ค้าทางธุรกิจให้มาใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร
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กลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยมีเป้าหมาย
คือความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ โดยธนาคารมีการออกแบบ Customer Journey เพื่อตอบโจทย์การส่งมอบประสบการณ์
ที่ ดี ในการขอสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้ กั บ ลู ก ค้ า โดยเริ่ ม ตั้ งแต่ วั น ที่ ลู ก ค้ า มี ค วามต้ อ งการสิ น เชื่ อ การรั บ รู้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องธนาคาร
การเปรีย บเที ย บผลิ ต ภั ณ ฑ์ การตั ด สิ น ใจใช้บ ริก าร และการบริก ารหลังการขาย และธนาคารได้ พั ฒ นาองค์ ป ระกอบต่างๆ เช่ น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ กระบวนการพิจารณาอนุมัติ ที่รวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้ น
ธนาคารยังเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านบริการออนไลน์ให้สอดรับกับ Digital Trend
3. บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์
บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการที่ธนาคารให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยกาลังเข้าสู่
ยุคดิจิทัล ดังนั้นการทาธุรกรรมหรือบริการจะเน้นเรื่องดิจิทัลเป็นหลัก ธนาคารได้พัฒนาและเพิ่มบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับการทาธุรกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล เช่น
- บริการทางการเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง (LH Bank M Choice) เป็นบริการที่สามารถ
ท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ได้ ส ะดวก รวดเร็ ว ทุ ก วั น ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ บริ ก าร
ถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรเดบิตผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อขาย
กองทุน และเปิดบัญชีเงินฝากได้อีกด้วย
- บริการซื้อขายกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน Profita เป็นบริการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนกองทุน ที่รองรับคาสั่งได้ตลอด 24
ชั่วโมง และมีฟีเจอร์มากมายช่วยให้ลงทุนได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ อัดแน่นข้อมูลกองทุนแบบจัดเต็ม ทั้งจากกองทุนระดับโลก
ที่ ผ่านการแนะน าจากผู้เชี่ ย วชาญ แบบกระชับ เข้ าใจง่าย ซึ่ งสามารถดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชั น Profita ผ่ าน Apple Store และ
PlayStore โดยฟีเจอร์ที่น่าสนใจ เช่น
• ฟังก์ชันค้นหากองทุนตามความต้องการ เช่น เลือกกองทุนที่มีผลตอบแทนย้อนหลังสูงสุด, เงินปันผล, Morningstar
Rating หรือกองทุนแนะนาโดย LH Bank Advisor
• ฟังก์ชัน DCA ที่ช่วยสร้างวินัยการลงทุนแบบประจาได้ทั้ง แบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน
• Robo Advisor ผู้ช่วยอัจฉริยะที่วางแผนการลงทุนพร้อมปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ
• ฟังก์ชันแจ้งเตือนกาไร-ขาดทุน ตามความต้องการเมื่อถึงเป้าหมายที่กาหนด
- บริ ก ารทางการเงิ น ผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต แบงก์ กิ้ ง ส าหรั บ ลู ก ค้ า นิ ติ บุ ค คล
(LH Bank Speedy) เป็ น บริ ก ารที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น
ที่ส ามารถท าธุรกรรมได้ ทุก วัน ทุ กที่ ทุ กเวลา และมีระบบรักษาความปลอดภัย แบบ Double
Security ที่ทาให้มั่นใจในการทาธุรกรรมทางการเงิน
- บริการบัตรเดบิ ต (LH Bank Debit Chip Card) เป็น บัตรที่ใช้ทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านตู้เอทีเอ็มได้ทุกตู้ทุกธนาคารทั่วประเทศ ปลอดภัยด้วยการบันทึกข้อมูลบนชิปการ์ด
จึงไม่ต้องกลัวการถูกคัดลอกข้อมูลจากบัตร อีกทั้งสามารถนาบัตรไปถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็ม
ที่ ต่ า งประเทศที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ UnionPay International และสามารถซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร
ที่ ร้ า นค้ าหรื อ Online Shopping ได้ อ ย่ างสะดวก พร้ อ มรับ สิ ท ธิ พิ เศษมากมายจากร้ านค้ า
ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นกับ UnionPay International
- บริการบั ตรเดบิ ตพรีเมี่ยม (LH Bank Premium) เป็นบัตรที่คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด 300,000 บาท
ซึ่งรับประกันภัยโดยบมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงประวัติสุขภาพในใบสมัคร คุ้มครองทันที สาหรับ
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ เพียงยื่นบัตร LH Bank Premium พร้อมบัตรประชาชนกับสถานพยาบาลคู่สัญญา
- บริการตู้เอทีเอ็ม เป็นบริการถอนเงินสด โอนเงิน ชาระค่าสินค้าและบริการ การโอนเงินพร้อมเพย์ โดยตู้เอทีเอ็ม
ของธนาคารสามารถรั บ บั ต รเอที เอ็ ม และบั ต รเดบิ ต ทุ ก ธนาคาร รวมถึ งบั ต ร UPI (UnionPay International) ที่ เป็ น ชิ ป การ์ ด
เพื่อให้บริการแก่นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป ให้สามารถถอนเงินสดเป็นสกุลเงินบาทได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีตู้เอทีเอ็ม จานวน 2 เครื่อง
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- บริ การพร้ อมเพย์ (LH Bank PromptPay) เป็ น บริ ก ารรั บ -โอนเงิ น โดยการ
ผูก บั ญ ชี เงิน ฝากของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ กั บ หมายเลขบั ต รประชาชน หรือ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ก็สามารถรับ-โอนเงินได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
- บริการพร้อมเพย์นิติบุคคล (LH Bank Business PromptPay) เป็นบริการโอนเงินและรับโอนเงินทางเลือกใหม่
สาหรับบริษัท/องค์กร โดยผูกบัญชีเงินฝากของบริษัทกับเลขประจาตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
4. บริการด้านอื่นๆ
- บริการรับชาระภาษีกับกรมสรรพากร เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชน
ทั่วไปในการชาระภาษีผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร หรือผ่านตู้เอทีเอ็ม LH Bank
- บริการ Cash Management เป็ นบริการทางการเงินสาหรับ ธุรกิจที่สะดวก รวดเร็ว ลดงานเอกสาร ลดต้นทุ น
การบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจอย่างลงตัว ได้แก่
1. บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน โดยทารายการโอนเงินที่มีจานวนรายการมากๆ ด้วยการส่งคาสั่งเพียงครั้งเดียว
2. บริการโอนเงินรายย่อยต่างธนาคาร (Bulk Payment) โดยทารายการโอนที่มีจานวนรายการมากๆ ด้วยการ
ส่งคาสั่งเพียงครั้งเดียว
3. บริการตัวแทนรับชาระค่าสินค้าและบริการผ่านธนาคาร (Bill Payment)
4. บริการตัดบัญชี/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit / Direct Credit)
- บริการด้านประกัน มีผลิตภัณฑ์ประกันให้เลือกหลายแบบตามความต้องการของลูกค้า ทั้งประกันชีวิต และประกัน
วินาศภัย โดยมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันต่างๆ ให้เลือก ดังนี้
1. เป็นนายหน้าประกันชีวิตให้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เช่น
1. ประกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น (Unit-Linked) ตั ว ช่ ว ยวางแผนการเงิ น ที่ คิ ด และออกแบบมาให้ ค รบ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างทุกช่วงชีวิต ทั้งการลงทุนในกองทุนรวม ความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพในกรมธรรม์เดียว
• Flexi Invest Link One+ จ่ายครั้งเดียว เพิ่มโอกาสในการลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น พลัส ความมั่นคง
ในอนาคตของคุณและครอบครัว
• Flexi Invest Link Design ความมั่ น คงและสุ ข ภาพที่ อ อกแบบได้ เพิ่ ม ความอุ่ น ใจด้ ว ยสั ญ ญาเพิ่ ม เติ ม
การประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง แบบเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา
• Unit-Linked 15/6 สร้างพอร์ตชีวิตให้เติบโตอย่างมั่งคง ความมั่นใจให้ลูกค้าทุกช่วงสถานการณ์การลงทุน
ได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอด 15 ปี
2. ประกันตลอดชีพสร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่ ” ได้ด้วย “เงินก้อนเล็ก” ส่งผ่านความมั่นคั่งจากรุ่นสู่รุ่น
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแบบประกันคุ้มครองตลอดชีพ
• Happy Life 9920 มอบหลักประกันตลอดเส้นทาง ผ่อนจ่ายสบายๆ 20 ปี
• Happy Life 997 สร้างหลักประกันเพื่อคนรุ่นหลัง จ่ายเบี้ยสั้น พร้อมรับเงินคืนต่อเนื่องตลอดสัญญา
• Happy Life 9090 คุ้มครองสูงวัย สูงสุดถึง 80 ปี สุขใจแฮปปี้ คุ้มครองชีวิต 100% ของจานวนเอาประกันภัย
ซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้
• ประกันคุ้มครองตลอดชีพ 995 ตัวช่วยวางแผนมรดก ส่งต่อความมั่งคั่งรุ่นสู่รุ่น ชาระเบี้ยเพียง 5 ปี คุ้มครอง
ชีวิตถึงอายุ 99 ปี
3. ประกันเพิ่มเติมสุขภาพ คุ้มครองสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ
• ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท
• ความคุ้ ม ครองสุ ข ภาพ อี ลิ ท เฮลท์ เลื อ กความคุ้ ม ครองเหนื อ ระดั บ มากขึ้ น คุ้ ม ครองสู ง ตอบโจทย์
ความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยวงเงินความคุ้มครอง 20-100 ล้านบาทต่อปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรง โรคระบาด
และโรคทั่วไป
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4. ประกั น แบบบ านาญ HAPPY RETIRE 855 สุ ข ใจหลั ง เกษี ย ณ รั บ เงิ น บ านาญปี ล ะ 20% การั น ตี
จ่ายเงินบานาญ 15 ปี ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 300,000 บาทต่อปี
5. ประกันแบบสะสมทรัพ ย์ ทรัพ ย์เพิ่ม พูน 888 อนาคตทางการเงินที่คุณ กาหนดได้ รับเงินคืนทุ กปี 8%
ของจานวนเอาประกันภัย คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 800% และคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 6,400% ของจานวน
เอาประกันภัย
2. เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันต่างๆ ได้แก่
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
โดยมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันต่างๆ ให้เลือก ดังนี้
• ประกันภัยบ้าน
• ประกันภัยคอนโด
• ประกันภัยจักรยาน
• ประกันภัยเซิร์ฟสเก็ต
• ประกันภัยไซเบอร์
• ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
• ประกันภัยไข้เลือดออก
• ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เบสท์ไดร์ฟ
• ประกันภัยการเดินทาง
• ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
• ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
• ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
• ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- บริการซื้อขายหน่วยลงทุน ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนต่างๆ ซึ่งมีกองทุนหลากหลายประเภท เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน และกองทุนประเภทสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ได้แก่
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (LHFUND)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด (Principal)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (MFC)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (SCBAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด (ONEAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) (KTAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด (TMBAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด (KSAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด (KKPAAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด (UOBAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด (TISCOASSET)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (KAsset)
- บริการรับชาระค่าสินค้าและบริการ อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบัตรเครดิต ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ รวมถึงระบบหักบัญชีอัตโนมัติ
- บริการฝาก ถอน จ่ายชาระค่าสินเชื่อผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
ทาให้ลูกค้ามีความสะดวกในการฝาก-ถอนเงินสด หรือชาระค่าสินเชื่อของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงใช้
บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน เลขที่บัญชี และโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับใบเสร็จยืนยันการทาธุรกรรม และมียอดเงิน
เคลื่อนไหวในบัญชีปลายทางทันที
-

บริการให้เช่าตู้นิรภัย
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ
ฐานลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในกลุม่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นผู้นาตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเป็นประโยชน์ต่อการปล่อยสินเชื่อของธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
รวมไปถึงเป็นโอกาสในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอื่นๆ ให้กับลูกค้าดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารยังมีโอกาสในการ
ปล่ อ ยสิ นเชื่ อเพื่ อ ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มให้ กับ บริษั ท คู่ ค้ าของบริษั ท ในกลุ่ม บริษั ท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากั ด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
การขยายบริการด้านสินเชื่อไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ การขยายฐานลูกค้าเงินฝาก การเพิ่มช่องทางการให้บริการเพื่อขยาย
ฐานรายได้ค่าธรรมเนียม การให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความชานาญในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมทั้งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยให้การทางานรวดเร็วและมุ่งสู่
การเป็ น Digital Banking รวมทั้ ง การท าการตลาดผ่ า น Social Media เช่ น LINE Facebook และ YouTube เพื่ อ เข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
การให้เช่าซื้อ
อื่นๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ออก
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน
ค่านายหน้ารับ
อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
อื่นๆ

2564
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)

2562
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)

6,358.12
907.81
482.36
2.59
0.26
7,751.14

92.71
13.24
7.03
0.04
113.02

6,207.92
1,222.49
490.55
6.10
0.13
7,927.19

93.73
18.46
7.41
0.09
119.69

6,623.25
1,519.64
632.50
12.30
0.03
8,787.72

107.39
24.64
10.25
0.20
142.48

(1,532.22)
(36.66)

(22.34)
(0.53)

(2,119.31)
(90.57)

(32.00)
(1.37)

(2,514.93)
(98.60)

(40.78)
(1.60)

(461.40)
(140.48)
(15.77)
(2,186.53)
5,564.61

(6.73)
(2.05)
(0.23)
(31.88)
81.14

(447.92)
(303.37)
(14.05)
(2,975.22)
4,951.97

(6.76)
(4.58)
(0.21)
(44.92)
74.77

(877.06)
(555.77)
(0.18)
(4,046.54)
4,741.18

(14.22)
(9.01)
(0.00)
(65.61)
76.87

54.20
261.23
74.15
389.58

0.79
3.81
1.08
5.68

40.54
209.73
101.89
352.16

0.61
3.17
1.54
5.32

56.86
220.45
114.38
391.69

0.92
3.57
1.86
6.35

(64.38)
(7.73)

(0.94)
(0.11)

(58.76)
(10.96)

(0.89)
(0.17)

(67.57)
(12.55)

(1.10)
(0.20)
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โครงสร้างรายได้
รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้อื่น
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

2564
จานวน
(ล้านบาท)
(72.11)
317.47
155.65
801.30
19.23
976.18
6,858.26

ร้อยละ
(1.05)
4.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(69.72)
(1.06)
282.44
4.26

2.27
11.68
0.28
14.23
100.00

833.92
494.14
60.92
1,388.98
6,623.39

12.59
7.46
0.92
20.97
100.00

2562
จานวน
(ล้านบาท)
(80.12)
311.57
503.85
582.17
28.82
1,114.84
6,167.59

ร้อยละ
(1.30)
5.05
8.17
9.44
0.47
18.08
100.00

จากตารางแสดงโครงสร้างรายได้ จาแนกเป็น 3 ประเภท คือ
1. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ ด อกเบี้ ย ประกอบด้ วย รายได้ จ ากเงิน ให้ สิน เชื่อ แก่ ลู กหนี้ รายได้จ ากเงิน ลงทุ น ในตราสารหนี้ รายได้
จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รายได้จากการให้เช่าซื้อและอื่นๆ โดยในปี 2564 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยจานวน 7,751.14
ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 176.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.22
ค่ าใช้ จ่ า ยดอกเบี้ ย ประกอบด้ ว ย ค่ าใช้ จ่ า ยดอกเบี้ ย จากเงิน รับ ฝาก รายการระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น
เงิน นาส่งสถาบันคุ้ มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ ที่ออก และอื่นๆ โดยในปี 2564 ธนาคารมีค่ าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจานวน 2,186.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 788.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.51
รายได้ ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ จ านวน 5,564.61 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.14 ของรายได้ จ ากการด าเนิ น งาน
รวมรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ 612.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.37
2. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มและบริก าร ส่ ว นมากมาจากค่ า ธรรมเนี ย มการอ านวยสิ น เชื่ อ ซึ่ งประกอบด้ ว ย รายได้
การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน รายได้ค่านายหน้ารับ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ (ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม
ATM ค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมเช็ค) โดยในปี 2564 ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการจานวน 389.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 37.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.63
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนี ยมและบริก ารจานวน 72.11 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี 2563 จานวน 2.39 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจานวน 317.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.63 ของรายได้จากการดาเนินงาน
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 35.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40
3. รายได้อื่น
รายได้อื่น ประกอบด้ วยกาไรจากเงินลงทุน รายได้เงินปันผล และรายได้จากการดาเนิน งานอื่น โดยในปี 2564
ธนาคารมีรายได้อื่นจานวน 976.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 412.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.72 ส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากกาไรจากเงินลงทุนทีล่ ดลง 678.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81.34
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. หลักทรัพย์ของธนาคาร
1.1 หุ้นสามัญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ธนาคารมี ทุ น จดทะเบี ย นจานวน 20,000,000,000 บาท แบ่ งเป็ น หุ้ น สามั ญ จานวน
2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนชาระแล้วจานวน 20,000,000,000 บาท
1.2 หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี 1.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
- ไม่มี 2. ผู้ถือหุ้น
2.1 โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
รายชื่อ
1. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
115.
2. ผู้ถอื หุ้นรายย่อย 17 ราย
รวม

จานวนหุ้น
1,999,999,900
100
2,000,000,000

ร้อยละ
99.99
0.01
100.00

2.2 ข้อมูลผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
99.99 ของทุนชาระแล้ว
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อลงทุนในธนาคารและเพื่อเป็นไปตาม
พระราชบัญญั ติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) เป็นบริษั ทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากั ด (มหาชน) เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม
Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เป็นบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยได้ รั บ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท แอล เอช ไฟแนนซ์ เชี ย ล กรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน)
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยใช้อกั ษรย่อในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ว่า LHBANK และต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้เปลี่ยนอักษรย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า LHFG
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3. การออกหลักทรัพย์อื่น
ธนาคารได้ออกตราสารหนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อ
ประเภท

จานวน ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
(ปี)
ต ร า ส า ร ด้ อ ย สิ ท ธิ เพื่ อ นั บ เป็ น ตราสารด้อยสิทธิ
2,400
10.01
3.75%
เงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากั ด (มหาชน)
ครั้ ง ที่ 1/2564 ครบก าหนดไถ่ ถ อน
ปี พ .ศ . 2574 ซึ่ งมี ข้ อ ก า ห น ด ให้
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือ
บ างส่ ว น ) เมื่ อท างการตั ด สิ น ใจ
เข้ า ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ ผู้ อ อก
ตราสารเงินกองทุน และผู้ออกตราสาร
เงิ น กองทุ น มี สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนตราสาร
เงินกองทุนก่อนกาหนด
ตั๋ ว แลกเงิ น ธนาคารแลนด์ แอนด์
ตั๋วแลกเงิน
300
0.24
เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มูลค่า 300.00
ล้ า นบาท ครบก าหนดไถ่ ถ อนวั น ที่
15 มีนาคม 2565 (LHBANK22315A)
ตั๋ ว แลกเงิ น ธนาคารแลนด์ แอนด์
ตั๋วแลกเงิน
1,000
0.73
เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00
ล้ า นบาท ครบก าหนดไถ่ ถ อนวั น ที่
22 กันยายน 2565 (LHBANK22922A)

วันครบกาหนด
21/05/2574

15/03/2565

22/09/2565

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร สรุปสาระสาคัญคือเงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุ มัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้
เมื่ อ เห็ น ว่าธนาคารมี กาไรสมควรพอที่ จ ะท าเช่ นนั้ น และรายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อหุ้ นทราบในการปร ะชุ มคราวถั ด ไป นอกจากนี้
การจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและตามที่กฎหมายกาหนด
4.2 ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารอง กาหนดให้ในระหว่างเวลาที่
สถาบันการเงินยังไม่ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชีหรือกันสารองสาหรับ สินทรัพย์และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหาย
ไม่ครบทั้งจานวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล กาหนดให้สถาบันการเงินไม่ควรนากาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล
เช่น กาไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) กาไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและ
ไม่ควรนากาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มกี ารซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทาให้สถาบันการเงินมีกาไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ากว่ากรณีปกติ
มาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถ
ซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต
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5. จานวนและชนิดของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น (ทางตรงและทางอ้อม)
- ไม่มี -
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โครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ประเภทกรรมการ
ดร.วรพล
โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวู
โค-ชิน
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
กรรมการบริหาร
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการกากับความเสี่ยง
ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
นายพิชัย
ดุษฎีกุลชัย
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล
นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
นายศิริชัย
สมบัติศิริ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
นายวิเชียร
อมรพูนชัย
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
นายฉี
ชิง-ฟู่
กรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
กรรมการกากับความเสี่ยง
นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
เพศ
ชาย
หญิง
ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จานวน
9
2
จานวน
4
6
1

สัดส่วน
ร้อยละ 81.82 ของกรรมการทั้งคณะ
ร้อยละ 18.18 ของกรรมการทั้งคณะ
สัดส่วน
ร้อยละ 36.36 ของกรรมการทั้งคณะ
ร้อยละ 54.54 ของกรรมการทั้งคณะ
ร้อยละ 9.09 ของกรรมการทัง้ คณะ

กรรมการธนาคาร มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของธนาคาร
และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทกาหนด
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคาร
นายวู โค-ชิน นายฉี ชิง-ฟู่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ นายศิริชัย สมบัติศิริ นายวิเชียร อมรพูนชัย และนางสาวชมภูนุช
ปฐมพร กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
โครงสร้ า งการจั ด การของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการธนาคาร
ซึ่ งคณะกรรมการธนาคารได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอี ก 5 คณะ ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยมี องค์ประกอบ คุณสมบัติการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้มีอานาจในการจัดการธนาคารต้องได้รับ
ความเห็นชอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังนี้
1. ดร.วรพล
โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการ
2. นายวู
โค-ชิน
รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
กรรมการอิสระ
4. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการอิสระ
5. ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการอิสระ
6. นายพิชัย
ดุษฎีกุลชัย
กรรมการอิสระ
7. นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการ
8. นายศิริชัย
สมบัติศริ ิ
กรรมการ
9. นายวิเชียร
อมรพูนชัย
กรรมการ
10. นายฉี
ชิง-ฟู่
กรรมการ
11. นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
กรรมการ
นางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์
เลขานุการ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินกิจการของธนาคารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคารและของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร
2. ก าหนดทิ ศ ทางและเป้ าหมายเชิ งกลยุ ท ธ์ ในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้ งพิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบายและทิ ศ ทาง
การดาเนินงานของธนาคารตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกากับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ
การอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริห ารและพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
4. ติดตามการดาเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดาเนิน
กิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
5. ดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีความสามารถในการจัดการในงานของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
6. ดูแลให้ธนาคารมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้การทาหน้าที่ควบคุม กากับ
และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระ
7. ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สาคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูล
เพื่อให้คณะกรรมการได้รบั ข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทาให้สามารถปฏิบัตติ ามอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
8. ดูแลให้ธนาคารมีกรอบการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) รวมทั้งดูแลให้มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture)
9. ดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
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10. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
11. ดูแลให้ธนาคารกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
12. ดู แ ลให้ มี ก ระบวนการในการจั ด ส่ งรายงาน (Management Letter) จากผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก และข้ อ คิ ด เห็ น
จากฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
13. จั ด ให้ มี ก ารถ่ ว งดุ ล อ านาจของฝ่ ายจั ด การ และ/หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่ เหมาะสม โดยก า หนด
ให้มีสัดส่วนหรือจานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารอย่างเหมาะสม
14. ให้ก รรมการเข้าร่วมประชุม อย่างน้ อยร้อ ยละ 75 ของจานวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัท ที่ จัดขึ้ น
ในแต่ละปีเว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นอันสมควร
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้น
ไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการดังกล่าวกับธนาคารหรือบริษัทย่อยตามข้อบังคับของธนาคารและตามที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ มีดังนี้
1. กากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายในประเด็นที่สาคัญและ
การให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
5. เป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร มี ห น้ า ที่ เป็ น ผู้ เรี ย กประชุ ม และก าหนดวาระการประชุ ม
คณะกรรมการธนาคาร
6. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับ
ของธนาคาร จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
แสดงความเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายศิริชัย
สมบัติศริ ิ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการบริหาร
3. นายวู
โค-ชิน
กรรมการบริหาร
*
4. นายฉี
ชิง-ฟู่
กรรมการบริหาร
5. นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
กรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่สานักกิจการองค์กร
เลขานุการ
หมายเหตุ *นายฉี ชิง-ฟู่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. เสนอนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงานของธนาคาร ต่อคณะกรรมการธนาคาร และดาเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติ
2. กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ และการลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
3. มีอานาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ และ/หรือ เงินลงทุนได้เท่าที่ธนาคารกาหนด
4. กลั่นกรองสินเชื่อ และ/หรือ เงินลงทุนที่เป็นอานาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร
5. พิจารณากลั่นกรองงานต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
6. บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
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7. มอบหมายงานและประสานงานกับผู้บริหารระดับล่างลงมา ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์ผลการปฏิบัติเพื่อหาข้อดี ข้อเสีย และ
แนวทางในการแก้ไข
8. รายงานเรื่องที่มีนัยสาคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริหารท่านใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการบริหาร ไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการดังกล่าวกับธนาคารหรือบริษัทย่อยตามข้อบังคับของธนาคารและตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมศักดิ*์
อัศวโภคี
กรรมการตรวจสอบ
*
3. ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการตรวจสอบ
4. นายพิชัย
ดุษฎีกุลชัย
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
เลขานุการ
หมายเหตุ *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นผ่านคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการ
เกี่ยวโยงในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าสายงานตรวจสอบ
6. ดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีบุคลากรและระบบการทางานที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสถาบัน
การเงิน
7. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบ
8. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และแผนงานสอบทานสินเชื่อประจาปี
9. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน
10. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
11. สอบทานมาตรการในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้ งติดตามความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในธนาคาร ตลอดจน
กาหนดให้มีการสื่อสารทาความเข้าใจให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ
12. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของกิจการ
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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13. สอบทานความถูก ต้องและประสิ ทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ย วข้ องกับ รายงานการเงิน การบริห าร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
14. รั บ รายงานจากคณะกรรมการกากั บ ความเสี่ ย งอย่ า งสม่ า เสมอ ในประเด็ น ที่ ธ นาคารต้ อ งดาเนิ น ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ธนาคารกาหนด
15. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับคณะกรรมการกากับความเสี่ยง กรณีมีการทบทวน
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
16. จัดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของธนาคาร ลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
17. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคาร
 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สถาบันการเงินและหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ
หากคณะกรรมการธนาคารหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะเปิดเผยการกระทาดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
18. จัดประชุมเป็นทางการร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
19. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายคณะและรายบุคคล และนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบทุกปี
21. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการบรรษัทภิบาล
3. ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายพิชัย
ดุษฎีกุลชัย
กรรมการบรรษัทภิบาล
นายคึกฤทธิ์
สิงหฬ
เลขานุการ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. พิจารณานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
2. พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
43

3. พิจารณานโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
4. ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งให้ข้อแนะนาและการสนับสนุนที่จาเป็นแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของธนาคารตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาลเพื่อกาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
6. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของธนาคารตามนโยบายการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ในระบบ
การกากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ ของทางการ
7. เป็นตัวแทนธนาคารในการสื่อสารและการดาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล การป้องกันการจ่ายเงิน เพื่อการคอร์รัปชัน
ทั้งกับผู้บริหารพนักงานและหน่วยงานภายนอก
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

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

นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
*
ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
นายประดิษฐ
ศวัสตานานนท์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
นายธนาชัย
ธนศาสตร์
เลขานุการ
*
หมายเหตุ ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
แทนนายฉี ชิง-ฟู่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการ ผู้ บริหารระดับสูงของธนาคารในกลุ่มที่ต้อง
ขอความเห็นชอบจากทางการ และผู้บริหารในตาแหน่งผู้ช่วยสายงานขึ้นไป หรือตาแหน่งงานอื่นที่เทียบเท่า เมื่อครบวาระ หรือมีตาแหน่ง
ว่างลง หรือเพิ่ มเติม ให้สอดคล้อ งกับ กลยุ ทธ์ในการด าเนิน ธุรกิจ และให้ ถือปฏิบั ติต ามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสม ดังนี้
2.1 กรรมการ
2.2 ผู้มีอานาจในการจัดการ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยสายงาน
2.3 ที่ป รึกษาของธนาคาร เฉพาะบุค คลที่ เป็ นที่ ป รึก ษาของธนาคาร หรือบุ คคลที่ อาจท าหน้ าที่เปรียบเสมือ น
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้ช่วยสายงานแต่เพียงใช้ชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น
3. ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการของธนาคารมี ข นาด และองค์ ป ระกอบที่ เหมาะสมกั บ องค์ ก ร รวมถึ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงดูแลให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อ
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการของธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลที่มีพฤติกรรม ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานในระยะยาว และเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์
ขององค์กร เสนอแนวทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงโบนัสประจาปี ให้แก่ คณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง
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4. กาหนดนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่ นที่ให้
แก่กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ (อ้างอิงตามข้อ 2.) ที่สะท้อนวัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบ และความเสี่ยง
ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยต้ อ งมี ห ลั กเกณฑ์ ที่ ชัด เจนโปร่งใส เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการธนาคารพิ จารณาอนุ มั ติ และส่ งนโยบายดั งกล่ าว
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ
5. ดูแ ลให้ กรรมการและผู้ มีอ านาจในการจัด การ (อ้ างอิงตามข้อ 2.) ได้ รับ ค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกั บ หน้ าที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ
6. พิ จารณากรอบการด าเนิ น การของโครงสร้างค่ าตอบแทน การขึ้ น เงิน เดื อนประจ าปี โบนั ส ประจาปี ตลอดจน
ผลประโยชน์อื่นๆ ดังต่อไปนี้
6.1 พิจารณาภาพรวมและกรอบการดาเนินการของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจาปี และโบนัส
ประจาปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานธนาคารในประเทศ (Local Staff)
และค่าตอบแทนของพนักงานชาวต่างชาติ (Expatriate) ที่เป็น บริษั ทร่วมทุ น อาทิเช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าบริก ารต่างๆ ฯลฯ ที่ เกี่ยวข้ องกับ การท างานของพนั กงานชาวต่ างชาติ ตามที่ได้ต กลงกัน ตามข้อ เสนอ
ของฝ่ า ยจั ด การ เพื่ อ ความเหมาะสมและก่ อ ให้ เกิ ด ผลงานตามที่ ค าดหวั ง มี ค วามเป็ น ธรรม และเป็ น
การตอบแทนพนักงานที่ช่วยให้งานของธนาคารประสบผลสาเร็จ
6.2 พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจาปี และโบนัสประจาปี ตลอดจนผลตอบแทนพิ เศษอื่นๆ ที่ธนาคาร
กาหนดให้พนักงาน
7. พิจารณานโยบาย แนวทางประเมินและวิธีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งเพื่อความต่อเนื่อง ในการบริหารงาน
ที่เหมาะสมและอย่างเป็นระบบ สาหรับผู้มีอานาจในการจัดการ (อ้างอิงตามข้อ 2.)
8. พิ จ ารณากรอบนโยบาย หลั ก เกณฑ์ ตลอดจนการว่าจ้ า งเกี่ ย วกั บ รูป แบบลั ก ษณะการจ้า งงานที่ มี ก ารก าหนด
ระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน
9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
10. ดูแ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยนโยบายและรายละเอี ย ดของกระบวนการสรรหากรรมการและผู้ มี อ านาจในการจั ดการ
ในรายงานประจาปีของธนาคาร
11. ก าหนดแนวทางการประเมิ น ผลงานของกรรมการ และผู้ มี อ านาจในการจั ด การ (อ้ า งอิ ง ตามข้ อ 2.)
เพื่ อพิ จารณาปรับ ค่าตอบแทนประจาปี โดยคานึ งถึงหน้ าที่ ความรับ ผิดชอบและความเสี่ยงที่ เกี่ย วข้อ ง รวมถึงให้ความสาคัญ กั บ
การเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
12. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทารายงาน
การกาหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม
เป้าหมายและการดาเนินงาน ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงวิธีและเครื่องมือในการจ่ายค่าตอบแทน
เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยง (หากมี) ไว้ในรายงานประจาปีของธนาคารด้วย
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
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การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึง
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี อ งค์ ป ระกอบที่ เหมาะสม โดยจั ด ท าเป็ น Board Skill Matrix ซึ่ งช่ ว ยให้ ก ารสรรหากรรมการมี
ความสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ์ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยค านึ งถึ งความจ าเป็ น ขององค์ ก รและการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการ
ในการประชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้น ตามหลัก เกณฑ์ ที่ บ ริษั ท กาหนด รายละเอีย ดแสดงไว้ในรายงานการพั ฒ นาธุรกิ จอย่างยั่ งยืน หัวข้ อ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจะเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
และ/หรือกรรมการอิสระแทน กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นตาแหน่งตามวาระหรือเลือกตั้งกรรมการใหม่
เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ เป็นดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
จ านวนของกรรมการบริ ษั ท เป็ น ไปตามที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ก าหนด โดยมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน ทั้ ง นี้
กรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวนไม่เกิน 1 ใน 3 และจานวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย
3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณี ที่ เลื อ กตั้ งบุ ค คลหลายคนเป็ น กรรมการจะแบ่ งคะแนนเสี ย งให้ แ ก่ ผู้ ใดมากน้ อ ยเพี ย งใดไม่ ไ ด้
(Non-Cumulative Voting)
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ในล าดั บ ถั ด ลงมา
มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น เกิ น จ านวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ งนั้ น ให้ ผู้ เป็ น ประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
(ก) การพ้นตาแหน่งตามวาระ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
- กรรมการผู้พ้นจากตาแหน่งนี้จะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
(ข) ตาย
(ค) ลาออก
(ง) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
(ฉ) ศาลมีคาสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
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ให้ ค ณะกรรมการเลื อ กบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
บริษัท มหาชนจากั ดเข้ าเป็น กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อ ยกว่า
สองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้
มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่
วิธีการคัดเลือกกรรมการ
การสรรหาบุ ค คลที่ จ ะมาด ารงต าแหน่ งกรรมการ เป็ น ไปตามแนวทางในการแต่ งตั้ งกรรมการตามข้ อ บั ง คั บ
ของบริษัท แบ่งเป็น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 การแต่งตั้งกรรมการใหม่อันเนื่องจากการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจน
มีความเข้าใจด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย เพื่อให้ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึง
ความจาเป็นขององค์กรและการกากับดูแลกิจการที่ดีและนาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
กรณี ที่ 2 การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกก่อนครบกาหนดวาระ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ
ตลอดจนมี ค วามเข้ า ใจด้ า นการเงิ น การธนาคาร เศรษฐกิ จ กฎหมาย เพื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ในการด าเนิ น ธุร กิ จ
โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กรและการกากับดูแลกิจการที่ดี และนาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถ และ
คุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสายงาน
ขึ้นไป โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ การทางาน ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกต้องมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กร
ประสบผลสาเร็จ ลุล่วงตามเป้ าหมาย ซึ่งผู้ บริห ารสูงสุ ดและคณะกรรมการบริษั ทจะต้องมีค วามไว้วางใจซึ่ งกั นและกัน ตลอดจน
มี ก ารประสานงานกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจะเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
กรณีผู้บริหารในตาแหน่งอื่นๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ตามที่ ธ นาคารก าหนดและสอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ข องนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ งเข้ ม กว่ า ที่ ก าหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดดังนี้
คุณ สมบั ติเฉพาะของกรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคาร อันอาจมีผลกระทบต่ อ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ น หรือ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมบริ ห ารงาน ลู ก จ้ าง พนั กงาน ที่ ป รึก ษาที่ ได้ เงิน เดือ นประจ า หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตาแหน่ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอา นาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่ วม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า
อสั งหาริม ทรัพ ย์ รายการเกี่ ยวกั บ สิ น ทรัพ ย์ห รื อบริ การ หรือ การให้ ห รือ รับ ความช่ วยเหลือ ทางการเงิน ด้ วยการรั บ หรือ ให้ กู้ ยื ม
ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้ วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญ ชีของบริษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตาแหน่ง
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็ นผู้ให้ บ ริก ารทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ ป รึก ษากฎหมาย หรือที่ป รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตาแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รั บเงินเดือนประจา หรือ
ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ งของจ านวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิอ อกเสี ย งทั้ งหมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ งประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับ
การแต่ งตั้ งให้ เป็ นกรรมการอิ สระที่ มี ลั กษณะดั งกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว กรรมการอิ สระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตั ดสิ นใจ
ในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทโดยมีการตัดสินใจ ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

6. คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับความเสีย่ ง ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. ดร.สุปรียา*
ควรเดชะคุปต์
ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
2. นายฉี
ชิง-ฟู่
กรรมการกากับความเสี่ยง
3. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการกากับความเสี่ยง
นางสาวอภิญญา
ภวังคนันท์
เลขานุการ
หมายเหตุ * ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกากับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2564
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. กากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง
ด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมถึงการกาหนดกรอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมเพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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2. กากับดูแลให้มีระบบประเมินและติดตาม เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเป็นไปตามที่นโยบายกาหนด ดูแลการบริหารความเสี่ยงของกิจการให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงกากับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจากัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณี ที่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยง
ประเภทใดประเภทหนึ่ง
3. กากับ ดูแลให้มี ระบบหรือกระบวนการทบทวนนโยบาย กลยุท ธ์การบริหารความเสี่ยง และระบบการบริหาร
ความเสี่ ย งโดยรวมอย่า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง หรือ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี นั ย สาคั ญ ที่ อ าจส่ งผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของธนาคาร
โดยพิ จ ารณาถึงองค์ป ระกอบและลัก ษณะของความเสี่ ยง (Risk Profile) ในภาพรวม ระดับ ความเสี่ ยงที่ ยอมรับ ได้ และกลยุท ธ์
การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
4. กากับดูแลให้มีการจัดทาประมาณการเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยกาหนดสถานการณ์จาลอง
ให้สอดคล้องกับลักษณะ ปริมาณ และความซับซ้อนของธุรกรรม
5. กากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการสนับสนุนการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance)
6. กากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ ค รอบคลุ ม การประเมิ น ติ ด ตามความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Risk) และด้ า นไซเบอร์ (Cyber Risk)
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและความพร้อมในการรับมือกับ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) การกากับ
ดูแลให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) ที่สาคัญให้คณะกรรมการธนาคาร
รับทราบ
7. ก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารสร้ า ง IT Risk Awareness Culture ให้ เกิ ด ขึ้ น ทั่ ว ทั้ งองค์ ก ร โดยมี ก ารส่ งเสริ ม ให้ ทุ ก คน
ในองค์กรตระหนักถึงความเสี่ยงด้าน IT และด้านไซเบอร์ และมีความรู้เพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
8. กากับดูแลให้มีการพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงด้าน IT และ Cyber Security อย่างเพียงพอ
9. กากับ ดูแลให้มี การบริห ารความเสี่ยงด้าน Conduct Risk มีกระบวนการที่จะควบคุม ให้มีการทาธุรกิจเป็นไป
ตามเกณฑ์ ห รื อแนวทางในการให้ บ ริก ารหรือ การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดี (Market Conduct) กระบวนการในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
จากข้ อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากการให้ บ ริ ก าร กระบวนการดู แ ล ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และการจั ด การผลกระทบต่ า งๆ
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยหน่วยงานที่กากับดูแล
10. ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งรวมถึ งหั ว หน้ า หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและกลยุ ท ธ์
การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
11. กากับดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง เพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ และมีความสอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
12. รายงานต่ อคณะกรรมการธนาคารถึ งสถานะความเสี่ยง ประสิท ธิภาพการบริห ารความเสี่ ยงและสถานะการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสาคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
13. ให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลความเสี่ยง
14. หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทุ กประเภท ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงการดาเนินการตามนโยบายและกลยุท ธ์การบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
15. มีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง

7. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
นอกเหนื อ จากคณะกรรมการชุ ดย่ อยต่ างๆ ที่ คณะกรรมการธนาคารได้ จัด ตั้ งขึ้ น เพื่ อประโยชน์ในการติ ดตามและ
ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของธนาคารในแต่ ล ะด้ านตามที่ ก ล่ าวไว้ ข้ า งต้ น แล้ ว คณะกรรมการบริห ารได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อทาหน้าที่ดูแลเฉพาะเรื่อง ดังนี้
7.1 คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)
มีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้เท่าที่ธนาคารกาหนด รวมถึงกลั่นกรองสินเชื่อที่เป็นอานาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการธนาคาร
7.2 คณะกรรมการพัฒนาสินเชื่อ (Credit Monitoring Committee)
มีข อบเขตอ านาจหน้ าที่ ในการพิ จ ารณาก าหนดและทบทวนกระบวนการในการพั ฒ นาสิน เชื่ อ กระบวนการ
ติดตามหนี้และกระบวนการดาเนินการด้านกฎหมายกับลูกหนี้ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นในการจัดชั้นหนี้ แนวทางในการติดตาม
และแก้ไขหนี้ มีอานาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหาร
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7.3 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management Committee)
มีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการพิจารณากาหนดเป้าหมายโครงสร้างทางการเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน พิจารณา
กาหนดเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยให้ สอดคล้องกับเป้าหมายด้านรายได้ พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุน
เพื่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งและอั ต ราดอกเบี้ ย โดยเน้ น การลงทุ น ในตราสารหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พิ จ ารณาก าหนด
อัตราดอกเบี้ ยเงิน กู้ ดอกเบี้ยเงิน ฝาก และอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิ งของธนาคาร พิจารณาและอนุ มั ติการออกผลิต ภัณ ฑ์ท างการเงิน
ด้ านการระดมทุ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า และเป้ า หมายด้ า นต้ น ทุ น ตลอดจนเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
สภาพคล่องของธนาคาร พิจารณาข้อมูลกระแสเงินสดของธนาคาร ตลอดจนพฤติกรรมการฝากถอนเงินของลูกค้ า เพื่อประเมิน
ภาพความเสี่ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง และวางกลยุท ธ์ร องรับ สถานการณ์ ต่ างๆ ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บ นโยบายของธนาคาร
กาหนดตัวชี้วัดสาคัญต่างๆ ที่จะเป็นเครื่องมือในการสะท้อนภาพการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารและ
กาหนดแผนการลงทุน และดูแลให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน
7.4 คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ในการก าหนดแผนการลงทุ น (ตราสารทุน ) ให้ สอดคล้อ งกั บ นโยบายการลงทุ น และ
นโยบายโดยรวมของธนาคารทั้งในด้านกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจและผลตอบแทน ศึกษาและดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การลงบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี กาหนดกระบวนการและวิธีการลงทุน การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
บุคคลที่เกี่ยวกับการลงทุน และนาเสนอผลการลงทุน ตลอดจนภาพรวมการลงทุนรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการธนาคารอย่ า งสม่ าเสมอ โดยมี ก ารก าหนดวาระชั ด เจนล่ ว งหน้ าและ
มีวาระการประชุมที่สาคัญ เช่น การพิจารณางบการเงินของธนาคารในแต่ละไตรมาส การติดตามผลการดาเนินงานของธนาคาร
ซึ่งธนาคารได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่ อนการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการมีเวลา
ในการพิจารณา ศึกษาข้อมูล และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
ปี 2564 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย มีการประชุมโดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ประกอบด้วยจานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปดังตารางด้านล่างนี้
ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2564
คณะกรรมการธนาคาร
รายนามกรรมการ

จานวนการจัดประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. ดร.วรพล/1
/2

โสคติยานุรักษ์

2. นายวู
3. นายประดิษฐ/3

โค-ชิน
ศวัสตนานนท์

4. นายสมศักดิ์
5. นายพิชัย
6. ดร. สุปรียา/4

อัศวโภคี
ดุษฎีกุลชัย
ควรเดชะคุปต์

7. นายนพร
8. นายฉี/5

สุนทรจิตต์เจริญ
จิง-ฟู่

9. นายศิริชัย
10. นางสาวชมภูนุช

สมบัติศิริ
ปฐมพร

11. นายวิเชียร/6

อมรพูนชัย

จานวนครั้ง
เข้าร่วม
ประชุม
12
2
(จาก 2 ครั้ง)
12

คิดเป็น
สัดส่วน
(%)
100

12
12
12
11
(จาก 12 ครั้ง)
12

คณะกรรมการ
บริหาร
จานวนครั้ง คิดเป็น
เข้าร่วม สัดส่วน
ประชุม
(%)
24
100

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
คิดเป็น จานวนครั้ง คิดเป็น
สัดส่วน เข้าร่วม สัดส่วน
(%)
ประชุม
(%)
100
5
100

คณะกรรมการ
กากับความเสี่ยง

จานวนครั้ง
เข้าร่วม
ประชุม
13

คิดเป็น
สัดส่วน
(%)
100

จานวนครั้ง
เข้าร่วม
ประชุม
12

จานวนครั้ง
เข้าร่วม
ประชุม
12

คิดเป็น
สัดส่วน
(%)
100

100

13

100

12

100

5

100

100
100

13
13

100
100

12
12

100
100

5

100

91.67

13

100

12

100

2
(จาก 2 ครั้ง)

100

2
(จาก 2 ครั้ง)

100

3
(จาก 3 ครั้ง)

100

12

100

100
100

100

12

100

12
12
2
(จาก 2 ครั้ง)

100
100

24

100

24
100
3
75
(จาก 4 ครั้ง)
24
100
23
95.83

10
(จาก 10 ครั้ง)
12

100
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100
100

หมายเหตุ:

/1

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์

- เข้าดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
/2
นายวู โค-ชิน
- ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
/3 นายประดิษฐ ศวัสตานานนท์ - ออกจากตาแหน่งคณะกรรมการกากับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
/4 ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์
- เข้าดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
/5
นายฉี ชิง-ฟู่
- ออกจากตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 และเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
/6
นายวิเชียร อมรพูนชัย
- เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คณะผู้บริหาร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีผู้บริหารระดับสูง จานวน 6 ท่าน ดังรายชื่อและตาแหน่ง ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร
1. นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
2. นายธานี
ผลาวงศ์
3. นายพรรษฤทธิ์ ตระการกิจวิชิต
4. นายเฉิน
จิง-หมิง
5. นายโกศล
6. นางสาวจินตนา

กวยาวงศ์
ใกล้สุวรรณ

ตาแหน่งในธนาคาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานพิจารณาสินเชื่อและพัฒนาสินเชื่อ
รองกรรมการผู้จดั การ
Taiwanese Business Development Group
รองกรรมการผู้จดั การ Operation
รองกรรมการผู้จดั การ Wholesale Banking

8. เลขานุการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์ ผู้อานวยการสานักกิจการองค์กร บริษัท แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นเลขานุการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เพื่อทาหน้าที่เลขานุการธนาคารตามที่
กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการธนาคารได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ทั้งด้าน
กฎหมายและการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการธนาคาร โดยมีข้อมูลประวัติ ดังนี้
ชื่อ-สกุล
นางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ สายงานกิจการองค์กร
เลขานุการธนาคาร
อายุ (ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
- หลักสูตร Company Secretary Program : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program : สมาคมบริษัทจดทะเบียน
จานวนการถือหุน้ ทางตรง:
- ไม่มี
จานวนการถือหุน้ โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน
2547 - 2563

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ สานักกิจการองค์กร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
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หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการธนาคาร
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
1.1 จัดทาทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของธนาคาร
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
2.1 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีส่วนได้เสีย ” (หมายถึง กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้ธนาคารทราบ)
2.2 จัดส่งสาเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทาการนับ
แต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
2.3 จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถตรวจสอบ
ได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
นโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
การก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการธนาคาร ก าหนดโดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ งผ่ านการพิ จ ารณาและน าเสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องมีจานวนและส่วนประกอบที่สามารถจูงใจกรรมการ
ที่ มี ความสามารถและมี ค วามส าคั ญ ต่ อการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการได้ แ ละจะหลี ก เลี่ ยงการจ่ ายค่ าตอบแทนที่ ม ากเกิ น
ความจาเป็นในการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการจะพิ จารณาตามหลักปฎิบัติ โดยทั่ วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจาก
ประสบการณ์ทางาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ และทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทาให้กับ
ธนาคารได้และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
การกาหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนุมัติตามลาดับอานาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
เพื่ อความโปร่งใส เช่น ผู้ ถือหุ้ น อนุมั ติค่ าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่ า ตอบแทนกรรมการก าหนดโดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ในรู ป ของตั ว เงิ น ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นและ
ค่าเบี้ยประชุม นอกจากนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร โดยการนาเสนอจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ่ งค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการจะก าหนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและโปร่ งใสตามหลั ก ปฏิ บั ติ โดยทั่ ว ไป
ในอุ ต สาหกรรม โดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ท างาน ความรู้ ความสามารถ สอดคล้ อ งกั บ บทบาทหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ของกรรมการในการกากับการทางานของธนาคารและคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563
ค่าตอบแทนกรรมการ
(บาทต่อเดือน)
ตาแหน่ง
2564
2563
ประธานกรรมการ
300,000
60,000
รองประธานกรรมการ
100,000
40,000
กรรมการ
40,000
40,000
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2. ค่าเบี้ยประชุมประจาปี 2564
ตารางแสดงอัตราค่าเบี้ยประชุมประจาปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563

ตาแหน่ง

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหาร
สรรหาและกาหนด
บรรษัทภิบาล
ค่าตอบแทน

2564

2564

2564

2563

2563

2563

2564

2563

2564

2563

คณะกรรมการ
กากับ
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่น*

2564

2564

2563

2563

ประธานกรรมการ

50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รองประธานกรรมการ,
กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร

25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

รองประธานกรรมการ,
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: * คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกาหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจาเป็น

3. เงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2563
ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสาคัญๆ
ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดาเนินงาน และมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง เนื่องจากบริษั ท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากั ด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษั ทแม่ ของธนาคาร ได้กาหนด
เงินบาเหน็จกรรมการเช่นกัน จึงเห็นว่ากรรมการธนาคารท่านใดที่เป็นกรรมการที่บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ให้ได้รับเงินบาเหน็จกรรมการจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว จึงขอกาหนดเงินบาเหน็จ
กรรมการเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,420,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรร
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคาร ที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้จ่ายเงินบาเหน็จให้แก่กรรมการ 5 ท่าน
ดังนี้
1. นายไพโรจน์
เฮงสกุล
2. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
3. นายพิชัย
ดุษฎีกุลชัย
4. นายศิริชัย
สมบัติศิริ
5. นางสาวชมภูนุช
ปฐมพร
ตารางแสดงเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562
เงินบาเหน็จกรรมการ (บาท)
2563 (จ่าย 5 ท่าน)
2562 (จ่าย 3 ท่าน)
2,420,000
2,700,000
4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ตามที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ ประชุมมีมติอนุมัติ ให้จัดหารถยนต์สาหรับ
กรรมการ ซึ่งรวมถึ งค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกั บ รถยนต์ เช่ น ค่ าน้ ามั น ค่าเบี้ ยประกั นภั ย ค่าซ่อ มบ ารุง และค่าเงินเดื อนพนั กงานขั บ รถ
โดยให้คณะกรรมการธนาคารมีอานาจในการพิจารณาตามความเหมาะสมและให้ใช้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ค่าตอบแทนอื่น หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หมายถึง หุ้น หุ้นกู้ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ
ไม่เป็นตัวเงิน นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงได้รับตามปกติ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม ดังนี้
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ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ประจาปี 2564 และ 2563
รายนามกรรมการ
1. ดร. วรพล
2. นายประดิษฐ
3. ดร. สุปรียา
4. นายสมศักดิ์
5. นายพิชัย
6. นายฉี
7. นายศิริชัย
8. นายนพร
9. นายวู
10. นางสาวชมภูนุช
11. นายวิเชียร
12. นายรัตน์
13. นายหลี่
14. นายไพโรจน์
หมายเหตุ :

โสคติยานุรกั ษ์
ศวัสตนานนท์
ควรเดชะคุปต์
อัศวโภคี
ดุษฎีกุลชัย
ชิง-ฟู่
สมบัติศิริ
สุนทรจิตต์เจริญ
โค-ชิน
ปฐมพร
อมรพูนชัย
พานิชพันธ์/2
หมิง-เซี้ย/3
เฮงสกุล
รวม

วันที่เริ่มเป็น
กรรมการธนาคาร
25 ต.ค. 2564
21 มี.ค. 2561
1 ส.ค. 2560
5 ต.ค. 2555
27 มี.ค. 2563
1 ส.ค. 2560
2 ม.ค. 2557
19 ธ.ค. 2548
1 ส.ค. 2560
1 มิ.ย. 2562
25 ต.ค. 2564
28 ธ.ค. 2548
21 มี.ค. 2561
1 ก.พ. 2552

2564/1
ค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม
(บาท)
440,000.00
1,030,000.00
80,000.00
2,365,650.00
405,490.00
460,000.00
2,195,650.00
480,000.00
579,999.00
1,175,650.00
50,000.00
9,500,000.00
165,490.00
18,927,929.00

โบนัส
(บาท)

-

2563 /1
ค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม
(บาท)
830,000.00
910,000.00
521,425.00
310,000.00
2,458,478.00
460,000.00
460,000.00
1,078,928.00
12,000,000.00
20,440,857.00

โบนัส
(บาท)
-

/1 ค่ าตอบแทนกรรมการธนาคารประจาปี

2564 และประจ าปี 2563 เนื่องจากกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการชุดเดียวกับของบริษัทแม่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ บริษัท แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดังนั้น ในปี 2564 และปี 2563 เมื่อบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของธนาคาร ธนาคารไม่ได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการธนาคารอีก
/2 นายรัตน์ พานิชพันธ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
/3 นายหลี่ หมิง-เซี้ย ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวม 6 ราย ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น
จานวน 46,464,470.54 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 0.04 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกิจการ
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนอื่น หรือ ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่น นอกเหนื อจากผลประโยชน์ที่ พึ งได้รับ ตามปกติ ได้แ ก่ เงิน สมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าตอบแทนอื่นดังนี้
บุคลากร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ธนาคารมี พ นั ก งาน จ านวน 1,224 ราย ลดลง 44 ราย เมื่ อ เที ย บกั บ สิ้ น ปี 2563
ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2564
1,224

31 ธันวาคม 2563
1,268

31 ธันวาคม 2562
1,229

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน อาทิเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,092.11 ล้านบาท
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญ ธนาคารจึงมีนโยบาย
ในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคคลากรของธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภายในองค์กรและ
การส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมกับสถาบันจัดอบรมภายนอกองค์กร รวมทั้งการสอนงานโดยหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดการพัฒ นา
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ที่ยั่งยืนและเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ เสริมสร้างให้เกิดการประสานความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายงาน และเป็นประโยชน์ต่องานในภาพรวมขององค์กร
ค่านิยมองค์กร (CDA)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้ เห็น ถึ งค่ านิย มองค์ กรที่ มีส่ วนอย่างยิ่งที่ จะผลักดั น ธุรกิจให้ เติ บโต
อย่างยั่งยืน จึงได้มีการกาหนดค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและยังยึดถือหลักการกากับดูแลกิจการ
เป็นตัวตั้งต้น ได้แก่ C : Customer Centric, D : Dynamic, A : Accountability
C : Customer Centric
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง

D : Dynamic
มี ค วามพร้ อ มปรับ ตั ว ต่ อ การพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงอยู่ เสมอ กล้ าคิ ด ต่ า ง ไม่ ยึ ด ติ ด กั บ สิ่ งเดิ ม ๆ ที่ เคยท า ตั้ งค าถาม
เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

A : Accountability
มีความเป็นเจ้าของ มีความรับผิดชอบในทุกมิติ ไม่ใช่เพียงแต่ในฝ่ายตนเอง มีความร่วมมือในการบรรลุเป้าหมายให้สาเร็จ

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนั กงานมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมธุรกิจของธนาคารและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความสาคัญของตนเองที่ มีต่อองค์กรมีความรู้ความเข้าใจต่อค่านิยม
ของธนาคาร
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ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารมีนโยบายในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทางานอย่างมีความสุข
รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล
เครื่องแบบพนักงาน รวมถึงผลประโยชน์สวัสดิการอื่นๆ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อขวัญและกาลังใจใน
การทางาน เพื่อให้พนักงานมีคุณ ภาพชีวิ ตที่ดี โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และ
ธนาคารจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนปีที่ทางาน และกองทุนได้จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการที่มาจากการแต่ง ตั้งของนายจ้าง คณะกรรมการดังกล่าว มีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกาหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิก นอกจากนี้ธนาคารได้เพิ่ม
ทางเลือกนโยบายการลงทุนให้กับพนักงานโดยการใช้กองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน (“Master Fund”) เพื่อให้พนักงานได้
เลือกให้เหมาะสมกับตนเอง สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็นเงินจานวน 70.4 ล้านบาท และ 65.8 ล้านบาท ตามลาดับ
จานวนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ที่เข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทแม่
และธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563
ตารางแสดงจานวนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการธนาคารที่เข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทแม่และธนาคาร
รายนามกรรมการ
1. ดร.วรพล โสคติยานุรกั ษ์
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
2. นายวู โค-ชิน
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
3. นายประดิษฐ ศวัศตนานนท์
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
4. ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
5. นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
7. นายศิริชัย สมบัตศิ ิริ
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
8. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
9. นายฉี ชิง-ฟู่
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
10. นายวิเชียร อมรพูนชัย
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
11. นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
หมายเหตุ:

บริษัทแม่/1
ธนาคาร/2

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

31 ธันวาคม 2564
จานวนการถือหลักทรัพย์
บริษทั แม่/1
ธนาคาร/2

31 ธันวาคม 2563
จานวนการถือหลักทรัพย์
บริษทั แม่/1
ธนาคาร/2

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

150,000 หุ้น
ร้อยละ 0.001
-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

150,000 หุ้น
ร้อยละ 0.001
-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

กรรมการ
-ไม่มี-

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

หมายถึง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายถึง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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ตารางแสดงจานวนการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารธนาคารที่เข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทแม่ ธนาคาร
รายนามผูบ้ ริหาร
1. นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
2. นายธานี
ผลาวงศ์
จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
3. นายพรรษฤทธิ์
ตระการกิจวิชิต
จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
4. นายเฉิน
จิง-หมิง
จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
5. นายโกศล
กวยาวงศ์
จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
6. นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ
จานวนการถือหุ้นทางตรง:

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

ธนาคาร/2

31 ธันวาคม 2563
จานวนการถือหลักทรัพย์
บริษทั แม่/1
ธนาคาร/2

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

1,067,230 หุน้
ร้อยละ 0.005
-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,016,962 หุน้
ร้อยละ 0.005
-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ไม่มี-

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพิจารณาสินเชื่อและ
พัฒนาสินเชื่อ
รองกรรมการผู้จัดการ
Taiwanese Business Development Group

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Operation
807,890 หุน้
ร้อยละ 0.004
-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

764,167 หุน้
ร้อยละ 0.004
-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,392,228 หุน้
ร้อยละ 0.006
-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Wholesale Banking

จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
บริษัทแม่/1

31 ธันวาคม 2564
จานวนการถือหลักทรัพย์
บริษทั แม่/1
ธนาคาร/2

-ไม่มี-

หมายถึง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายถึง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. ดร.สุปรียา
2. นายฉี
3. นายสมศักดิ์

ควรเดชะคุปต์*
ชิง-ฟู่
อัศวโภคี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี น างสาวอภิ ญ ญา ภวั งคนั น ท์ ผู้ ช่ วยสายงานอาวุ โส สายงานบริ ห ารความเสี่ ย ง บริ ษั ท แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่เลขานุการ
หมายเหตุ * ดร.สุ ป รี ย า ควรเดชะคุ ป ต์ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ เป็ น กรรมการก ากั บความเสี่ ยงแทนนายประดิ ษฐ์ ศวั สตนานนท์
และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยงแทนนายฉี ชิง-ฟู่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการก ากั บ ความเสี่ ย ง ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร ปี 2564 คณะกรรมการกากั บความเสี่ย งมี การประชุ ม รวม 12 ครั้ง และรายงานผลการประชุ ม
ต่อคณะกรรมการธนาคาร สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบั ติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง เป็นต้ น
โดยค านึงถึงกรอบการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) รวมถึงการสร้างและปลูกฝังวัฒ นธรรม
องค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) ที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดู แลความเสี่ยงตามที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด
2. รายงานผลการประเมิ น และติ ด ตามการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และจากัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. รายงานสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
การสร้างความมั่นใจต่อคณะกรรมการธนาคารถึงการกากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ

(ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์)
ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้ ว างกรอบและกลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี ก ารเติ บ โตบนพื้ น ฐานการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการกาหนดโ ครงสร้าง
ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เหมาะสมและก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และให้ ค วามส าคั ญ
กับการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสาธารณะซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและ
ตระหนั ก ถึ งความเสี่ ยง รวมทั้ งการส่ งพนั ก งานเข้ ารั บ การอบรมสั ม มนาจากผู้ จัด สั ม มนาภายนอกและการอบรมสั ม มนาภายใน
โดยเชิญวิทยากรที่มีความชานาญจากหน่วยงานภายในของธนาคาร หรือวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้
เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการ
ที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
▪ กาหนดแผนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของธนาคาร
คณะกรรมการ
▪ อนุ มั ติ แ ละก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง และขอบเขตของระดั บ ความเสี่ ย ง
ธนาคาร
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
▪ กาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และกากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

▪ สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และ
เปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
▪ สอบทานและประเมิ นผลระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
▪ สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

▪ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการลงทุน
▪ กลัน่ กรองสินเชื่อและ/หรือเงินลงทุนที่เป็นอานาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร
▪ มีอานาจอนุมัติสินเชื่อและ/หรือเงินลงทุนได้ตามอานาจอนุมัติที่ธนาคารกาหนด

คณะกรรมการ
กากับความเสี่ยง

▪ ควบคุม ติดตาม และกากับดูแลให้ธนาคารจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และ
ดาเนินการตามนโยบายที่ได้กาหนด
▪ ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

▪ กลั่นกรองและนาเสนอนโยบาย วางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
▪ ประเมิน ติด ตาม ดู แล และน าแนวนโยบายที่ ได้รับ อนุ มัติ ไปใช้ติด ตาม ควบคุ มดู แลให้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่กาหนด
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นอกจากนี้ ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม ความเสี่ ย งเฉพาะด้ า น เช่ น
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพัฒนาสินเชื่อ คณะทางานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
เป็นต้น และมีสายงานบริหารความเสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร ทาหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยง มีสายงานตรวจสอบ ทาหน้าที่
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และมีสายงานกากับ
ทาหน้าที่ดแู ลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้กากับดูแลการทาธุรกรรมของธนาคารให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับ ได้ มี การควบคุมภายในที่ ดี เพีย งพอ เหมาะสมและมีป ระสิท ธิภาพ และเป็ น ไปตามแนวทางการบริห ารคว ามเสี่ยงที่ ดี
และตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กากับดูแลกาหนด
ปัจจัยความเสี่ยง
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงต่ อ ตลาดเงิ น และภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ สภาพแวดล้ อมในการดาเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบี ย บของทางการ การปรั บ ตั ว ของคู่ แ ข่ ง การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ธนาคารพาณิชย์เช่นกัน
ตั้งแต่ปี 2563-2564 ธนาคารได้เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งธนาคารได้รับผลกระทบเช่นกัน อย่างไรก็ดี ภาคธนาคารพาณิชย์
ต้องดูแลลูกค้าให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาเศรษฐกิจ ธนาคารจึ งได้ออกมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งลูกหนี้ธุรกิจเอกชนและลูกหนี้รายย่อย รวมทั้งดาเนินการตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ
การปรับ ลดอั ตราดอกเบี้ ย การขยายระยะเวลาการชาระหนี้ การพั กชาระหนี้ การปรับ เงื่อนไขการชาระหนี้ การให้ สิ น เชื่อ เพิ่ ม
เพื่อช่วยลูกหนี้ให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมและการไม่สามารถปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ รวมถึงความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากร
ขององค์กรอันเป็นผลมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขัน รายได้ และเงินกองทุน
ของธนาคาร
1.1 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจและคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารจึงได้จัดทา
แผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี การทาประมาณการเงินกองทุน โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทาและแสดงความคิดเห็น
โดยแผนธุรกิจและงบประมาณได้นาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีการทบทวนทุ กครึ่งปี เพื่อให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารได้ติดตามผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจอย่างสม่าเสมอ
1.2 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินกองทุน
การก ากั บ ดู แ ลเงิ น กองทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ Basel ได้ ก าหนดให้ ธ นาคารต้ อ งด ารงอั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ทั้ งสิ้ น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 11 โดยแบ่งเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.5 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 7
นอกจากนี้ ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ ก าหนดให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ด ารงเงิ น กองทุ น ส่ ว นเพิ่ ม (Capital Buffer)
เพื่ อ รองรั บ ผลขาดทุ น ในภาวะวิก ฤต (Conservation Buffer) โดยก าหนดให้ ธนาคารพาณิ ชย์ ด ารงอั ต ราส่ ว นเงิน กองทุ น ชั้ น ที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกในอัตราร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2559 จนครบร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกราคม 2562
60

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ธนาคารด ารงอั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ทั้ ง สิ้ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 18.36
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 16.17 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อยู่ที่ร้อยละ 16.17 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ Basel ทั้งสิ้นจานวน 38,513.90 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ จานวน 33,914.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.06 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น และมีเงินกองทุนชั้นที่ 2
จานวน 4,599.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.94 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ซึ่งเป็นระดับที่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ธนาคารได้ประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) เพื่อรองรับความเสี่ยงประเภทต่างๆ
ตามหลัก เกณฑ์ ก ารกากั บ ดูแ ลเงิน กองทุ น ตามที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ท าให้ มั่ น ใจว่าธนาคารสามารถบริห ารจัด การ
เงินกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับความเสี่ยงต่างๆ ได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
และมีเงินกองทุนที่เพียงพอรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
2. ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาในการชาระหนี้คืน
หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกหนี้หรือคู่ค้าอาจไม่สามารถชาระหนี้คืนได้จนเป็นเหตุให้ลูกหนี้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร โดยมีสาเหตุจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น และจากปัจจัยความเสี่ยงภายใน เช่น การขาดการกากับดูแล
ควบคุ ม การขาดการติ ด ตามให้ ลู ก หนี้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและสั ญ ญา กระบวนการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ และการสอบทานสิ น เชื่ อ
ไม่มีป ระสิทธิภ าพ เป็ นต้น โดยธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ธุรกรรมการให้สินเชื่อและ คล้ายการให้สินเชื่อ
ธุรกรรมที่คู่สัญญามีภาระที่ต้องส่งมอบสินทรัพย์หรือชาระหนี้แก่ธนาคาร ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ ทั้งลูกหนี้บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล เพื่อช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
• Credit Scoring Model เป็ น เครื่ อ งมื อ แยกแยะและจั ด ระดั บ ความเสี่ ย งของลู ก หนี้ ที่ เป็ น บุ ค คลธรรมดา
ซึ่งตัวแบบที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อได้รับการพัฒนาด้วยข้อมูลพื้นฐานทางสถิติของลูกหนี้ของธนาคาร ประกอบกับใช้ดุลยพินิจ
ของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Base)
• Credit Rating Model เป็นเครื่องมือที่ช่วยกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล
ธนาคารตระหนักถึงระดับความแม่นยาและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าวที่ธนาคารนามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใช้ตัวแบบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่าเสมอ รวมถึงพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
วัดความเสี่ยงด้านเครดิตให้สามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารมี กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต โดยมีก ารตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกั น
มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักประกัน และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อธนาคารมีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ได้แก่ หน่วยงานพิจารณาสินเชื่อ
ซึ่งมีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าสินเชื่อที่จะอนุมัติ
ได้รับการพิจารณากลั่นกรองด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งมีหน่วยงานสอบทานสินเชื่อที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่สอบทาน
ความถูกต้องของสินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อ การสร้างความเข้าใจ และ การอบรม เพื่อเสริม
ความรู้ด้านสินเชื่อให้เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาการตลาดสินเชื่อให้ได้สินเชื่อที่มีคุณภาพ
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การบริหารพอร์ตสินเชื่อ
ธนาคารให้ความสาคัญกับคุณภาพลูกหนี้ตามประเภทธุรกิจและการกระจุกตัวของสินเชื่อ ดังนั้น ธนาคารมีการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของพอร์ตสินเชื่อในมิติต่างๆ อาทิ คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อและประเภทธุรกิจ สัดส่วนลูกหนี้
รายใหญ่ 20 รายแรกต่อเงินกองทุนทั้งหมดของธนาคาร เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อและแนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย
2.1 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่สาคัญในปี 2564 คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ภาวะเศรษฐกิจ และ
ภาวะภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างกับทุกภาคธุรกิจในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้
ของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ธุรกิจภาคธุรกิจหรือลูกหนี้รายย่อย ทาให้ธนาคารมีแนวโน้มความเสี่ยงที่ทาให้มีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
เพิ่ ม ขึ้น ทั้ งนี้ ธนาคารได้ให้ ความช่วยเหลื อลู กหนี้ ที่ ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โคโรนา ตามมาตรการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยธนาคารเอง
การเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพเป็นความเสี่ยงที่สาคัญของธนาคาร ทาให้ธนาคารต้องกันเงินสารองสาหรับ
ค่าเผื่อ ผลขาดทุ น ด้ านเครดิ ต ที่ค าดว่าจะเกิด ขึ้น เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ ความสามารถในการท ากาไรและความเพี ย งพอของ
เงินกองทุน อย่างไรก็ดี ธนาคารได้กาหนดกระบวนการติดตาม การดูแลสินเชื่อไม่ให้เป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อตั้งแต่กระบวนการพิจารณาอนุมัติสนิ เชื่อที่มีความเข้มงวด เช่น การกาหนดภาคธุรกิจที่ธนาคารจะทา
การตลาดหรือไม่ทาการตลาดสินเชื่อ การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อ
และหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน การกาหนดเงินดาวน์ขั้นต่าของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสาหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสู ง
การกาหนดมาตรฐานขั้นต่าเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้กู้ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ติดตามหนี้โดยเฉพาะ
2.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อในหลายมิติทั้งเรื่องการกระจุกตัวของลูกหนี้รายใหญ่ และ
การกระจุ กตัวของลูก หนี้ในแต่ล ะภาคธุรกิจ ธนาคารได้ กาหนดเพดานความเสี่ย งและระดับ การแจ้ งเตื อน เพื่ อควบคุ มไม่ให้ เกิ ด
การกระจุกตัวของสินเชื่ออย่างมีนัยสาคัญ
2.3 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของมูลค่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ส่ ว นที่ มี ห ลั ก ประกั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.38 ของเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ทั้ งสิ้ น โดยมี ห ลั ก ประกั น ประเภท
อสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 85.97 ของหลักประกันทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่ทาให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาอาจทาให้
มีความเสี่ยงจากการที่อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลง ธนาคารจึงมีการบริหารความเสี่ยงจากการด้อยค่ าของมูลค่า
หลักประกัน โดยกาหนดนโยบายการประเมินราคาหลักประกัน ที่ให้มีการทบทวนราคาประเมินหลักประกันเป็นประจา รวมทั้ ง
การทบทวนราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการชาระหนี้หรือซื้อจากการขายทอดตลาด โดยระยะเวลา การทบทวนราคา
จะเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของหลักประกันตามสภาวะปัจจุบัน
3. ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ย งด้ านตลาด หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิด จากการเคลื่อ นไหวของอั ต ราดอกเบี้ ย อั ต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ต่างประเทศ ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบต่อรายได้และปริมาณเงินกองทุ น โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารมีนโยบาย
การควบคุมและจัดการความเสี่ยงทุกประเภทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
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3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นความเสี่ยงที่อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ของธนาคาร ปัจจุบันธนาคารมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
อยู่ในระดับต่าเนื่องจากธนาคารไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านราคาเพื่ อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารมีการใช้
แบบจ าลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่ อ วั ด ผลขาดทุ น สู งสุ ด ณ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น หนึ่ งๆ หากถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์
ในช่วงระยะเวลาที่ ก าหนด โดยธนาคารได้ใช้ ค่าความเสี่ย งที่ ค านวณได้เป็ น แนวทางในการก าหนดระดั บ ความเสี่ ยงที่ ยอมรับ ได้
นอกจากนี้ ธนาคารมี ก ารจ าลองเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่ อ าจส่ งผลกระทบต่ อ การลดลงของราคาหลั ก ทรัพ ย์ อ ย่ างรุน แรงเฉี ย บพลั น
หรือการทดสอบ ภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อสามารถประเมินความเสียหายจากความเสี่ยงในกรณีที่อยู่ภายใต้ภาวะวิกฤต
3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจทาให้
เกิ ดการเปลี่ยนแปลงต่ อมู ลค่าตราสารทางการเงิน ความผัน ผวนต่ อรายได้ หรือ มูลค่ าของส่วนของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งอาจเกิด จากฐานะ
ทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์
หนี้ สิ นและส่ วนของผู้ ถือหุ้ นที่ อ้ างอิงอั ต ราดอกเบี้ ย ของธนาคารและความไม่ ส อดคล้ องระหว่างระยะเวลาคงเหลือ ในการก าหนด
อั ต ราดอกเบี้ ย ใหม่ ข องรายการทางด้ า นสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน โดยธนาคารได้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ทาหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกต่าง
ของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยจะกาหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และดูแลให้โครงสร้าง
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กาหนด รวมทั้งควบคุมสัดส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยในระยะเวลาครบกาหนดต่างๆ ให้อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ธนาคารได้ติดตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบี้ย รวมทั้งจัดทารายงานการวิเคราะห์ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งรวมถึงการจาลองรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพื่อดูผลกระทบต่อรายได้ของธนาคารให้อยู่ภายใต้
เพดานความเสี่ยงที่กาหนด
3.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอั ต ราแลกเปลี่ย นเกิ ดจากการที่ ธนาคารมี ก ารท าธุรกรรมที่ เกี่ย วข้ องกั บ เงิน ตราต่ างประเทศ หรื อ
จากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปธนาคารอาจได้รับความเสียหาย
ต่อมูลค่าของฐานะเงินตราต่างประเทศทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงอาจกระทบต่อรายได้
ของธนาคาร
ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการกาหนดเพดานการรับความเสี่ยงสูงสุดจากอั ตราแลกเปลี่ยน
โดยก าหนดเพดานความเสี่ ย งที่ มี ทั้ ง ประเภทค่ า การค านวณทางสถิ ติ ได้ แ ก่ Value- at- Risk และประเภทจ านวนเงิ น เช่ น
Net Open Position, Intraday Limit และ ระดับผลขาดทุน (Management Action Trigger Loss) เป็นต้น
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ ธ นาคารไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พั น ในการช าระเงิ น
เมื่ อ ครบก าหนดเนื่ อ งจากไม่ ส ามารถเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์ เป็ น เงิน สดหรื อ ไม่ ส ามารถจั ด หาเงิ น ได้ อ ย่ า งเพี ย งพอตามความต้ อ งการ
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดและมี ต้ น ทุ น ที่ เหมาะสม ซึ่ งอาจท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ รายได้ แ ละเงิ น กองทุ น ของธนาคารได้
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และ
หนี้สินและการสารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนามาใช้รองรับความต้ องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของตลาดและ
ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ฝ ากเงิน เป็ น หลั ก ธนาคารมี เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ วั ด ติ ด ตามความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งและได้ ก าหนดระดั บ
การแจ้ งเตื อ นที่ เหมาะสม มี ก ารทบทวนนโยบายและพั ฒ นาเครื่อ งมื อและวิ ธีก ารวัด ความเสี่ ยงอย่างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อให้ ส อดคล้ อ ง
กับแนวทางการกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักการบริหารความเสี่ยงสากล
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ธนาคารได้วางแผนและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการชาระภาระผูกพัน
ในปัจจุบันและในอนาคต ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อระดมทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือ
ความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุ คลากร และระบบงานหรือมาจากเหตุการณ์ ภ ายนอก รวมถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมาย
ความเสี่ยงด้านปฏิ บั ติการเป็น ความเสี่ ยงที่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็น ส่วนหนึ่ งของธุรกิ จธนาคาร ดังนั้ นธนาคารจึงกาหนด
กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให้ พ นั กงานมี ค วามเข้ าใจขั้ น ตอนการท างาน และสามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยก าหนดให้ มี กระบวนการ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง เป็นต้น
ธนาคารได้ พั ฒ นากระบวนการตลอดจนเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความเสี ย หายด้ านปฏิ บั ติ ก าร (Operational Loss Data) เพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความเสี ย หายทั้ งที่ เป็ น ตั วเงิน และ
ไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงข้อมูลความเสียหายที่สามารถป้องกันไว้ได้ (Near-Misses) ตลอดจนข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
ธนาคารจะนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อลดโอกาสเกิดความผิดพลาด
ธนาคารให้ทุกหน่วยงานทาการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยตนเอง (Risk and Control Self- Assessment
: RCSA) โดยการระบุจุดที่ มีความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบั ติงาน รวมทั้ งประเมิน ว่ามาตรการควบคุม ภายในที่ มีอยู่เพี ยงพอและ
เหมาะสมหรือ ไม่ และได้น าข้ อมู ล ดั งกล่ าวไปประมวลผล และจัด ท าดั ชนี ชี้วัดความเสี่ ยง (Key Risk Indicators : KRI) เพื่ อใช้ใน
การติด ตามความเสี่ย ง รวมทั้ง มีก ารประเมิ นความเสี่ย งจากการทุ จริตในหน่ วยงานที่ มีโอกาสในการทุ จริต จากการปฏิ บั ติงานสู ง
เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางการควบคุมและป้องกัน
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกและนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยกาหนดให้
ห น่ ว ยงานที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภ ายนอก ห รื อ ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให ม่ ต้ อ งศึ ก ษ า วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
และประเมิ น ความเสี่ ย ง ความคุ้ ม ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะออกใหม่ โดยฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร ด้ า นตลาด
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณาให้ความเห็นก่อนการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ธนาคารจั ด ให้ มี แ ผนรองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่ อ รองรั บ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น อาทิ วิ น าศภั ย และภั ย พิ บั ติ ต่ า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถให้ บ ริ ก าร
ได้อ ย่างต่ อเนื่ อ งหรือ ลดเวลาการหยุด ชะงัก การด าเนิ น งานของธนาคารให้ อ ยู่ในระดับ ที่ ย อมรับ ได้ ซึ่งทุ ก หน่ วยงานของธนาคาร
มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าและได้ ท บทวนแผนดั งกล่ า วทุ ก ปี รวมถึ งได้ มี ก ารทดสอบ ซั ก ซ้ อ มการฟื้ น ฟู ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ และ
ทดสอบการปฏิ บั ติ งานในธุ ร กรรมงานส าคั ญ เป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ธนาคารสามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ภ าวะวิ ก ฤต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ ย งด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ อาจเกิด ขึ้ น จากการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ งจะมี ผ ลกระทบต่ อ ระบบหรื อ การปฏิ บั ติ งานของธนาคาร รวมถึ งความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์
(Cyber Threat)
ธนาคารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริห ารความเสี่ ย งด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ การรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของ
ระบบสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม
โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักการที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (Confidentiality)
2. ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (Integrity)
3. ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability)
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ธนาคารมีการรายงานเหตุการณ์ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยทันทีในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ระบบ หรือชื่อเสียงของธนาคาร โดยรวมถึงกรณีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สาคัญถูกโจมตีหรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
7. ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ คือความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม ประชากร สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยี โดยการบริหารความเสี่ยงจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมและ
กาหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีความสาคัญ ได้แก่
7.1 ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ต้ อ งพึ่ ง พาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นซึ่ ง ถื อ เป็ น
โครงสร้างหลักพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของธนาคารในระดับสูง รวมทั้งแนวโน้มของภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ
การโจมตีที่มีความซับซ้อนทาให้ธนาคารต้องมีการพัฒนามาตรการในการการป้องกัน ตรวจจับ ตอบสนอง และกู้คื นให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ โดยธนาคารได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 27001 และมีการทบทวนตามกาหนด นอกจากนี้
ประเด็นการละเมิดด้านความปลอดภัยข้อมูลยังอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธนาคารได้อีกด้วย โดยธนาคาร
ได้ดาเนินโครงการเพื่อยกระดับด้านการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ และพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล รวมถึงแนวปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ธนาคารได้ ก าหนดนโยบายการคุ้ ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ
7.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
จากสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศในรูป แบบภัยพิบัติท างธรรมชาติต่างๆ ที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่ มขึ้น
ในอนาคต อาทิ วาตภั ย อุ ท กภั ย และภั ย แล้ ง ซึ่ งธนาคารได้ ต ระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ที่อาจเกิดผลกระทบกับธุรกิจของลูกค้าที่ธนาคารให้การสนับสนุน ในขณะเดียวกันก็อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงิน
ของลู ก ค้ า ของธนาคารได้ เช่ น กั น ดั งนั้ น ธนาคารจึ งได้ ย กระดั บ แนวทางการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเพิ่มต้นทุนของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหากลูกค้าไม่มีการปรับตัวที่เหมาะสมและรวดเร็วเพียงพอ
จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถในการแข่ งขั น ของธุ ร กิ จ และศั ก ยภาพในการช าระหนี้ รวมทั้ ง มี ผ ลกระทบต่ อเนื่ อ งไปยั ง
คุณ ภาพสินทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารได้ กาหนดนโยบายการให้สิน เชื่อและมีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร
นอกจากนี้ ผลกระทบดั งกล่ าวยั งเป็ น ความเสี่ ย งต่ อ ชื่ อ เสี ย งและความน่ าเชื่ อ ถื อ ของธนาคาร และสามารถสร้า ง
ความเสียหายทางการเงินแก่ธนาคารได้เช่นกัน ดังนั้นธนาคารจึงใช้แนวทางการดาเนินกิจการอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ โดยการบริหาร
จัดการพอร์ตสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสูงให้อยู่ในสัดส่วนสินเชื่อระดับต่า
7.3 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส (Pandemic Risk)
การแพร่ระบาดของไวรัสถือเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสหลายชนิด เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ การระบาดของโรคทางเดินหายใจหรือโรค
เมอร์ส การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในทวีปอเมริกาและประเทศในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา และแคริบเบียน และล่าสุดได้มี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่ งโรคระบาดหลายๆ โรคได้มี การแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไ ทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ยังมีการระบาดเป็นวงกว้างในปีที่ผ่านมา
ธนาคารมีความตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่อาจส่งผลกระทบกับธนาคาร
ในหลายๆ ด้าน ทั้งการให้บริการของธนาคาร การมาปฏิบัติงานของพนักงาน และยังมีข้อจากัดที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ของทางภาครัฐ จึงได้มีการกาหนดมาตรการรองรับระบุไว้ในแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan :
BCP) เพื่อลดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง
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ในช่ วงสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา ธนาคารได้ป ฏิ บั ติต ามแผนรองรับ การดาเนิ น ธุรกิ จอย่างต่ อเนื่ อ ง
(Business Continuity Plan : BCP) ที่ได้จัดทาไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสานักงาน ดังนี้
การบริหารจัดการพื้นที่สานักงานและสาขา
การด าเนิ น การตามมาตรการที่ ก รมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด เช่ น การคั ด กรองผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ การ
รวมทั้ งพนั ก งานก่ อ นเข้ า อาคาร การจั ด พื้ น ที่ บ ริก ารให้ มี ก ารเว้ น ระยะห่ า ง การสวมหน้ ากากอนามั ย การคั ด กรองผู้ ที่ ม าติ ด ต่ อ
หรือใช้บริการ เป็นต้น
การลดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ธนาคารจั ด กลุ่ ม พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ธุ ร กรรมงานที่ ส าคั ญ และที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ร ะบบต่ า งๆ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ปฏิบัติงานที่สานักงานหลัก กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติง านที่ศูนย์ปฏิบัติงานสารอง ซึ่งหากมีพนักงานกลุ่มใดติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา พนักงานกลุ่มที่เหลือจะยังสามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารยังกาหนดให้พนักงาน
หน่ วยงานสนั บสนุนรวมทั้ งพนั กงานที่ สามารถปฏิ บัติ งานโดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ร ะบบงานปฏิ บัติ งานจากที่ บ้าน เพื่ อลดความเสี่ย ง
จากการเดินทางมาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา
8. ความเสี่ยงจากการกากับดูแลกิจการที่ดี
8.1 ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสั ตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณ จริยธรรม และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ จึงกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุบทบาท หน้าที่ ความรับ ผิดชอบ แนวทางปฏิบัติให้กรรมการธนาคาร
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิ บัติ รวมทั้งมี การประเมินความเสี่ยงในการคอร์รัปชัน ของหน่วยงานภายในองค์กรที่มี โอกาส
ที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต คอร์รัป ชั น จากกระบวนการท างานหรือ ธุ รกรรมต่ างๆ จึ งได้ จั ด ท าแนวทางการติ ด ต่ อ หน่ วยงานราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ อควบคุม ความเสี่ยงและช่วยป้องกันมิให้ เกิดเหตุ การณ์ ที่ นาไปสู่การทุ จริตคอร์รัปชัน รวมถึงสื่อสารนโยบาย
ต่ อ ต้ านการคอร์ รัป ชั น และหลั ก เกณฑ์ แ นวทางการติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ไปยั งพนั ก งานภายในองค์ ก ร
เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการต่อต้านคอร์รัปชัน ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าเป็ นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition: CAC) และในปี 2564 ได้ ผ่ า นการรั บ รองการต่ อ อายุ เ ป็ น สมาชิ ก ของ
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
8.2 ความเสี่ยงจากกรณีพิพาทกับชุมชน
แนวปฏิบัติของธนาคารได้พิจารณาถึงการนาหลักการและแนวทางในการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่ อ สั งคม ท าประโยชน์ แ ละสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ชุ ม ชุ น โดยการน าจุ ด แข็ งของธนาคารทางด้ า นการเงิน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
บริ ก ารทางการเงิน ไปตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน ในการส่ งเสริ ม ทั ก ษะและให้ ค วามรู้ ท างการเงิน ที่ จ าเป็ น เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
8.3 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ธนาคารให้ ความสาคัญ ในการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงได้มี การจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่สานักงานให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญ หาต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า ผู้มาติดต่อ และ
บุคลากรของธนาคาร มีการจัดตรวจสุขภาพประจาปีให้กับพนักงาน การให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค อาทิ วัคซีนป้องกัน
ไวรัสโคโรนา และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการจัดให้มีชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าและ
บุ ค คลผู้ ม าติ ด ต่ อ มี แ ผนด้ า นการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และจั ด ซ้ อ มอพยพหนี ไฟ และก ากั บ ดู แ ลโดยคณะกรรมการความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการจานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายศิริชัย
2. นายนพร
3. นายวู
4. นายฉี
5. นางสาวชมภูนุช

สมบัติศริ ิ
สุนทรจิตต์เจริญ
โค-ชิน
ชิง-ฟู*1่
ปฐมพร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมีเจ้าหน้าทีส่ ายงานกิจการองค์กร บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
หมายเหตุ * นายฉี ชิง-ฟู่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
โดยปี 2564 คณะกรรมการบริ ห าร มี ก ารประชุ ม รวม 24 ครั้ ง และรายงานผลการประชุ ม ต่ อ คณะกรรมการธนาคาร
สรุปสาระสาคัญดังนี้
• เสนอแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงานประจาปี 2564 ต่อคณะกรรมการธนาคาร
• ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อดี ข้อเสีย และแนวทางในการ
แก้ไข รวมทั้งมอบหมายงานและประสานงานกับผู้บริหารเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
• พิจารณามาตรการให้ ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา
ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะภัยแล้ง รวมทั้งมาตรการต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
• พิจารณาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องกรณีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา
• ติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์และผลการประเมินความเสี่ยงภัยคุกคามไซเบอร์
• ดูแลให้มีการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
• กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและพิจารณาสินเชื่อ
• กลั่นกรองงานต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร

(นายศิริชัย สมบัติศริ ิ)
ประธานกรรมการบริหาร
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวม
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2564 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจปี 2565
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2564
ปี 2564 ภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 6.2 ในปี 2563 โดยมีแรงขับเคลื่อน
ที่สาคัญจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ประกอบกับมีแรงหนุนจากการใช้จ่าย
และการลงทุน ของภาครัฐที่ ขยายตัวต่อเนื่อง และการลงทุ นของภาคเอกชนที่ เริ่มฟื้ นตัว ซึ่งปัจจัยดังกล่าวช่วยชดเชยการบริโภค
ภาคเอกชนที่ ยังฟื้ น ตั วได้ อย่ างจ ากัด เนื่ องจากก าลังซื้ อที่ ยั งคงเปราะบาง และภาคการท่ อ งเที่ ย วที่ ยั งซบเซาต่ อ เนื่อ งตามจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่ระดับต่า
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจปี 2565
ปี 2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากปีก่อน ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา และนโยบายการเปิดประเทศ หนุน ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ ความเชื่อมั่นผู้บ ริ โภค และพฤติกรรม
การใช้ จ่ า ยของผู้ บ ริโภคปรั บ เข้ า สู่ ภ าวะปกติ ม ากขึ้ น โดยส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ป ระมาณการ
เศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 (ค่ากลางประมาณการร้อยละ 4.0) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน ตามการลดลงในความรุนแรง
ของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
2) การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิ ดประเทศของภาครัฐผ่านระบบ Test & Go
อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
3) ภาคการผลิ ต และการส่ ง ออกสิ น ค้ า มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามการฟื้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ และ
ปริมาณการค้าโลก โดยเฉพาะการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก
4) แรงขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายของภาครัฐ ทั้งจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565
การเบิกจ่ายภายใต้งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ และการเบิกจ่ายภายใต้พระราชกาหนด
เงินกู้
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังมีข้อจากัดและความไม่แน่นอนสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และความรุนแรงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทั้งสายพันธุ์โอมิครอนและสายพันธุ์อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความเข้มงวด
ของมาตรการควบคุม และประสิทธิภาพของวัคซีนที่อาจจะกระทบต่อความสามารถในการเปิดรับนักท่อ งเที่ยวต่างชาติและการฟื้นตัว
ของภาคการท่องเที่ยว แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก ซึ่งอาจ
เป็นข้อจากัดต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศท่ามกลางตลาดแรงงานที่ยังคงอ่อนแอและกาลังซื้อของภาคครัวเรือนที่เปราะบาง
จากภาระหนี้ ที่ อ ยู่ ในระดั บ สู ง ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของเศรษฐกิ จ และการเงิน โลก รวมทั้ งความเสี่ ย งด้ า นภู มิ รั ฐศาสตร์
ที่อาจส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป
ที่มา : สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และธนำคำรแห่งประเทศไทย
ภาพรวมธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565
ภาพรวมธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ปี 2564
ภาพรวมเงินให้สินเชื่อเติบโตจากปีก่อน โดยเฉพาะการเติบโตของเงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนเงินให้สินเชื่อ
SMEs ทรงตัวเป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ขณะที่เงินให้สินเชื่อรายย่อยขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับ
ปีก่อน ถึงแม้ความต้องการสินเชื่อในภาคครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นในทุกประเภท อาทิ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล
และบัตรเครดิต แต่ด้วยฐานะการเงินของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่เปราะบางจากภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูงและความสามารถ
ในการชาระหนี้ที่ด้อยลง ธนาคารพาณิชย์จึงเน้นให้สินเชื่ออย่างรัดกุมและให้ความสาคัญกับการเติบโตของสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
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ภาพรวมเงินฝากขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน ตามทิศทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว ทาให้ส่วนหนึ่งมีการนาเงินฝาก
ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า และการเบิกใช้เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ความสามารถในการทากาไรของธนาคารพาณิชย์ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนจากรายได้ดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
การเติบ โตของเงิน ให้สิน เชื่อและกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงรายได้ที่ ไม่ใช่ ดอกเบี้ ยที่เป็ นแรงหนุ นต่ อเนื่ อง นอกจากนี้ มาจาก
การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งต้นทุนด้านดอกเบี้ยและต้นทุนด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนการลดลงของการตั้งสารอง
เมื่อเทียบกับปีก่อน
ข้อมูลเปรียบเทียบของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) กับระบบธนาคารพาณิชย์
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราการเติบโต
อัตรา
(ต่อปี)
การเติบโต
(ต่อปี)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
รายการ
2564
2563
2562
เฉลี่ย
2564
2563
ย้อนหลัง
2 ปี
ระบบธนาคารพาณิชย์
20,596,888
19,800,655
18,169,025
4.0%
9.0%
6.5%
สินทรัพย์
13,353,600
12,645,401
11,929,433
5.6%
6.0%
5.8%
สินเชื่อ/1
15,121,224
14,536,863
13,104,263
4.0%
10.9%
7.4%
เงินฝาก
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)
สินทรัพย์
สินเชื่อ/1
เงินฝาก

251,531
170,144
192,513

240,085
155,838
182,735

230,548
151,783
165,018

ส่วนแบ่งการตลาดของ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)
สินทรัพย์ (%)
สินเชื่อ/1 (%)
เงินฝาก (%)

1.22
1.27
1.27

1.21
1.23
1.26

1.27
1.27
1.26

4.8%
9.2%
5.4%

4.1%
2.7%
10.7%

4.5%
5.9%
8.0%

หมายเหตุ: /1 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ที่มา ข้อมูลจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย, ธนำคำรพำณิชย์ทจี่ ดทะเบียนในประเทศ 14 แห่ง (งบเฉพำะกิจกำรธนำคำร)

แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปี 2565
สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มขยายตัวตามทิศทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวดีขึ้น เช่นเดียวกับคุณภาพ
สินเชื่อที่คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากอานิสงส์ของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และการผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลให้ทั้งหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPLs และหนี้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญด้านเครดิต (Stage 2)
ชะลอตัวลง สาหรับการแข่งขันในระยะถัดไป กลุ่ มธนาคารพาณิชย์ยังคงมุ่งเน้นการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสร้างฐาน
ลู ก ค้ า ให้ เพิ่ ม มากขึ้ น การเร่ งพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในด้ า น Digital Banking เพื่ อ ตอบสนองต่ อ พฤติ ก รรมลู ก ค้ า
ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความสามารถในการทากาไร
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การจัดอันดับเครดิต
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด อยู่ที่ระดับ
“A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” และอันดับเครดิตตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ระดับ “BBB”
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (%)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินรับฝาก (%)
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม (%)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%)
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)
อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อรวม (%)
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (%)
อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2562

68.77
10.07
1.93
3.29
1.07
2.22
4.35

56.85
21.25
3.88
3.48
1.49
1.99
5.33

46.13
33.05
5.67
3.93
2.07
1.86
4.87

2.26
0.28
0.03

2.10
0.60
0.03

2.02
0.87
0.03

6.17
91.79
93.02
88.95
49.22
18.429

5.60
85.77
88.57
89.70
49.73
19.802

5.35
85.67
94.38
84.94
68.68
19.265

4.99
2.44
1.12

3.71
2.77
0.54

2.54
1.55
0.14

17.550
0.35

18.183
0.70

18.140
1.02

ภาพรวมผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) เป็นการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2564 เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ปี 2564 ธนาคารมีกาไรจานวน 690.84 ล้านบาท ลดลงจานวน 716.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.92 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นร้อยละ 42.88
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ค่าใช้จ่ ายในการด าเนิน งานอื่ น เพิ่ ม ขึ้น จ านวน 167.92 ล้านบาท หรือเพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 6.48 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2563
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา
ธนาคารได้ตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นจานวน 985.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.88
เมื่อเทียบกับปี 2563
อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อรายได้รวมปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 59.77
ลดลงจากปี 2563 ที่อยู่ที่ร้อยละ 60.88
ก าไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ น ฐานปี 2564 เท่ า กั บ 0.35 บาทต่ อ หุ้ น ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นที่ มี จ านวน 0.70 บาทต่ อ หุ้ น
โดยอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 1.93 และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 0.28
ตารางแสดงผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น (EPS) (บาท)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2563

2562

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
5,564.61
317.47
976.18
6,858.26
(2,758.99)
4,099.27
(3,283.83)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
4,951.97
282.44
1,388.98
6,623.39
(2,591.07)
4,032.32
(2,298.24)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
4,741.18
311.57
1,114.84
6,167.59
(2,596.76)
3,570.83
(1,090.00)

815.44
(124.60)
690.84
0.35
1.93
0.28

1,734.08
(326.49)
1,407.59
0.70
3.88
0.60

2,480.83
(442.45)
2,038.38
1.02
5.67
0.87

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
612.64
12.37
35.03
12.40
(412.80)
(29.72)
234.87
3.55
167.92
6.48
66.95
1.66
985.59
42.88
(918.64)
(201.89)
(716.75)

(52.98)
(61.84)
(50.92)

1. โครงสร้างรายได้จากการดาเนินงาน
โครงสร้างรายได้จากการดาเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้
รายได้จากการดาเนินงาน
ในปี 2564 ธนาคารมี ร ายได้ จ ากการด าเนิ น งานจ านวน 6,858.26 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 234.87 ล้ า นบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55 เมื่อเทียบกับปี 2563 สามารถจาแนกรายละเอียดได้ตามตารางต่อไปนี้

71

ตารางแสดงรายได้จากการดาเนินงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
การให้เช่าซื้อ
อื่นๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

2564

2563

2562

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

6,358.12
907.81
482.36
2.59
0.26
7,751.14
(2,186.53)
5,564.61
389.58
(72.11)
317.47
155.65
801.30
19.23
976.18
6,858.26

6,207.92
1,222.49
490.55
6.10
0.13
7,927.19
(2,975.22)
4,951.97
352.16
(69.72)
282.44
833.92
494.14
60.92
1,388.98
6,623.39

6,623.25
1,519.64
632.50
12.30
0.03
8,787.72
(4,046.54)
4,741.18
391.69
(80.12)
311.57
503.85
582.17
28.82
1,114.84
6,167.59

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
150.20
(314.68)
(8.19)
(3.51)
0.13
(176.05)
(788.69)
612.64
37.42
2.39
35.03
(678.27)
307.16
(41.69)
(412.80)
234.87

2.42
(25.74)
(1.67)
(57.54)
100.00
(2.22)
(26.51)
12.37
10.63
3.43
12.40
(81.34)
62.16
(68.43)
(29.72)
3.55

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ปี 2564 ธนาคารมี รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจานวน 5,564.61 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นจานวน 612.64 ล้านบาท หรือ เพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 12.37 เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผลมาจากการลดลงของทั้งรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยมีจานวน 7,751.14 ล้านบาท ลดลงจานวน 176.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.22 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 เป็นผลมาจากธนาคารได้เพิ่มความระมัดระวั งในการปล่อยสินเชื่อด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้า
สินเชื่อทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ การเสนอเงินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษและลดเบี้ยปรับให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัสโคโรนาทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อื่นๆ
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ และภัยแล้ง ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจานวน 2,186.53 ล้านบาท ลดลงจานวน 788.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.51 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 เป็ น ผลมาจากการลดลงของอั ต ราเงิน น าส่ งเข้ าบั ญ ชี ส ะสมเพื่ อ การชาระคื น ต้ น เงิน กู้ ชดใช้ ค วามเสี ย หายของ กองทุ น
เพื่ อการฟื้น ฟูและพัฒ นาระบบสถาบั นการเงิน (FIDF) จากอัต ราร้อยละ 0.46 ต่อปี เหลืออั ตราร้อยละ 0.23 ต่อปี ตามมาตรการ
ของทางการในปี 2563-2565
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ ที่ มิ ใ ช่ ด อกเบี้ ย ประกอบด้ ว ย รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารสุ ท ธิ และรายได้ อื่ น (ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
กาไรจากเงินลงทุน รายได้เงินปันผล และรายได้จากการดาเนินงานอื่น ) ปี 2564 ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจานวน 1,293.65
ล้านบาท ลดลงจานวน 377.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.60 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ ค่ าธรรมเนี ย มและบริการสุ ท ธิจานวน 317.47 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ น จานวน 35.03 ล้านบาท หรือ เพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 12.40 เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่านายหน้ารับ จากการเป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิ น
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- รายได้อื่น
รายได้อื่นจานวน 976.18 ล้านบาท ลดลงจานวน 412.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.72 เมื่อเทียบกับปี 2563
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของกาไรจากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หนี้สญ
ู หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ด้อยค่า)
ธนาคารได้ตั้งสารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2564 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีจานวน 2,280.78 ล้านบาท ลดลงจานวน
372.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.05 เมื่อเทียบกับปี 2563
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หนี้สูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า)
ปี 2564 ธนาคารมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จานวน 3,283.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 985.59 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.88 เมื่อเทียบกับปี 2563
ตารางแสดงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หลังหักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
4,741.18
612.64
12.37

2564

2563

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
5,564.61

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
4,951.97

(3,283.83)

(2,298.24)

(1,090.00)

985.59

42.88

2,280.78

2,653.73

3,651.18

(372.95)

(14.05)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
ค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ นงานอื่ น ประกอบด้ วย ค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ยวกั บพนั กงาน ค่ าตอบแทนกรรมการ ค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ยวกั บ
อาคาร สถานที่ และอุ ปกรณ์ ค่ าภาษี อากร ค่ าใช้ จ่ ายส่ งเสริ มการขายและโฆษณา ค่ าตั ดจ าหน่ ายสิ นทรั พย์ ไม่ มี ตั วตน ค่ าบริ การด้ าน
งานสนั บสนุ นและค่ าใช้ จ่ายอื่ น ปี 2564 ธนาคารมี ค่าใช้ จ่ายในการด าเนิ นงานอื่น จ านวน 2,758.99 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจานวน 167.92
ล้านบาท หรือเพิ่ มขึ้นร้อยละ 6.48 เมื่อเทียบกับปี 2563 ส่วนใหญ่ เป็ นการเพิ่ มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การขายและโฆษณา โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่นต่อรายได้รวม ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 40.23 เพิ่ มขึ้นจากปี 2563 ที่อยู่ที่
ร้อยละ 39.12
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น

2564

2563

จานวนเงิน จานวนเงิน
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
1,220.13 1,110.33
ค่าตอบแทนกรรมการ
18.93
20.44
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
600.84
653.95
ค่าภาษีอากร
216.88
213.58
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา
107.29
65.63
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
113.27
115.19
ค่าบริการด้านงานสนับสนุน
316.42
288.45
ค่าใช้จ่ายอื่น
165.23
123.50
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
2,758.99 2,591.07
อัตราส่ วนค่าใช้ จ่ายในการดาเนิ นงานต่อ รายได้ร วม
40.23
39.12
จากการดาเนินงาน (%)

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1,191.98
109.80
9.89
20.37
(1.51)
(7.39)
659.17
(53.11)
(8.12)
225.65
3.30
1.55
86.77
41.66
63.48
104.35
(1.92)
(1.67)
194.22
27.97
9.70
114.25
41.73
33.79
2,596.76
167.92
6.48
42.10

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจานวน 1,220.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 109.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.89
เมื่อเทียบกับปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีพนักงานจานวน 1,224 ราย ลดลง 42 ราย เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563
ตารางแสดงจานวนพนักงาน
จานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2564
1,224

31 ธันวาคม 2563
1,266

31 ธันวาคม 2562
1,229

หมายเหตุ: ในระหว่างปี 2562 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างระหว่างกัน

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ จานวน 600.84 ล้านบาท ลดลงจานวน 53.11 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 8.12 เมื่อเทียบกับปี 2563
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา
ค่ าใช้ จ่ ายส่ งเสริ ม การขายและโฆษณา จ านวน 107.29 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 41.66 ล้ านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น

ร้อยละ 63.48 เมื่อเทียบกับปี 2563
- ค่าบริการด้านงานสนับสนุน
ค่ าบริ การด้ านงานสนั บสนุ น จ านวน 316.42 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจ านวน 27.97 ล้ านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 9.70
เมื่อเทียบกับปี 2563
- ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นจานวน 165.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 41.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.79 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563
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2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
บทวิ เคราะห์ ฐ านะการเงิน ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) เป็ น การเปรี ย บเที ย บฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางแสดงสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยทีย่ ังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563
2562
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

การเปลีย่ นแปลง
(ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

717.75
35,267.73
41,733.75

801.38
35,925.75
43,982.97

1,635.45
23,731.79
51,646.77

(83.63)
(658.02)
(2,249.22)

(10.44)
(1.83)
(5.11)

177,120.49
2,000.93
179,121.42
(37.11)
(8,940.30)

160,991.88
872.13
161,864.01
(21.62)
(6,003.97)

155,556.42
214.15
155,770.57
(26.03)
(3,961.51)

16,128.61
1,128.80
17,257.41
15.49
2,936.33

10.02
129.43
10.66
71.65
48.91

170,144.01
773.35
282.75
554.03
274.93
1,065.32
144.69
572.35
251,530.66

155,838.42
652.53
250.23
732.07
338.74
607.91
187.22
767.62
240,084.84

151,783.03
73.73
216.80
391.64
223.82
285.69
559.59
230,548.31

14,305.59
120.82
32.52
(178.04)
(63.81)
457.41
(42.53)
(195.27)
11,445.82

9.18
18.52
13.00

(24.32)

(18.84)
75.24
(22.72)
(25.44)
4.77

สินทรัพย์รวม
สิน ทรัพ ย์ห ลั กของธนาคาร ประกอบด้วย เงิน ให้สิ น เชื่อ แก่ ลูก หนี้ และดอกเบี้ ยค้ างรับ สุ ท ธิ คิด เป็ น ร้อยละ 67.64
ของสินทรัพย์รวม รองลงมา ได้แก่ เงินลงทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 16.59 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีจานวน 251,530.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 11,445.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.77 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยส่วนใหญ่
มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี จานวน 41,733.75 ล้านบาท ลดลงจานวน
2,249.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.11 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยเป็ นการลดลงของเงินลงทุ นในตราสารหนี้ที่ วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประเภทตราสารหนี้ภาคเอกชน
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ตารางแสดงเงินลงทุนประเภทการลงทุนแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้อื่น
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนเพื่อค้า
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้อื่น
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563
2562
จานวนเงิน จานวนเงิน จานวนเงิน
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

22,202.13
9,761.20
3,120.97
(202.34)
34,881.96

18,471.27
14,908.30
3,710.50
(202.28)
36,887.79

-

3,730.86
(5,147.10)
(589.53)
0.06
(2,005.83)

20.20
(34.53)
(15.89)
0.03
(5.44)

6,844.89
6.90
6,851.79

7,088.28
6.90
7,095.18

-

(243.39)
(243.39)

(3.43)
(3.43)

-

-

8,509.51
8,509.51

-

-

1,055.56
1,055.56

-

-

18,336.81
18,347.05
5,390.94
42,074.80

41,733.75

43,982.97

6.93
(0.03)
6.90
51,646.77

(2,249.22)

(5.11)

76

เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อจาแนกตามภาคธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็นเงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Conglomorate & Corporate)
เงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial & SME) และเงินให้สินเชื่อเพื่อรายย่อย (Retail)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
จานวน 209,598.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 15,498.12 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.98 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยส่วนใหญ่
เป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 49.62 รองลงมาเป็นสินเชื่อ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ 36.36 ของ
เงินให้สินเชื่อทั้งหมด และหากจาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อพบว่าส่วนใหญ่เป็นสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ และ
สินเชื่อตัวกลางทางการเงินคิดเป็นร้อยละ 24.67 และร้อยละ 24.61 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดตามลาดับ
ตารางแสดงเงินให้สินเชื่อจาแนกตามภาคธุรกิจ (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้สินเชื่อจาแนกตามภาคธุรกิจ

31 ธันวาคม 2564
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
103,997.36

สัดส่วน
(ร้อยละ)
49.62

31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
(ล้านบาท)

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
(Conglomorate & Corporate)
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
149,042.03
(Big Corporate & Corporate)
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
76,218.44
36.36
(Commercial & SME )
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
20,734.55
(SMEs & SSME)
สินเชื่อเพื่อรายย่อย (Retail)
29,382.58
14.02
24,323.68
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
209,598.38
100.00
194,100.26
บวก : ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ย
2,006.49
880.11
ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
211,604.87
194,980.37
จากรายได้รอตัดบัญชี
หมายเหตุ: ปี 2564 ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มเงินให้สินเชื่อตามภาคธุรกิจ

31 ธันวาคม 2562

สัดส่วน
(ร้อยละ)
-

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
-

สัดส่วน
(ร้อยละ)
-

76.79

137,503.55

76.86

-

-

-

10.68

19,121.20

10.69

12.53
100.00

22,273.61
178,898.36
227.36

12.45
100.00

179,125.72

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

5,058.90
15,498.12
1,126.38

20.80
7.98
127.98

16,624.50

8.53

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

31 ธันวาคม 2564
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
27,765.46
51,699.46
41,544.22
20,408.12
1,335.47
51,586.56
13,615.00
1,644.09
209,598.38

สัดส่วน
(ร้อยละ)
13.25
24.67
19.82
9.74
0.64
24.61
6.49
0.78
100.00

31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
22,839.65
40,181.01
40,535.70
23,064.68
36.83
54,858.43
11,100.00
1,483.96
194,100.26

สัดส่วน
(ร้อยละ)
11.77
20.70
20.89
11.88
0.02
28.26
5.72
0.76
100.00

31 ธันวาคม 2562
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
20,827.97
38,315.53
39,946.76
23,225.79
12.91
43,623.28
11,509.98
1,436.14
178,898.36

สัดส่วน
(ร้อยละ)
11.64
21.42
22.33
12.98
0.01
24.39
6.43
0.80
100.00

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
4,925.81
21.57
11,518.45
28.67
1,008.52
2.49
(2,656.56)
(11.52)
1,298.64
3,526.04
(3,271.87)
(5.96)
2,515.00
22.66
160.13
10.79
15,498.12
7.98
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คุณภาพสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์จัดชั้น ประกอบด้วย รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินลงทุ น เงิน ให้ สิน เชื่ อและดอกเบี้ ยค้างรับ และสินทรัพ ย์อื่น โดยจัด ชั้น ตามหลักเกณฑ์ ที่ กาหนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงการจัดชั้นสินทรัพย์แยกตามประเภทสินทรัพย์

การจัดชั้นสินทรัพย์แยกตามประเภทสินทรัพย์

-

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม

การจัดชั้นสินทรัพย์แยกตามประเภทสินทรัพย์

-

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม

เงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
เงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงินและดอกเบี้ย
ค้างรับ
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
35,272.86

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
31,963.33

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
168,856.00

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
3.22

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
236,095.41

-

3,120.97

4,867.11

0.52

7,988.60

35,272.86

35,084.30

5,361.20
179,084.31

41.79
45.53

5,402.99
249,487.00

เงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
เงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น

รวม

รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงินและดอกเบี้ย
ค้างรับ
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
35,931.32

รวม

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
33,379.57

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
151,561.76

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
2.14

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
220,874.79

-

3,710.50

4,781.68

0.36

8,492.54

35,931.32

37,090.07

5,498.95
161,842.39

36.07
38.57

5,535.02
234,902.35

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
การตั้งสารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ธนาคารได้พิจารณา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม TFRS 9 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จานวน 6,003.97 ล้านบาท เปรียบเทียบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 3,961.51 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจานวน 2,056.45 ล้านบาท หรือเพิ่ มขึ้ นร้อยละ 51.56 เมื่ อเที ยบกั บ
ปี 2563 เพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และเพื่อรองรับกลุ่มลูกหนี้ที่อาจเสื่อมลงในอนาคต
ทาให้ธนาคารมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ที่ 179.12% ในปี 2564 และอยู่ที่ 119.78%
ในปี 2563
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ตารางแสดงค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น (ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ และค่ า เผื่ อ การปรั บ มู ล ค่ า
จากการปรับโครงสร้างหนี้) จาแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้ (ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
จาแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม
เงินสารองทั่วไป
รวม

จาแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม
เงินสารองทั่วไป
รวม

31 ธันวาคม 2564
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
และดอกเบีย้ ค้างรับ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จานวนเงิน
สัดส่วน
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
168,856.00
94.29
2,571.82
28.77
4,867.11

2.72

1,096.66

12.26

5,361.20
179,084.31

2.99
100.00

179,084.31

100.00

2,812.77
6,481.25
2,459.05
8,940.30

31.46
72.49
27.51
100.00

31 ธันวาคม 2563
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
และดอกเบีย้ ค้างรับ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จานวนเงิน
สัดส่วน
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
151,561.76
93.65
944.58
15.73
4,781.68

2.95

869.40

14.48

5,498.95
161,842.39

3.40
100.00

161,842.39

100.00

2,762.04
4,576.02
1,427.95
6,003.97

46.01
76.22
23.78
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชาระตามกาหนดระยะเวลา ดังนี้
ตารางแสดงเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จาแนกตามวันที่ครบกาหนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ครบกาหนดเมื่อทวงถาม/1
ครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนด 1 - 5 ปี
ครบกาหนด มากกว่า 5 ปี
รวม
หมายเหตุ

/1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
จานวนเงิน
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
9,140.28
9,908.76
66,109.97
48,753.37
54,931.20
50,827.97
46,939.04
51,501.78
177,120.49
160,991.88

31 ธันวาคม
2562
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
8,067.41
58,801.71
45,244.48
43,442.82
155,556.42

การเปลีย่ นแปลง
(ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(768.48)
(7.76)
17,356.60
35.60
4,103.23
8.07
(4,562.74)
(8.86)
16,128.61
10.02

หมายถึง เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ครบกาหนดเมื่อทวงถามรวมจานวนเงินคงค้างตามสัญญาของลูกหนี้รายที่ผิดนัดชาระและเงินให้สินเชื่อ
ที่มีการด้อยค่า
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การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีลูกหนี้ทั้งหมด 11,148 ราย เป็นลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ 271 ราย มีภาระหนี้คงค้าง
6,027.36 ล้านบาท
ตารางแสดงการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ลูกหนี้

31 ธันวาคม
2564
จานวนเงิน
(ล้านบาท)

ลูกหนี้ทั้งหมด
- จานวนราย
- ภาระหนี้ (เงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ)
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
- จานวนราย
- ภาระหนี้ (เงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563
จานวนเงิน
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม
2562
จานวนเงิน
(ล้านบาท)

การเปลีย่ นแปลง
(ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

11,148
179,084.31

9,969
161,842.39

9,644
155,744.54

1,179
17,241.92

11.83
10.65

271
6,027.36

268
4,160.49

247
4,657.24

3
1,866.87

1.12
44.87

สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross) จานวน 5,109.75 ล้านบาท ลดลงจานวน 258.27 ล้านบาท
หรือลดลงร้อ ยละ 4.81 และมี อัต ราสิ น เชื่อ ด้ อยคุ ณ ภาพต่ อสิ น เชื่ อรวม คิ ด เป็ น ร้อยละ 2.44 ลดลงเมื่ อเที ย บกับ ปี 2563 ที่ อ ยู่ ที่
ร้อยละ 2.77
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีหนี้สินรวมจานวน 216,431.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 12,713.18 ล้านบาท
หรือ เพิ่ มขึ้ นร้อ ยละ 6.24 เมื่ อเที ย บกั บ ปี 2563 โดยเป็ น การเพิ่ มขึ้ น ของเงิน รับ ฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และ
การลดลงของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตารางแสดงหนี้สินจาแนกตามประเภทหนี้สิน
หนี้สินจาแนกตามประเภทหนี้สิน
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
อื่นๆ
รวมหนี้สิน

31 ธันวาคม
2564
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
192,513.10
19,046.32
189.54
2,397.30
2,285.36
216,431.62

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
182,734.96
12,203.11
949.59
5,002.52
2,828.26
203,718.44

31 ธันวาคม
2562
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
165,018.41
10,503.65
52.08
16,721.23
1,973.35
194,268.72

การเปลีย่ นแปลง
(ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
9,778.14
6,843.21
(760.05)
(2,605.22)
(542.90)
12,713.18

5.35
56.08
(80.04)
(52.08)
(19.20)
6.24
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เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินรับฝากรวมจานวน 192,513.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 9,778.14 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.35 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินฝากออมทรัพย์และใบรับเงินฝากประจา
ตารางแสดงเงินรับฝากจาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
เงินรับฝากจาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
เงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ใบรับเงินฝากประจา
รวมเงินรับฝาก

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลง
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม (ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2564
2563
2562
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
5,628.43
3,938.09
4,253.65
1,690.34
42.92
91,933.34
87,765.53
62,044.95
4,167.81
4.75
59,552.55
60,726.26
65,147.69
(1,173.71)
(1.93)
35,398.78
30,305.08
33,572.12
5,093.70
16.81
192,513.10
182,734.96
165,018.41
9,778.14
5.35

ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีส่วนของเจ้าของจานวน 35,099.04 ล้านบาท ลดลงจานวน 1,267.36 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 3.48 เมื่อเทียบกับปี 2563
ตารางแสดงส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม - สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลง
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม (ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2564
2563
2562
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
20,000.00
20,000.00
20,000.00
10,598.92
10,598.92
10,598.92
(1,457.41)
(844.29)
(43.59)
613.12
72.62
924.30
889.70
819.30
34.60
3.89
5,033.23
5,722.07
4,904.96
(688.84)
(12.04)
35,099.04
36,366.40
36,279.59
(1,267.36)
(3.48)

3. ความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินจานวน 216,431.62 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ
จานวน 35,099.04 ล้ านบาท คิ ดเป็ น อัต ราส่วนหนี้ สิน ต่ อส่ วนของผู้ถื อหุ้ น เท่ ากับ 6.17 เท่ า โดยองค์ป ระกอบของแหล่ งเงิน ทุ น
ด้านหนี้สิน ได้แก่ เงินฝากรวม มีสัดส่วนร้อยละ 76.54 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน มีสัดส่วนร้อยละ 7.57
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม มีสัดส่วนร้อยละ 0.95 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามและอื่นๆ มีสัดส่วนร้อยละ 0.98 และส่วนของเจ้าของ
มีสัดส่วนร้อยละ 13.96
ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2564 มีเงินให้ สิน เชื่ อแก่ลูก หนี้ (ก่ อนหั กรายได้รอตั ดบั ญ ชี) จานวน 177,120.49 ล้านบาท
มีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากคิดเป็นร้อยละ 93.02 สาหรับสภาพคล่องที่เหลือธนาคารได้นาไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง
อาทิ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถแบ่งตามระยะเวลาครบกาหนดตามสัญญา
โดยเงินรับฝากที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จานวน 185,824.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.53 ของเงินรับฝากทั้งหมด ขณะที่เงินให้สินเชื่อ
ที่ มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า 1 ปี จ านวน 75,250.25 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.49 เงิ น รั บ ฝากที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 1 ปี จ านวน 6,688.45
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.47 ขณะที่เงินให้สินเชื่อที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จานวน 101,870.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.51
ตารางแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
เงินรับฝาก
ระยะเวลา
น้อยกว่า 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รวม

31 ธันวาคม 2564
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
185,824.65
96.53
6,688.45
3.47
192,513.10
100.00

เงินให้สินเชื่อ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
สัดส่วน
จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท)
(ร้อยละ)
173,890.88
95.16
75,250.25
42.49
58,662.13
36.44
8,844.08
4.84 101,870.24
57.51 102,329.75
63.56
182,734.96
100.00 177,120.49 100.00 160,991.88
100.00

4. การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 เงิ น สดของธนาคาร มี จ านวน 717.75 ล้ า นบาท ลดลงจ านวน 83.63 ล้ า นบาท
เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ ม าจากกิ จ กรรมด าเนิ น งาน จ านวน 837.78 ล้ า นบาท ซึ่ งเกิ ด จากก าไรจากการด าเนิ น งาน
ก่ อ นการเปลี่ ย นแปลงในสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ด าเนิ น งาน จ านวน 759.69 ล้ า นบาท และการเปลี่ ย นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สิน ดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เพิ่มขึ้น 16,509.78 ล้านบาท เงินรับฝาก
เพิ่มขึ้น 9,778.14 ล้านบาท และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) เพิ่มขึ้น 6,843.21 ล้านบาท
- เงิน สดสุ ท ธิ ได้ ม าในกิ จ กรรมลงทุ น จ านวน 2,965.70 ล้ า นบาท ส่ วนใหญ่ ม าจากเงิน สดรับ จากการจ าหน่ า ย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ทวี่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ จานวน 1,182.36 ล้านบาท
และเงินสดรับจากดอกเบี้ยของเงินลงทุน จานวน 1,039.17 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 3,887.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ จานวน 2,604.32 ล้านบาท และเงินปันผลจ่าย จานวน 1,040.00 ล้านบาท
5. ความเพียงพอของสภาพคล่อง
สินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) และเงิ นลงทุนสุทธิ
สินทรัพย์สภาพคล่องมีจานวน 64,103.21 ล้านบาท ลดลงจานวน 5,502.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.90 เมื่อเทียบกับปี 2563
รายการ

สินทรัพย์รวม
เงินรับฝาก
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (สุทธิรายได้รอตัดบัญชี)
สินทรัพย์สภาพคล่อง
เงินให้สินเชื่อ/เงินรับฝาก (%)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (%)

31 ธันวาคม 2564
จานวนเงิน (ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน (ล้านบาท)

251,530.66
192,513.10
177,083.38
64,103.21
93.02
25.49
33.30

240,084.84
182,734.96
160,970.26
69,605.47
88.57
28.99
38.09
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6. อัตราการดารงเงินฝาก
ธนาคารต้ อ งด ารงเงิ น ฝากเฉลี่ ย แล้ ว ไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 1.00 ของยอดเงิ น รั บ ฝากและเงิ น กู้ ยื ม เฉลี่ ย ตามเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ในกรณีที่ธนาคารมีเงินสดที่ศูนย์เงินสด ธนาคารอาจนาเงินสดที่ศูนย์เงินสดมานับรวมได้เฉลี่ยแล้ว
ไม่เกินร้อยละ 0.20 ของยอดเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินสดที่ศูนย์เงินสด และเงินรับฝากทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย จานวน 1,746.56 ล้านบาท
ความเพียงพอของเงินกองทุนและการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ธนาคารมี อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ทั้ ง สิ้ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เสี่ ย งเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 18.429
สู งกว่ า เกณฑ์ ขั้ น ต่ าของธนาคารแห่ งประเทศไทยซึ่ งก าหนดไว้ ที่ ร้ อ ยละ 11.000 และลดลงจาก ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563
ที่มีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 19.802
อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เสี่ ย งของธนาคาร เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 16.117 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ขั้ น ต่ า
ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีก่ าหนดไว้ที่ร้อยละ 8.500
ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ธนาคาร
อัตราขั้นต่าตามกฎหมาย*
ส่วนต่าง
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ธนาคาร
อัตราขั้นต่าตามกฎหมาย*
ส่วนต่าง
เงินกองทุนทั้งหมด
ธนาคาร
อัตราขั้นต่าตามกฎหมาย*
ส่วนต่าง

31 ธันวาคม 2564
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2562
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

33,862.86

16.117
7.000
9.117

33,959.46

17.068
7.000
10.068

34,578.32

16.481
7.000
9.481

33,862.86

16.117
8.500
7.617

33,959.46

17.068
8.500
8.568

34,578.32

16.481
8.500
7.981

38,721.90

18.429
11.000
7.429

39,398.17

19.802
11.000
8.802

40,421.08

19.265
11.000
8.265
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ภาระผูกพันนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีภาระผูกพันนอกงบดุล 40,807.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 20.21 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับปี 2563
ตารางแสดงภาระผูกพันนอกงบดุล
ภาระผูกพันนอกงบดุล

การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบ
กาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
การค้าประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้
ภาระผูกพันอื่นๆ
รวมภาระผูกพันนอกงบดุล

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลง
(ปี
2564
เปรียบเทียบกับปี 2563)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2564
2563
2562
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
28.19
106.30
1.33
(78.11)
(73.48)
165.34
414.45
6,088.93
4,931.97
29,178.18
40,807.06

141.05
228.95
5,215.52
4,737.47
30,357.56
40,786.85

130.54
254.88
5,120.82
4,838.06
36,041.13
46,386.76

24.29
185.50
873.41
194.50
(1,179.38)
20.21

17.22
81.02
16.75
4.11
(3.88)
0.05

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคต
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานในอนาคตมีปั จจัยหลักคือ สถานการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนาระลอกใหม่
การดาเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ประสิทธิผลของวัคซีนและการกระจายวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา รวมถึงปัจจัยการเมือง
ภายในประเทศ และการดาเนินโครงการและมาตรการสาคัญต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อทิศทางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทย และจะส่งผลต่อเนื่องมายังผลการดาเนินงานของธนาคารผ่านความต้องการสินเชื่อ คุณภาพสินเชื่อ รายได้ดอกเบี้ยรับ
และค่าใช้จ่ายในการตั้งสารองเพื่อรองรับปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในอนาคต
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบับปรับปรุง
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี ธนาคารฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ น การอธิบ ายให้ ชัด เจนเกี่ยวกั บ วิธีปฏิ บั ติ ทางการบั ญ ชี และการให้ แนวปฏิ บั ติ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ จ ะมี ผ ลบั งคั บ ใช้ ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลั งวั น ที่
1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญ ชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้น
ชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน
3.3 แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี เรื่อง แนวทางการให้ ค วามช่วยเหลือ ลู กหนี้ ที่ ได้รับ ผลกระทบจากโรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
ที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายพิชัย
ดุษฎีกุลชัย
กรรมการบรรษัทภิบาล
โดยมีนายคึกฤทธิ์ สิงหฬ ผู้อานวยการสานักกากับ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 12 ครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคาร
สรุปสาระสาคัญดังนี้
1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและแนวปฏิบัติในการกากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance Code : CG Code) ของสานัก งานคณะกรรมการก ากั บหลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ โดยให้ ความสาคัญ กับ หลั กปฏิ บั ติในการก ากั บดู แลกิจการที่ ดี และจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และน่าเชื่อถือ
2. พิจารณาทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยธนาคารมีส่วนร่วม
ในการด าเนิ น การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมตามแนวทางของสถาบั น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. พิจารณาทบทวนนโยบายการปฏิบั ติตามกฎเกณฑ์ เพื่ อให้ธนาคารมีการบริห ารความเสี่ยงด้านการปฏิบั ติ
ตามกฎเกณฑ์สอดคล้องกับแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขต
อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบการกากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ
ของสายงานกากับ
5. พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจการภายใต้หลักกฎหมาย ความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการและเพื่อแสดงเจตนารมย์ และความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
6. พิจารณาทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
มีระบบที่สนับสนุนการแจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสาคัญในการให้ความคุ้มครองและ
บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ ผู้ ที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการแจ้ งเบาะแส และร้ อ งเรี ย น ซึ่ งปั จ จุ บั น สามารถ
แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการทุจริตการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางโดยตรงที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
7. พิจารณาทบทวนนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (Anti-Money Laundering & Counter Terrorism and
Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing (AML/CTPF)) เพื่ อให้ มั่ นใจว่ าการประกอบธุรกิ จ
ของธนาคารสอดคล้ องกั บ กฎหมาย กฎระเบี ย บของหน่ วยงานทางการ และมาตรฐานสากล เป็ น ตัวแทน
ธนาคารในการสื่อสาร ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบาย
การป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ
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ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจและบริหารจัดการภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างคุณค่า
ให้กิจการดารงอย่างยั่งยืน

(นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงและความผั น ผวนของเศรษฐกิ จ ไทยและ
เศรษฐกิจโลกปี 2564 ยังคงเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายโดยเฉพาะการระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพั น ธ์โอมิครอนที่ แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบและกดดั น
บรรยากาศของทุ ก กลุ่ ม ธุ ร กิ จ อาทิ การท่ อ งเที่ ย ว การใช้ จ่ า ยและการลงทุ น
จากภาวะการณ์ ดั งกล่ าว ธนาคารยั ง คงมุ่ น มั่ น ในการช่ วยเหลื อ และเคีย งข้า งลู กค้ า
ทุ กกลุ่ ม อย่ างต่ อเนื่ อ ง รวมถึ ง การให้ ค วามส าคั ญ กับ ชุ ม ชน สั ง คม สิ่ งแวดล้ อม และ
พนักงานในองค์กรควบคู่กัน
ธนาคารได้ทาแผนธุรกิจเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินธุรกิจ โดยพิจารณาแนวโน้ม
ธุ ร กิ จ และปั จ จั ย ความเสี่ ย งต่ า งๆ รวมถึ ง การยกระดั บ Productivity และพั ฒ นา
เทคโนโลยีดิ จิทั ลเพื่ อสร้างสรรค์ผ ลิต ภัณ ฑ์ และบริการที่ ดีที่ สุ ด ให้ กับ ลู กค้า ตลอดจน
การเสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ให้ ธุ ร กิ จ สามารถรองรับ ความเสี่ ย งและการแข่ ง ขั น ได้ ในยุ ค แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เรีย กว่ า
New Normal โดยน าความเชี่ ย วชาญของ CTBC Bank ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในไต้ ห วั น ผนวกกั บ ที ม งาน
ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละแพลตฟอร์ ม ต่ า งๆ ของ LH Bank มาช่ ว ยเสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละนวตกรรม
ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ปี 2565 ธนาคารคงการดาเนินธุรกิจและบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อมุ่งสู่การเป็น
“ธนาคารที่ ส่ งมอบประสบการณ์ ที่ ดี เหนื อความคาดหมายให้ กับ ลู กค้า ” เราเชื่ อว่า การให้ บ ริการด้ ว ยความใส่ ใจ รับ ฟั ง
ความต้องการของลูกค้า ในทุกช่วงชีวิต และนามาพัฒ นาวิเคราะห์ ตอบโจทย์เพื่ อ ยกระดั บ Productivity ผ่านเทคโนโลยี
และนวตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ดี นี่คือสิ่งที่ LH Bank ยึดมั่นและทามาตลอด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหาร
ที่สาคัญของธนาคาร
นอกจากนี้ธนาคารให้ความสาคัญกับคู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จากสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโคโรนา ทาให้ทุกภาคธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ธนาคารจึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อ
ทุกกลุ่มธุรกิจและลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ได้รับ ผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้มีสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ
ได้ อย่ างต่ อเนื่ อง นอกจากนี้ บ ริษั ท ในกลุ่ม ธุ รกิจ ทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ได้ ท าโครงการ “รวมใจสู้ ภั ยโควิด -19”
โดยเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การมอบ
เตี ย งสนามกระดาษส าหรั บ ใช้ รองรับ ผู้ ป่ ว ยให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ ค ลาดแคลน การสนั บ สนุ น อาหารให้ กั บ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่
ธนาคารไม่ อ าจบรรลุ เป้ า หมายในการเป็ น “ธนาคารที่ ส่ ง มอบประสบการณ์ ที่ ดี เหนื อ ความคาดหมาย
ให้กับลูกค้า” ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนและความทุ่มเทในการทางานของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการ
บริหารจัดการและช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ธนาคารขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ
และผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ส าหรับ ความเชื่ อ มั่ น และความไว้ ว างใจที่ ไ ด้ ม อบให้ กั บ ธนาคารตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้การสนับสนุนธนาคารตลอดไป

(นางสาวชมภูนุช ปฐมพร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ ความยั่งยืน
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ ยืน
ธนาคารมี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น มาจากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ที่ ค ลอบคลุ ม
มิตดิ ้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ธนาคารมี เจตนารมณ์ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ค วบคู่ ไ ปกั บ การด าเนิ น การ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจอย่างเท่าเทียมกันของ
ผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติด้วยตระหนักว่าธนาคารจะเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยการดาเนินธุรกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุผลสาเร็จตามพันธกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่งผลต่อการสร้างมูลค่าที่ดีแก่องค์กรและผู้ถือหุ้น
และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
แนวทางการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญกับการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมในทุกกระบวนการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมโดยปลูกฝัง
ให้มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทาหน้าที่เป็นตัวแทน
องค์ ก รในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น มี ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล ท าหน้ า ที่ ดู แ ลการด า เนิ น งาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้ กาหนดนโยบายความรับ ผิดชอบต่ อสังคมเพื่อ การพั ฒ นาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง
ของสถาบั น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility Institute) ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ โดยมี ก ารทบทวนเป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยนโยบายดั งกล่ าวครอบคลุ ม ทั้ งมิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ ม
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์ ก ารสหประชาชาติ และ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทีค่ านึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้ วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกากับให้การดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อม
และพร้อมแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวกับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เกิดการดาเนินกิจการเป็นการสร้าง
ความสาเร็จและประโยชน์ สุข รวมทั้ งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุ กเวทีการค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ
ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
ตราสัญลักษณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
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กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อ ม การบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทุกมิติ รวมทั้งการให้ ความสาคัญกับการดาเนินการตามแนวทางการกากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและ
เป็นธรรม (Market Conduct) โดยมุ่งหมายให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่า
1. ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบ
2. ได้รับคาแนะนาที่เหมาะสมชัดเจน
3. ได้รับบริการที่เป็นธรรมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข
4. ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ และได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5. ได้รับความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตน
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติที่ธนาคารได้ให้ความสาคัญเพราะเล็งเห็นถึงความสาคัญของคาว่า
“การพึ่งพิง” เนื่องจากทุกธุรกิจล้วนมีประชาชนหรือคนในสังคมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการนาเสนอสินค้าและบริการ ดังนั้นไม่ว่าจะ
พัฒนาองค์กรไปในทิศทางใดก็ย่อมต้องมีคนในสังคมเป็นผู้สนับสนุน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรยึดถือปฏิบัติ
ธนาคารได้ ดาเนิ น การด้ านความรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมประกอบด้ วย ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคมในกระบวนการหลั ก
ของการดาเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของการดาเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม มีจิตอาสา เพื่อปลูกฝังให้มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐาน
ที่เข้มแข็งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนาไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process)
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process) หมายถึง การดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยการนาแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อพัฒนา
ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจจนกลายเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมาตรฐาน
การบริการต่างๆ เพื่อจุดประสงค์หลักในการลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียระหว่า งกระบวนการทางาน รวมถึง
การสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจนก่อให้เกิดทัศนคติ
ร่ว มกัน ของทุก คนในองค์ก ร และเพื ่อแสดงถึงความมุ่งมั่น ในการเป็น สถาบัน การเงิน ที่มีค วามแข็งแกร่งและมีค วามรับ ผิด ชอบ
ต่อสังคม
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process)
ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process) หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการนอกเหนือจาก
การดาเนินธุรกิจปกติ โดยการเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอันนาไปสู่การสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
กรอบดาเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ธนาคารให้ความสาคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงานและการขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคาร และเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืน
ดังกล่าว ธนาคารได้บริหารจัดการประเด็นสาคัญ ที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ภายใต้
การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบพร้อมกับสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม
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มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ
การให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม
และมีความรับผิดชอบ

ด้านสังคม
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม
ดาเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ
ในสิ่งแวดล้อม

ด้านธรรมาภิบาล
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้านการกากับดูแล
และบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
ธนาคารได้พัฒนาความยั่งยืนตามโครงสร้างการดาเนินงานตามหลัก การกากับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมผลักดันและบูรณาการความยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสหประชาชาติอย่างเป็นรูปธรรม
การรับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
รวมถึงมีการกาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และมีการกาหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยธนาคารได้รับประกาศนียบัตรการรับรองเป็น
สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (CAC : Collective Action
Coalition Against Corruption) จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2557 ต่ออายุครั้งที่สองเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และต่ออายุครั้งทีส่ ามเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
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ผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติด้านเศรษฐกิจ
มิติด้านสังคม
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ จานวนข้ อ ร้อ งเรีย นของพนั กงานเกี่ย วกั บ
ที่สาขาของธนาคาร ปี 2564 ร้อยละ 95.80 การปฏิ บั ติ ด้ า นแรงงาน ปี 2564 ร้ อ ยละ
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ1.34 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2563 0.00 ซึ่งเท่ากับปี 2563
ที่อยู่ที่ร้อยละ 94.46
อั ต ราการบ าดเจ็ บ ข องพ นั กงาน ข ณ ะ
ปฏิบัติงาน ปี 2564 ร้อยละ 0.00 ซึ่งเท่ากั บ
ปี 2563
การสนับสนุนเพื่อพัฒ นาชุมชน สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ปี 2564 มู ล ค่ าประมาณ 2.5
ล้านบาท

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
เงิ น ให้ สิ น เชื่ อกั บ บริ ษั ทที่ ด าเนิ นธุ ร กิ จ
ด้ านพลั งงาน ปี 2564 ประมาณ 44,384
ล้านบาท
การชดเชยคาร์บอนเครดิต
ผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมต่ า งๆ ขององค์ ก รในปี
2563 บริษัทได้ทาการชดเชยคาร์บอนเครดิต
จานวน 706 tCO2e (ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เที ย บเท่ า ) หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30 จาก
ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ าซคาร์บ อนไดออกไซด์
จากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1
และ 2 (Scope 1&2) เทียบเท่าการปลูกต้นไม้
ยื น ต้ น ถึ ง 7 8 ,4 4 5 ต้ น แ ล ะ ได้ รั บ ใบ
ประกาศนียบัตร Carbon Offset Certificate
และได้ รั บ การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมาย
Carbon Offset จาก อบก.
ปี 2 5 6 5 ธน าค าร ตั้ งเป้ าช ด เช ย
คาร์ บ อนเครดิ ต สุ ท ธิ เป็ น ศู น ย์ ห รื อ คาร์ บ อน
นิวทรัล (Carbon Neutral)
การลดปริมาณการปล่ อ ยก๊าซเรือ นกระจก
จากการบริหารจัดการกระดาษ
ปี 2564 ธนาคารลดการใช้ ก ระดาษ
ซึ่งสามารถลดการตัดต้นไม้ได้ 234 ต้น ลดลง
จากปี 2563 ที่ ทดแทนการตัดต้นไม้ 464 ต้น
แสดงให้ เห็ น ว่ า ธนาคารลดการใช้ ก ระดาษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการพลังงาน

การบริหารพลังงาน ธนาคารได้เปลี่ยน
การใช้หลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
มาเป็ นห ลอดไฟ LED ตั้ ง แต่ ปี 2559
จานวนทั้งสิ้น 2,775 หลอด ซึ่งช่วยลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าลง 618,360 kW.h หรือ
คิดเป็นประมาณร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับ
การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ และลดความ
ร้อนจากการแผ่กระจายของรังสีความร้อน
เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทาให้
ส า ม า ร ถ ล ด ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล่ อ ย
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ 359,947.36
Kg.Co2e โดยคานวณตลอดอายุการใช้งาน
เที ย บเท่ า การปลู ก ต้ น ไม้ ใหญ่ เพื่ อ ดู ด ซั บ
ปริมาณก๊าซ Co2 จานวน 39,995 ต้น
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะทาให้ธุรกิจมีความยั่งยืน โดยให้ความสาคัญ
ต่อการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ การดาเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ งใสและยุ ติ ธ รรม ตระหนั ก ถึ งผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม ธนาคารจึ งก าหนดนโยบาย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมเพื่ อ การพั ฒ นาธุ รกิ จ อย่ า งยั่ งยื น เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทาง
ในการปฏิบัติ 9 ด้าน ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์ของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
- เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- เพื่อ สร้างความเชื่อ มั่น ว่า การพัฒ นาเศรษฐกิจ ของบริษัท สอดคล้อ งกับ ผลประโยชน์ท างสังคมและสิ่งแวดล้อ ม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- เพื ่อ เป้า หมายการด าเนิน ธุร กิจ ของบริษ ัท ให้ส อดคล้อ งกับ เป้า หมายการพัฒ นาที ่ยั ่ง ยืน ของสหประชาชาติ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ธนาคารให้ความสาคัญในการจัดทารายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนหนึ่งในรายงาน
ประจ าปี เพื่ อ สื่ อ สารให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ได้ รั บ ทราบถึ งแนวนโยบาย แนวทางการบริ ห ารจั ด การ และผลการด าเนิ น งาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการรายงานตามแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social
Responsibility Institute) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยขอบเขตเนื้อ หาของรายงานจะเป็น ข้ อมู ลเกี่ย วกับ การด าเนิ น งานของบริษั ท ซึ่ง ได้ จากการเก็ บรวบรวมข้อ มูล จากหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564
ธนาคารได้นาเสนอเนื้อหาการรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในและกลุ่มผู้มี ส่วนได้เสียภายนอก และน ามาก าหนดเป็ นประเด็น หลัก ที่มีค วามส าคัญ และมีผลกระทบต่อการด าเนิน ธุรกิ จ
ตามแนวปฏิบัติของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีขั้นตอนดังนี้
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1.

การวิเคราะห์ความต้องการของกลุม่ ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

2. 2.

การกาหนดประเด็นที่มีความสาคัญและ
มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ

3. การจัดลาดับประเด็นที่มีความสาคัญและ
มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
4. การตรวจสอบประเด็นทีม่ ีความสาคัญและ
มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
5. ทบทวนประเด็นที่มีความสาคัญและ
มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
1. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกผ่านการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ รวมถึงช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยกาหนดความถี่
ในการดาเนินงานที่ ชัดเจน อาทิ การสารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ ธนาคาร เพื่ อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดแนวปฏิบั ติ
ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ทั้ ง นี้ ก ารระบุ แ ละคั ด เลื อ กผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย จะพิ จ ารณาจากการให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก กลุ่ ม และผลกระทบของ
การดาเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม
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แนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารกาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์ อัก ษรในจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณของพนักงาน ธนาคารให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กลุ่ม
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการส่งเสริ มการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่
1. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนสิ่งแวดล้อมและสังคม คู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
1. ผู้ถือหุ้น
-

2. คณะกรรมการธนาคาร-

วิเคราะห์ความต้องการ
- ผลตอบแทนที่เหมาะสม และ
เติบโตอย่างยั่งยืน
- ผลการดาเนินงานดี และเติบโต
อย่างสม่าเสมอภายใต้
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส
มีความเป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้
- การบริหารความเสีย่ งด้วยความ
รอบคอบ

- ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส
ตามหลักบรรษัทภิบาล เพือ่ ให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
- ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธรรม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนา
ผลการประเมินมาปรับปรุง
การทางาน

แนวปฏิบัติทดี่ าเนินการตามนโยบาย
กระบวนการดาเนินการ
- การดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแล - สร้างผลประกอบการที่ดภี ายใต้
กิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงที่ดี
- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง
- จัดแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน และ
- จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
(ปี 2564 ธนาคารไม่ได้จัดประชุม
เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโคโรนา)
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพื่อการรับรู้ข้อมูล
อย่างเท่าเทียม และมีความโปร่งใส
- จัดให้มีช่องทางการสอบถามข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์
- รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางที่กาหนด
- ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแล
- จัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร
กิจการที่ดี
เป็นประจาทุกเดือน
- จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
พิจารณา กลั่นกรอง ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร
- ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
ทันเวลา
- มีส่วนร่วมในการกากับดูแลกิจการ
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ และธุรกิจของธนาคาร
- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
- การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการเพื่อนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการทางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่
1 . ก า ร ป ระ เมิ น ต น เอ งข อ ง
ค ณ ะ ก รรม ก า ร ธ น า ค า ร แ ล ะ
คณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
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- การจั ด อบรมสั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นา
ความรู้และศักยภาพ
- การพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถ
และทักษะในการดาเนินชีวิต
- การจั ด สถานที่ ท างานให้ ส ะอาด
ถู ก สุ ข อ น า มั ย แ ล ะ มี ค ว า ม
ปลอดภัยในการทางาน
- การจัดอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
- การให้ผลตอบแทน มีตาแหน่งงาน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
- การเปิ ดโอกาสให้ พ นักงานจัดสรร
เวลาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิต
การทางานและชีวิตส่วนตัว

- การจ้างงานที่ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่นาความ
แตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมือ ง อายุ มาเป็ น
ปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้าง
งาน
- ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานกั บ กลุ่ ม แรงงาน
ที่มีสถานะเปราะบาง เช่น การเปิดโอกาส
ให้มีการจ้างงานคนพิการ
- พั ฒ นาพนั ก งานเพื่ อ ฝึ ก ฝนทั ก ษะและ
เพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพ โดยเปิ ด โอกาสให้
พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตาแหน่ง
เพื่อความก้าวหน้าในการทางาน
- ไม่ ป ลดหรื อ เลิ ก จ้ า งพนั ก งานอั น เป็ น
การตั ด สิ น ใจของผู้ แ ทนฝ่ า ยบริ ห ารแต่
เพีย งฝ่า ยเดีย ว หรือ การตัดสินใจนั้นอยู่
บนฐานของการเลือกปฏิบัติ
- สนั บ สนุ น และเคารพการปกป้ อ งสิ ท ธิ
มนุษยชนโดยไม่สนับสนุนการใช้แรงงาน
บังคับ
- เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระใน
การให้ ค วามเห็ น โดยปราศจากการ
แทรกแซง การจั ด ให้ มี ช่ อ งทางการ
สื่ อ สารเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
พนักงาน
- มี เงื่ อ น ไข ก ารจ้ างงาน ที่ เป็ น ธ รรม
พนัก งานได้รับ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามศั ก ยภาพ หรื อ ตามข้ อ ตกลงร่ ว ม
ระ ห ว่ า งน าย จ้ างแ ละ ลู ก จ้ าง โด ย
พิจารณาตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานการครองชีพที่ควรจะเป็น
- จัดสภาพที่ทางานที่เหมาะสมให้พนักงาน
ทางานได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
- ปกป้ อง ไม่ ก ลั่ น แกล้ ง ห รื อ ลงโทษ
ทางวิ นั ย กั บ พนั ก งานที่ มี ก ารรายงาน
อย่ า งสุ จ ริตต่ อ ผู้บ ริห ารหรือ หน่ ว ยงาน
ของรัฐเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
- จั ด ท านโยบายความปลอดภั ย และ
อาชี ว อนามั ย ในสถานประกอบการ
รวมถึ งวิเคราะห์ แ ละหามาตรการเพื่ อ
ควบคุ มความเสี่ย งด้ านความปลอดภั ย

กระบวนการดาเนินการ
2 . ก า ร ป ระ เมิ น ต น เอ งข อ ง
กรรมการธนาคารและกรรมการ
ชุดย่อยเป็นรายบุคคล
3. การประเมินกรรมการธนาคาร
แบบไขว้
4. การประเมิ น เรื่ อ งการปฏิ บั ติ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- จัดกิจกรรมต้อ นรับ พนักงานใหม่
ในวันแรกของการทางาน
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ส่งเสริมให้พนักงานมีค่านิยม CDA
- การพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดย
จัดให้มีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะแก่
พนัก งานในทุ ก ระดั บ รวมทั้ งเพิ่ ม
ช่ อ งทางการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบ บ
Intranet ซึ่ ง พ นั ก งาน ส าม ารถ
เรียนรู้ได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา แบบ
ไม่ มี ข้ อ จ ากั ด เพื่ อ เส ริ ม สร้ า ง
ศักยภาพพนักงาน
- ก า ห น ด แ ผ น พั ฒ น า ท ด แ ท น
ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารและต าแหน่ ง
สาคัญ
- จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความ
เป็นทีม
- ส ารวจการจ่ า ยผลตอบแทนของ
ตลาดอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ น ามา
พิจารณาปรับปรุงให้ใกล้เคียงตาม
ม า ต รฐา น อุ ต ส า ห ก รรม ห รื อ
มาตรฐานการครองชีพที่ควรจะเป็น
- จั ด ให้ มี ช่ อ งท า งก า รรั บ เรื่ อ ง
ร้ อ ง เรี ย น ร้ อ ง ทุ ก ข์ รั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- ปกป้อ ง ไม่กลั่นแกล้ง หรือลงโทษ
ท างวิ นั ย กั บ พ นั ก งาน ที่ มี ก าร
รายงานอย่างสุจริตต่อผู้บริหารหรือ
หน่ ว ยงานของรั ฐ เกี่ ย วกั บ การ
กระทาที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายใน
บริษัท
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มใน
การทางาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนความปลอดภัยและสุขอา
ชี ว อนามั ย ให้ พ นั ก งานมี ค วาม
ปลอดภัยขณะทางาน
- ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มในการ
ทางานให้ ถูก ต้อ งตามหลัก อาชีว อ
นามั ย และความปลอดภั ย ในการ
ทางาน
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และอาชีวอนามัยในการทางาน

4. ลูกค้า

- การบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า
- การบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมี
คุณภาพและเป็นธรรม
(Market Conduct)
- ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย ครบครัน มีคุณภาพ
และบริการที่เป็นเลิศ
- ความพร้อมในการรับฟังและ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า
- การรักษาความลับของลูกค้า
- ความเท่าเทียมกันของลูกค้า
แต่ละกลุ่ม

- การสารวจความพึงพอใจเมื่อลูกค้ามาใช้
บริการที่สาขา
- การนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให้สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตอบโจทย์ลูกค้า และการกาหนดมาตรการ
ในการรักษาความลับของลูกค้า

5. ชุมชนสิ่งแวดล้อมและสังคม

- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
- ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
- ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ภาครัฐ
- ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- ด าเนิ น ธุ รกิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรมควบคู่ กั บ
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม
- สนั บ สนุ น กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์
และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาเพื่ อ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการ
เข้าถึงการศึกษา
- ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี
และศาสนา
- ส่ งเส ริ ม ก า ร ใช้ ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- จั ด ท าแผนฉุ ก เฉิ น ให้ เห มาะสมเพื่ อ
ลดความสูญเสีย
- เปิ ด กว้ า ง และอ านวยประโยชน์ ให้ ผู้ ที่

กระบวนการดาเนินการ
- จ้า งคนพิก ารให้ มีโอกาสประกอบ
อาชีพ เพื่ อ ด ารงอยู่ ในสังคมด้ ว ย
ความภาคภูมิใจ
- จัดช่องทางการสื่อสารและเรียนรู้
และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- นาผลการสารวจความพึงพอใจของ
ลู ก ค้ า มาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ
ให้บริการ และผลิตภัณฑ์
- ศึ ก ษาพฤติ ก รรมลู ก ค้ า เพื่ อ น ามา
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
- ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
- รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อ
นามาปรับปรุงแก้ไข
- คิ ด ค้ น และสร้า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
และบริก ารที่ต อบสนองต่อ ความ
ต้องการของลูกค้า
- เผยแพ ร่ ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
บ ริ ก า ร ที่ ค ร บ ถ้ ว น เ พื่ อ
ประกอบการตั ด สิ น ใจของลู ก ค้ า
แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ผ่ า น ช่ อ งท า งที่
หลากหลาย ง่ายต่อการเข้าถึง
- ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และตอบข้ อ
ซักถามของลูกค้า เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
- รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น และจั ด การข้ อ
ร้องเรียน โดยเร็ว
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้า
- มี ก ระบวนการในการรัก ษาข้ อ มู ล
ของลูกค้า
- ให้ การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- จัดทาแผนฉุกเฉินที่เหมาะสม เพื่อ
ป้ อ งกั น ความสู ญ เสี ย และความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
- ทาโครงการ Green Office ลดการ
ใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า กระดาษและ
เป ลี่ ย นเครื่ อ งใช้ ส านั ก งานที่ มี
คุณสมบัติรักษาสิ่งแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการให้
ความรู้ทางด้านการเงินแก่เยาวชน
ผ่านโครงการ คนไทยยุคใหม่ใส่ใจ
เรื่อ งเงิน โดยการให้ บุ ค ลากรของ
บริษัทเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ผ่ า นการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ
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กระบวนการดาเนินการ
เกี่ ย ว ข้ อ งส า ม า รถ แ ส ด งค ว า ม คิ ด กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ซึ่ งเป็ น ร า ก ฐ า น ข อ ง แ ล ะ น า ไป สู่ ก า ร ป รั บ เป ลี่ ย น
ความสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรม พฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม
อั น จะก่ อ ให้ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งขอ ง เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
การสร้างนวัตกรรม
- โครงการ “LH Bank สนั บ สนุ น
- ส่งเสริมและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ทุ น การศึ ก ษา” มอบโอกาสให้
คู่ค้า เพื่อพัฒนานวัตกรรม
เยาวชนที่เรียนดี มีความสามารถ มี
- ส ารวจกระบวนการประกอบธุ ร กิ จ ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ได้ รั บ
อยู่ เสมอว่ า ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งหรื อ โอกาสศึ ก ษาต่ อ จนจบระดั บ ชั้ น
มี ผ ล ก ระ ท บ ท างล บ ต่ อ สั งค ม แ ล ะ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ และหากมีความเสี่ยง - โครงการมอบคอมพิวเตอร์มื อสอง
หรือมีผลกระทบทางลบจะแก้ไขในทันที
เพื่อส่งต่อการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
ที่ขาดแคลน
- โครงการปฏิทินเก่าเราขอ เพื่อส่งมอบ
ให้ กั บ โรงเรี ย นสอนคนตาบอดฯ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการผลิ ต สื่ อ
การเรีย นการสอน หนั งสือ อั ก ษร
เบรลล์ และสมุ ด จดบั น ทึ ก ให้ กั บ
นักเรียนที่พิการทางสายตา
- โครงการส่ ง หนั ง สื อ สื่ อ ความรู้ สู่
กรมราชทั ณ ฑ์ เพื่ อ ใช้ เป็ น สื่อ การ
เรี ย น รู้ แ ละพั ฒ นาตน เอ งขอ ง
ผู้ต้องขัง
- การบริ จ าคโลหิ ต โครงการ “จิ ต
อาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่ง
คนให้ สามคนรับ” โดยจะนาโลหิต
ที่รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่ วยทั่ว
ประเทศตามโรงพยาบาลต่ า งๆ
ทั่ว ประเทศให้ รอดพ้ น จากอาการ
เจ็บป่วย
- ให้ ความช่ว ยเหลือ บริจ าคสิ่งของ
และเงิน การผ่อนปรนการชาระหนี้
ลดค่างวดสินเชื่อ การให้สินเชื่อเพิ่ม
ส า ห รั บ ลู ก ค้ า ห รื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
- ช่ วยเหลื อลู กค้ าที่ ได้ รั บผลกระทบ
จากสถานการณ์ ก ารระบาดของ
ไวรั ส โคโรนา โดยการผ่ อ นปรน
เงื่อนไขการชาระ ขยายระยะเวลา
เงิ น กู้ สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เงิ น ทุ น
หมุนเวียนเพิ่ม
- มอบเตียงสนามกระดาษสาหรับใช้
รองรับผู้ป่วยให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ที่คลาดแคลน
- มอบเงินบริจาคที่ได้รับบริจาคจาก
ผู้ บ ริห าร พนั ก งาน และลู ก ค้ า ใน
โครงการ “รวมใจ สู้ภัยโควิด -19”
เพื่อร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือและ

97

ผู้มีส่วนได้เสีย

6. คู่ค้า

7. คู่แข่ง
8. เจ้าหนี้

วิเคราะห์ความต้องการ

แนวปฏิบัติทดี่ าเนินการตามนโยบาย

กระบวนการดาเนินการ
อุป กรณ์ ต่างๆ ทางการแพทย์เพื่ อ
ใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย
- สนั บ สนุ น อาหารและน้ าดื่ ม เพื่ อ
แทนค าขอบคุ ณ และเป็ น ก าลั งใจ
ให้ แ ก่ แ พ ท ย์ พ ย า บ า ล แ ล ะ
บุ คลากรทางการแพทย์ ที่ ป ฏิ บั ติ
หน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง จากการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา
- ทาธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรม - ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบั ติ - พบปะคู่ค้า
- Facility and Process Sharing :
ตามสัญญา
- ทาการตลาดร่วมกับ คู่ค้าของกลุ่ม
ส่ ง ต่ อ ลู ก ค้ าใน ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ท าง - สร้างพันธมิตรกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ
ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น แลนด์ แอนด์
การเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- มีความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
เฮ้าส์
- Information Sharing :
- ไม่กีดกันคู่ค้า
- สร้างพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อลูกค้า
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการทาธุรกิจ
แนะนาลูกค้ารายอื่นมาใช้บริการ
- Network Extension : การขยาย
- รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
เครือข่ายไปกับพันธมิตร
- จั ดตั้งคณะกรรมการจั ดซื้อ จั ดจ้ า ง
เพื่ อ ดู แ ลก ารจั ด ซื้ อ ให้ มี ค วาม
เหมาะสม และเป็นธรรมกับคู่ค้า
- ชาระค่ า สิน ค้ า และบริก ารภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
- คั ด เลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยความ
โปร่งใส
- ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
- ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- กาหนดเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็น
เป็นธรรม
และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
ธรรม
- จ่ายดอกเบี้ยและชาระคืนตาม
- ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ
- ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา หรื อ เงื่ อ นไข
กาหนด
ตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมี
ต่า งๆ ตามข้ อ ตกลง และหน้ า ที่ ที่
พึงมี
- รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

2. การกาหนดประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ธนาคารน าประเด็ น ข้ อ คิ ด เห็ น ค าแนะน า สิ่ งที่ ค าดหวั งในการด าเนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ มี ค วามส าคั ญ และ
มีผลกระทบต่อ การดาเนินธุรกิจ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก มาพิ จารณา
ตามแนวปฏิบัติ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อนามากาหนดเป็นประเด็นที่มีความสาคัญ
และมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
- กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารจัดให้มีการแสดงความคิดเห็น
ในรูปแบบการพบปะหารือ การจัดประชุม เพื่อให้ทราบถึงประเด็นด้านความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสาคัญ
- กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนสิ่งแวดล้อมและสังคม คู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ บริษัทได้
รวบรวมประเด็น ข้อคิดเห็น ในรูปแบบการพบปะหารือ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นด้านความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสาคัญ
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ประเด็นที่มีความสาคัญ
และมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจ

การกากับดูแลกิจการที่ดี

ประเด็นด้านความ
ยั่งยืนตามแนวทาง
GRI
(Global
Reporting
Initiative)
GRI 102-18
GRI 102-19

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน

- กรรมการธนาคาร
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
พนักงาน
- กรรมการธนาคาร
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
พนักงาน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก

- ผู้ถือหุ้น
- ลูกค้า
- คู่ค้า
- ลูกค้า

หัวข้อที่นาเสนอใน
รายงาน

การกากับดูแลกิจการที่ดี

การดาเนินการตามแนว
ทางการกากับดูแลด้าน
การให้บริการอย่างมี
คุณภาพและเป็นธรรม
(Market Conduct)

GRI 102-43
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 203-1

การพัฒนาด้านดิจิทัล

GRI 203-2

- กรรมการธนาคาร - ลูกค้า
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
พนักงาน

- น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
เผยแพร่นวัตกรรมจากการ
ด าเนิ น ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคม

จรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจ

GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 102-25
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 205
GRI 205-2
GRI 205-3
GRI 206-1
GRI 102-11
GRI 102-15
GRI 102-30
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 201-2

- กรรมการธนาคาร - ผู้ถือหุ้น
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ - ลูกค้า
พนักงาน
- คูค่ ้า

- จ รรย าบ รรณ แ ละ
จริยธรรมทางธุรกิจ
- การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน

- กรรมการธนาคาร - ผู้ถือหุ้น
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ - ลูกค้า
พนักงาน
- คูค่ ้า

- ปัจจัยความเสี่ยง
- การควบคุ ม ภายในและ
การบริ ห ารจั ด การความ
เสี่ยง
- การกากับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยง

เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs)

- กลยุทธ์ก ารดาเนิน ธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
- ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
ผู้บริโภค
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ประเด็นที่มีความสาคัญ
และมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความรู้ดา้ น
การเงิน

การดูแลชุมชน
สิ่งแวดล้อม และสังคม

ประเด็นด้านความ
ยั่งยืนตามแนวทาง
GRI
(Global
Reporting
Initiative)
GRI 102-8
GRI 102-41
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 401-1
GRI 401-2
GRI 401-3
GRI 403
GRI 404
GRI 412
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 201-1
GRI 203-1
GRI 203-2
GRI 413-1
GRI 419-1
GRI 201-1
GRI 203-1
GRI 203-2
GRI 413-1
GRI 419-1

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก

- กรรมการธนาคาร - คู่ค้า
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
พนักงาน

หัวข้อที่นาเสนอใน
รายงาน

เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs)

- การปฏิ บั ติ ต่ อ แรงงาน
อย่างเป็นธรรม
- การเคารพสิทธิมนุษยชน

- กรรมการธนาคาร - ลูกค้า
- การร่วมพัฒนาชุมชนและ
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ - ชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคม
พนักงาน
และสังคม

- กรรมการธนาคาร - ลูกค้า
- การร่วมพัฒนาชุมชนและ
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ - ชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคม
พนักงาน
และสังคม

4. การตรวจสอบประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ธนาคารจะรวบรวมประเด็นที่มีค วามสาคัญ น าเสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการบรรษั ทภิบ าล เพื่อรับทราบและ
ให้แนวทางดาเนินงาน ซึ่งได้รายงานในรายงานการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและเว็บไซต์ของบริษัท
5. การทบทวนประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ธนาคารจัดให้มีกระบวนการทบทวนข้อมูลหลังจากการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการรายงานในฉบับต่อไป
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การตรวจสอบคุณภาพของรายงาน
เนื้อหาที่ได้นาเสนอในรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และเว็บไซต์ของธนาคารได้ผ่านการตรวจสอบ สอบทาน
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบของธนาคาร มีความถูกต้องสมบูรณ์ และสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
การเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
ธนาคารสนับสนุนให้ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณได้ตระหนักถึงการสร้างสังคมปลอดคอร์รัปชัน โดยได้เชิญชวนให้เข้าร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริ ต การติดสินบน และคอร์รัปชัน ด้วยการแจ้งลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณเพื่อขอความร่วมมือ
งดเว้นการให้ของขวัญ ของกานัล สิ่งตอบแทนอื่นใด หรือการเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
การพิจารณาสินเชื่อตามประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ในการอานวยสินเชื่อได้ตระหนักถึงความสาคัญด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
จะมีกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณา หากการดาเนินธุรกิจของลูกค้าไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อ
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ธนาคารมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยดาเนินการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนามาปรับปรุงคุณภาพ
การบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และเพื่อทราบความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนามาพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสามารถกาหนดเป็นตัวชี้วัดการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการปรับปรุง
มาตรฐานการให้บริการอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าตอบสนองการให้บริการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที มีการสื่อสาร
ให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีการตรวจสอบคุณภาพการบริการอย่างสม่าเสมอ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ธนาคารตระหนักและให้ความสาคัญกับการเติบโตทางธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทาน โดยเน้นเรื่องความร่วมมือกับคู่ค้าทุกรายเพื่อพัฒนากระบวนการดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานการดาเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณของธนาคาร
ธนาคารได้กาหนดวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการรับบริการต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและ
ราคาที่เหมาะสม โดยกาหนดกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการรับบริการต่างๆ เป็น 6 วิธี ได้แก่
1. วิธีตกลงราคา
2. วิธีสอบราคา
3. วิธีประกวดราคา
4. วิธีต่อเนื่อง
5. วิธีพิเศษ
6. วิธีฉุกเฉิน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการรับบริการต่างๆ จะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับวงเงินที่จะดาเนินการในแต่ละครั้ง และต้องผ่าน
การพิจารณาโดยมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้พิจารณา สาหรับการคัดเลือกผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพื่อให้มีความเป็น
ธรรมและมีความเท่าเทียมกัน ธนาคารได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจากความมั่นคงของกิจการ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ
บริการและราคา
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การคัดเลือกผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการ มีขั้นตอนดังนี้
1. จัดหารายชื่อผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้สั่งซื้อสินค้าและผู้รับบริการ
2. คัดเลือกผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยยึดตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจากความมั่นคงของกิจการ คุณสมบัติ
ของผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละบริการ และราคา ตามแนวปฏิ บั ติ การจั ด ซื้อ จัด จ้ างของบริษั ท ซึ่งรวมถึ งการจัด หาสิ น ค้ า
ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และเป็นผู้ขายที่ไม่มีประวัติทุจริตหรือทาธุรกิจผิดกฎหมาย ไม่มีนโยบายใช้แรงงาน
ที่ ผิ ด กฎหมาย ปฏิ บั ติ กั บ คู่ ค้ า อย่ า งโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม มี ก ารดู แ ลความปลอดภั ย ด้ า นอาชี ว อนามั ย
ในสถานประกอบการ รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานให้เกิดการดาเนินธุรกิจร่วมกัน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. เมื่ อ ได้ ร ายชื่ อ ผู้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ าหรือ ผู้ ให้ บ ริ ก ารที่ ผ่ านการคั ด เลื อ ก จะเข้ าสู่ ก ารคั ด เลื อ กผู้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ าหรื อ
ผู้ให้บริการที่ให้สินค้าหรือบริการที่คุณภาพดี มีต้นทุนและราคาที่เหมาะสม
ปี 2564 ธนาคารมีคู่ค้า 939 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีจานวน 799 ราย โดยคู่ค้าได้รับทราบ
ที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของธนาคาร รวมทั้งการแจ้งให้คู่ค้าทราบเกี่ยวกับระเบียบวิธีการจัดซื้อ เพื่อให้คู่ค้ามีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบวิธีการจัดซื้อได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้า
ธนาคารมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าในหลายรูปแบบ อาทิ การประเมินความพึงพอใจในการใช้
บริการของคู่ค้า การมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือติชม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับสินค้าและบริการที่ดีตรงกับความต้องกา ร
บริษัทมีทีมงานที่ทาหน้าที่บริหารงานจัดซื้อ การตรวจสอบสินค้ าและบริการ การแนะนาคู่ค้าในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้า
และหากคู่ค้าไม่สามารถดาเนินการตามมาตรฐานที่กาหนดธนาคารอาจพิจารณาไม่ใช้บริการ
การดาเนินการด้านภาษี
ธนาคารอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ดาเนินธุรกิจภายใต้การกากับดูแลที่โปร่งใส ตั้งมั่น อยู่บนหลักธรรมมาภิบาล
ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายภาษีอากร
กลยุทธ์การดาเนินการด้านภาษี
ธนาคารมี การวางแผนด้ านภาษี เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด ทั้ งต่อ บริษั ท และผู้มี ส่ วนได้ เสี ย รวมถึ งต้ องเป็ น ไปตาม
กฎหมายภาษีอากร
การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี
ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอากร โดยมีการอบรมและพัฒ นาให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยคานึงถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ธนาคารใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี (Tax Incentives) อย่ างถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย และเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง
ใช้โครงสร้างภาษีในแนวทางที่ถูกต้องซึ่งไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษี
ในบางช่ ว งเวลา หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ ซึ่ งทั้ งหมดนี้ อ ยู่ ภ ายใต้ น โยบายภาษี ข องประเทศหรื อ แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น และใช้ กั บ ธุ ร กิ จ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ธนาคารยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม และ
ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมด้านบรรษัทภิบาลในองค์กร ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่กาหนดและทบทวน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนเป็นตัวแทนธนาคารในการสื่อสารและดาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งองค์กร การมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุ กกลุ่ ม อั นเป็ นปั จจั ยพื้ นฐานที่ ส าคั ญในการด าเนิ นธุรกิ จของธนาคารให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และน่ าเชื่ อถื อ สนั บสนุ นให้ มี การ
บริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเพิ่มมูลค่าในกิจการ ความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งให้
ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ดูแลการทารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนด และดูแลให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่เพียงพอตามระยะเวลาที่ทางการกาหนด
คณะกรรมการธนาคาร ได้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพื่ อ ช่ ว ยก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น กิ จ การด้ า นต่ า งๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานและการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการกากับดูแลกิจการที่ดีมี
หลักสาคัญซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลัก 4 ประการ ดังนี้
1. Transparency
: ความโปร่งใสในการดาเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. Integrity
: ความซื่อสัตย์
3. Accountability : ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
4. Competitiveness : ความสามารถในการแข่งขัน

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
ธนาคารกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นลายลัก ษณ์อักษรโดยอ้างอิงจากหลักการและแนวปฏิบัติในการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ธนาคารนามาเป็น
แนวทางในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ มั่นใจว่าธนาคารดาเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน สนันสนุนให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ธนาคารได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจาทุกปี โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 8 ข้อหลัก ได้แก่
หลักปฏิบัติ 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
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หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th)
หลักปฏิบัติบางเรื่องที่ธนาคารยังไม่ได้นามาปรับใช้ อาทิ
แนวปฏิบัติตาม CG Code
ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบตั ิ
ประธานกรรมการเป็ น กรรมการที่ ไม่ เป็ น ผู้ บ ริห ารแต่ ไม่ ได้
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการเสริมสร้างให้เกิดการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า ให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน
1. คณะกรรมการธนาคารเป็นหัวใจสาคัญ ของการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒิ ในสาขาต่างๆ
ที่มีความเชี่ยวชาญ มีป ระสบการณ์ มีภ าวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็ม ที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น รวมทั้งกากับดูแล
ให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่ดีในเรื่องดังนี้
- กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- กาหนดกลยุทธ์ นโยบายในการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรั พยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย
- การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
2. คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้ธนาคารนาไปสู่ผล (Governance Outcome) ในเรื่องดังนี้
- สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึกถึงผลกระทบในระยะยาว
- ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยเสี่ยง
3. คณะกรรมการธนาคารจะดูแลกรรมการและผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่ อสัตย์
สุจ ริตต่ อ องค์ ก ร ดูแ ลให้ ก ารด าเนิ น งานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อ บั งคับ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น รวมทั้ งการก าหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบให้ กรรมการผู้ จัด การอย่ างชั ดเจน และการติด ตามให้ กรรมการผู้ จัดการปฏิ บัติ ห น้ าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. การประชุมคณะกรรมการ
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดการประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการ
ล่วงหน้าสาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็น โดยให้แจ้งกาหนดการดังกล่าวให้กรรมการทุ
กท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยกาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีวาระการประชุม
ที่สาคัญ เช่น การพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและรายปี การติดตามผลการดาเนินงานของธนาคาร
- กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ที่จัดขึ้นในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นอันสมควร
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- องค์ประชุมต้องมีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของธนาคาร
และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด และในกรณีมีวาระการประชุมที่ต้องลงมติองค์ประชุมคณะกรรมการควรมีไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด
- ประธานกรรมการ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี ห น้ าที่ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาก าหนดเรื่ อ งที่ จ ะบรรจุ เข้ าเป็ น วาระ
การประชุมคณะกรรมการ
- เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการธนาคารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
และจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้
5. คณะกรรมการสามารถขอความเห็ น จากที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรือ ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ ภายนอกได้ ในกรณี ที่ จ าเป็ น
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของธนาคาร
6. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันได้โดยไม่ต้องมีกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่ออภิปรายประเด็นหรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง หรือให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ โดยให้แจ้งมติและสรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ
7. จัดให้มีการประเมินผลงานประจาปีของกรรมการผู้จัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ า ตอบแทนพิ จ ารณาแนวทางการประเมิ น รวมถึ ง การก าหนดผลตอบแทนและโบนั ส ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านประจ าปี
โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อธนาคาร
หลักปฏิบัติ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
1. คณะกรรมการธนาคารจะกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่มีความยั่งยืนและสอดคล้องกับ
การสร้างคุณค่าให้กับธนาคาร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
2. คณะกรรมการธนาคารจะดู แลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก
หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการธนาคารเป็นหัวใจสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลา และปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น
1. โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในสาขาต่ า งๆ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
อุทิศเวลาและมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของธนาคารและผู้ถือหุ้น รวมทั้งกากับดูแลให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่ดี
โครงสร้ า งคณะกรรมการธนาคารเป็ น ไปตามสั ด ส่ ว นอย่ า งยุ ติ ธ รรมและเหมาะสม และเพื่ อ ความเป็ น อิ ส ระ
ของประธานกรรมการธนาคารและเป็นการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจาออกจากกัน
ประธานกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการตรวจสอบไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่
ระหว่างกันอย่างชัดเจนไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน
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- คณะกรรมการธนาคารได้ก าหนดคุ ณ สมบั ติ กรรมการอิส ระของธนาคารที่ สอดคล้ องกับ แนวปฏิ บั ติข องนโยบาย
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และประกาศธนาคารแห่ งประเท ศไทย
โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวนอย่างน้อย 3 ท่าน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า โดยกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจาก ธนาคาร และ
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้
รายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ ก รรมการอิ ส ระ ธนาคารได้ เปิ ด เผยไว้ ที่ หั ว ข้ อ โครงสร้ า งการจั ด การ เรื่ อ ง คุ ณ สมบั ติ
ของกรรมการอิสระ
- กรรมการธนาคารรวมถึ ง กรรมการอิ ส ระที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กทุ ก ท่ า นได้ ผ่ า นการสรรหาและพิ จ ารณ า
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กฎระเบียบของหน่วยงานที่กากับดูแล ข้อบังคับของธนาคารว่าด้วยกรรมการและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ประสบการณ์ ทั ก ษะ ความเชี่ ยวชาญที่ ห ลากหลาย ความซื่อ สัต ย์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ น ประโยชน์ กั บธนาคาร
ความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและไม่กีดกันในเรื่องเพศ
2. การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด
ข้อบั งคับ ของธนาคาร มี ความโปร่งใส และชั ดเจนในการเสนอชื่อ บุค คล หรือ การเสนอชื่อ กรรมการธนาคารท่ านเดิมกลับ เข้ามา
ดารงต าแหน่ งเพื่ อ แต่งตั้ งเป็ น กรรมการธนาคารจะต้ องมี ป ระวั ติ และรายละเอีย ดที่ เพี ยงพอของบุ ค คลที่ เสนอแต่ งตั้ง ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เพื่อประโยชน์ในการลงมติของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และประสบการณ์ ในด้ า นต่ า งๆ มี ค วามเข้ า ใจด้ า นการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิ จ กฎหมาย และอื่ น ๆ
โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กรและการกากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้โดย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของธนาคาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
3. การกาหนดจานวนธนาคารที่กรรมการจะไปดารงตาแหน่งในธนาคารอื่น
คณะกรรมการธนาคารได้กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจานวนธนาคารที่กรรมการจะไปดารงตาแหน่งในธนาคารอื่นเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลาย ธนาคาร
อย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารได้อย่างเพียงพอ ดังนี้
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้มี อานาจในการจัด การ สามารถเป็ นประธาน
กรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในธนาคารอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และสามารถเป็น
กรรมการในธนาคารจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท
รายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการในธนาคารอื่น บริษัทได้เปิดเผยไว้ที่ หัวข้อ คณะกรรมการธนาคาร
เรื่อ ง การดารงตาแหน่ งในธนาคารที่ จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย และการด ารงต าแหน่ งในธนาคารที่ ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
4. การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของธนาคารทั้งนี้
ให้กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ธนาคารได้กาหนดจานวนวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ สามารถดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้
ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกาหนดให้กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี
ให้สามารถดารงตาแหน่งอยู่ต่อไปได้ไม่เกินปี 2565
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5. การกาหนดจานวนกรรมการออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกคราว ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทั้งคณะ ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ ได้ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ให้กรรมการ
ซึ่งอยู่ ในต าแหน่ งนานที่ สุ ด นั้ น ออกจากต าแหน่ งก่ อ น และถ้ าตกลงกั น ในเรื่อ งของการออกจากต าแหน่ งไม่ ได้ ให้ ใช้วิ ธีจั บ ฉลาก
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
6. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของธนาคารประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร มีการกระจาย
อานาจการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ คณะกรรมการธนาคารจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร และทาให้ธนาคาร
มีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เฉพาะด้าน โดยรายงานการดาเนินการต่อคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษั ทภิ บาล และประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการกากับความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ธนาคารได้เปิดเผยไว้ที่
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ธนาคารได้เปิดเผยไว้ที่
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการข้อ 2. คณะกรรมการตรวจสอบ
7. เลขานุการธนาคาร
- คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์ ผู้ อานวยการสานักกิจการองค์กร เป็นเลขานุการ
ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคารจะต้องทราบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งประสานงาน ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการธนาคารและ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเลขานุการธนาคารมีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ กฎหมายกาหนดด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- คณะกรรมการธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการธนาคารได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะและความรู้
อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการธนาคาร
รายละเอียดประวัติของเลขานุการธนาคาร ได้เปิดเผยไว้ที่ หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8. เลขานุการธนาคาร
8. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารกาหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรูปของตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุม
นอกจากนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร โดยการนาเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนสาหรับกรรมการจะกาหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส และสอดคล้องกับภาระหน้าที่
ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติและผลการดาเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่านให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยค่าตอบแทนกรรมการได้นาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นประจาทุกปี
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9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
แบบรายคณะ แบบรายบุคคล และแบบไขว้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และ
เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผลการประเมินและข้อคิด เห็น
ของกรรมการได้นาไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและของกรรมการแต่ละท่าน โดยแบบที่ใช้ในการประเมิน
ได้ ใ ช้ แ บบตั ว อย่ า งของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และน ามาปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของคณะกรรมการและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้ทาการการประเมิน
ตนเอง ดังนี้
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
- การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
- การประเมินกรรมการธนาคารแบบไขว้
- การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
การให้ ค ะแนน แบบประเมิ น ได้ ก าหนดระดั บ คะแนนเพื่ อ ให้ ค ณ ะกรรมการสามารถเปรี ย บเที ย บ
ผลการประเมินในแต่ละหัวข้อและเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดาเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
วิธีการประเมิน ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะกรรมการได้ร่วมกันประเมิน
โดยการให้คะแนนในแต่ละข้อ
ผลการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการธนาคารทั้ งคณะ ประจ าปี 2564 หั วข้ อที่ ทาการประเมิน ส่วนใหญ่
ได้คะแนนระดับ 3 – 4
- การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
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การให้คะแนน แบบประเมินได้กาหนดระดับคะแนนเพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ
หัวข้อและเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดาเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
วิธี ก ารประเมิ น เลขานุ ก ารธนาคาร และเลขานุ ก ารคณะกรรมการชุด ย่ อ ย ได้ จั ด ส่ งแบบประเมิ น ตนเองเป็ น
รายบุคคลให้กรรมการแต่ละท่านทาการประเมินตนเองตามคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่กรรมการดารงตาแหน่ง และเมื่อกรรมการประเมิน
ตนเองเรียบร้อยแล้วได้นาส่งให้เลขานุการรวบรวม
ผลการประเมินตนเองของกรรมการธนาคารเป็นรายบุคคล ประจาปี 2564 หัวข้อที่ทาการประเมิน ส่วนใหญ่ของ
กรรมการทุกท่านได้คะแนนระดับ 3 – 4
- การประเมินกรรมการธนาคารแบบไขว้
แบบประเมิน เป็นการประเมินความรับผิดชอบและบทบาททาหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคารและกรรมการ
การให้คะแนน แบบประเมินได้กาหนดระดับคะแนนเพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ
หัวข้อและเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดาเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
วิธีการประเมิน เลขานุการธนาคาร ได้จัดส่งแบบประเมินกรรมการธนาคารแบบไขว้ให้ประธานกรรมการธนาคาร
ทาการประเมินกรรมการแต่ละท่าน และให้กรรมการแต่ละท่านทาการประเมินประธานกรรมการธนาคาร เมื่อทาแบบประเมินเรียบร้อย
แล้วได้นาส่งให้เลขานุการธนาคารเพื่อรายงานให้กรรมการทราบ
ผลการประเมินกรรมการบริษัทแบบไขว้ ประจาปี 2564 หัวข้อที่ทาการประเมินส่วนใหญ่ได้คะแนนระดับ 4
- การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็น
เครื่องมือให้คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการประเมินตนเองว่าธนาคารปฏิบัติหรือยังไม่ปฏิบัติในเรื่องใด เพื่อใหธนาคารสามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้อย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการธนาคารได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนามา
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

109

การให้คะแนน ในแบบประเมินไม่ได้กาหนดระดับคะแนนแต่ได้กาหนดในแต่ละหัวข้อได้ปฏิบัติแล้วหรือไม่ ดังนี้
 หากได้ดูแลให้ธนาคารปฏิบตั ิตามแล้ว ให้ทาเครื่องหมายถูก (√) ในช่อง "ใช่"
 หากยังไม่ได้ปฏิบตั ิหรือปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน ให้ทาเครื่องหมายถูก (√) ในช่อง "ไม่ใช่"
วิธีการประเมิน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ร่วมกันประเมิน และนาเสนอผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน
ผลการประเมิ น ตนเองเรื่อ งการปฏิ บั ติตามหลั กการกากั บ ดู แ ลกิจ การที่ ดี หั วข้ อ ที่ ท าการประเมิ น ส่ วนใหญ่
อยู่ในช่อง “ใช่”
หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการธนาคารได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่ อ ท าหน้ าที่ส รรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
1. การพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ธนาคารให้ความสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสนับสนุนงานเลขานุการธนาคาร การกากับการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การกากับดูแลกิจการ โดยธนาคารมีนโยบาย
ส่งเสริมให้ได้เข้ารับการศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันภายนอกและภายในธนาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย และสมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย โดยเลขานุ ก ารธนาคารเป็ น สื่ อ กลาง
ในการติดตามดูแลข่าวสารในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งกาหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้า
ตารางแสดงกรรมการที่เข้าอบรมและสัมมนา ในปี 2564
รายชื่อกรรมการ

หลักสูตรที่อบรมและสัมมนา

1. ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการ
(ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 ตุลาคม 2564)
2. นายวู โค-ชิน
รองประธานกรรมการ

-

3. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
กรรมการอิสระ

- สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2564
- สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2564
- การเตรียมความพร้อมหลังการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของ
COVID-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความคาดหวัง
การแพร่ระบาดของ COVID-19
ผู้จัด : บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
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รายชื่อกรรมการ

4. นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการอิสระ
5. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการอิสระ

6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
กรรมการอิสระ

หลักสูตรที่อบรมและสัมมนา
- ความสาคัญของกรรมการตรวจสอบต่อตลาดทุน และการดูแล
คุณภาพของการจัดทารายงานทางการเงิน
ผู้จัด : สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
- KPMG Asia Pacific Board Leadership & Assurance Summit
ผู้จัด : เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2564
- สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2564
- สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2564
- การเตรียมความพร้อมหลังการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของ
COVID-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความคาดหวัง
การแพร่ระบาดของ COVID-19
ผู้จัด : บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
- ความสาคัญของกรรมการตรวจสอบต่อตลาดทุน และการดูแล
คุณภาพของการจัดทารายงานทางการเงิน
ผู้จัด : สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
- KPMG Asia Pacific Board Leadership & Assurance Summit
ผู้จัด : เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2564
- สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2564
- การเตรียมความพร้อมหลังการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของ
COVID-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความคาดหวัง
การแพร่ระบาดของ COVID-19
ผู้จัด : บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
- ความสาคัญของกรรมการตรวจสอบต่อตลาดทุน และการดูแล
คุณภาพของการจัดทารายงานทางการเงิน
ผู้จัด : สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
- KPMG Asia Pacific Board Leadership & Assurance Summit
ผู้จัด : เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2564
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รายชื่อกรรมการ
7. นายศิริชัย สมบัติศิริ
กรรมการ
8. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการ
9. นายฉี ชิง-ฟู่
กรรมการ
10.นายวิเชียร อมรพูนชัย
กรรมการ
(ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 ตุลาคม 2564)

11. นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
กรรมการ

หลักสูตรที่อบรมและสัมมนา
- สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2564
- สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2564
- สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2564
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data
Protection Act. : PDPA) for Executive
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 มีนาคม 2564
- สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2564
- การอบรมให้ความรู้ด้านการกากับดูแลข้อมูลขององค์กร (Data
Governance)
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data
Protection Act. : PDPA) for Executive
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 มีนาคม 2564
- สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2564
- การอบรมให้ความรู้ด้านการกากับดูแลข้อมูลขององค์กร (Data
Governance)
ผู้จัด : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการมี
สวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นความเป็นธรรมและแข่งขันได้ บริษัทจึงมีนโยบายการปรับเงินเดือน
และการจ่ายโบนัสประจาปี และมีการปรับเงินเดือนรอบพิเศษโดยการใช้ผลสารวจผลตอบแทนพนักงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
มาใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อรักษาพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังให้อยู่กับบริษัท
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3. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อขวัญและกาลังใจ
ในการทางาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และ
ธนาคารจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนปีที่ทางาน และกองทุนได้จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง คณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกาหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิก นอกจากนี้ ธนาคารได้เพิ่ม
ทางเลือกนโยบายการลงทุนให้กับพนักงาน โดยการใช้กองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน (Master Fund) เพื่อให้พนักงานได้
เลือกให้เหมาะสมกับตนเอง
4. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลการดาเนินงาน กลยุทธ์ เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการที่สาคัญ รวมทั้งลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคาร
โดยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมจัดทาเอกสารสาคัญต่างๆ เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่และใช้ในการศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รายงานประจาปี และ
ข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร
5. แผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้ที่จะสืบทอดตาแหน่งเพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
และต่อ เนื่ อง เพื่ อสร้างความมั่ นใจว่าบริษั ท เตรีย มความพร้อมของบุ คลากรในการด ารงตาแหน่ งงานหลักที่ มีความส าคั ญ ต่อ การ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมองค์กรให้พร้อมสาหรับงานในตาแหน่งสาคัญๆ ในอนาคต ธนาคารได้พัฒนาผู้ที่จะสืบทอดตาแหน่ง
โดยการส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการจัดการ
การมอบหมายให้เป็นตัวแทนธนาคารในการดาเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ธนาคารเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
ดารงตาแหน่งงานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร และธนาคารได้ให้ความสาคัญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับ
การพัฒนาผู้นาในตาแหน่งสาคัญๆ ในอนาคต จึงจัดทาโครงการทบทวนสมรรถนะผู้นา (Leadership Competency) เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้นาให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้
- ห ลั ก สู ต ร Leadership Development (Facilitator Certify Workshop) : The Power to Effectiveness
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Internal Trainer มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน พัฒนาผู้นาในระดับผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย/สานัก และ
ผู้จัดการส่วน
- หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นาที่มุ่ งเน้นการเปลี่ยนแปลง
จากภายในที่เริ่ม จากกรอบความคิ ด และพฤติก รรมในเชิงบวก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการฝึ กปฏิ บัติ ที่จะท าให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน บริหารทีม และบริหารตนเอง นามาซึ่งการขับเคลื่อนผลลัพธ์แห่ง
ความสาเร็จให้กับองค์กร
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ใ นด้ า นต่ า งๆ มี ค วามเข้ า ใจด้ า นการธนาคาร การเงิ น เศรษฐกิ จ กฎหมาย และอื่ น ๆ
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมีองค์ประกอบตามที่กาหนด โดยจัดทาเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทาให้การสรรหากรรมการ
มีความสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ กรณีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
หรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นตาแหน่งตามวาระ
หรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
รายละเอียดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ธนาคารได้เปิดเผยไว้ที่ หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
113

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติของกรรมการ
อิ ส ระตามที่ ธ นาคารก าหนด ซึ่ งเป็ น ไปตามที่ ก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และสอดคล้ องกั บ แนวปฏิ บั ติ
ของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
รายละเอียดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ธนาคารได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ ข้อ 1. การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทางาน โดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และ
เสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้ความเห็นชอบ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิธีการ และ
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส เชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการและผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนกรรมการกาหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้ น ในรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น
ซึ่งผ่านการพิจารณาและนาเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาตามหลัก
ปฏิ บั ติ โดยทั่ ว ไปในอุ ต สาหกรรมโดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ท างาน ความรู้ ค วามสามารถ หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง
คุณ ประโยชน์ ที่ ก รรมการท าให้ กั บ ธนาคาร และเที ย บเคี ย งกั บ ธนาคารจดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทยที่ อ ยู่ ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของธนาคารจดทะเบียนจากรายงานผลสารวจอัตราค่าตอบแทน
กรรมการธนาคารของสมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริษั ท ไทย และธนาคารได้ เปิ ด เผยอั ต ราค่ า ตอบแทนที่ เป็ น ตั วเงิ น และ
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ไว้ในรายงานประจาปี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดเผยไว้ที่โครงสร้างการจัดการ
ข้อ 9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
1. การคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ธนาคารให้ความสาคัญ และคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทาการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 ปลูกฝังจิตสานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ของธนาคารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อธนาคาร ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม
 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั่วถึง และ
ทันเวลา และให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กากับดูแล โดยรายงานข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
 กาหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะ
เป็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ลูกค้า คู่ค้า คู่ แข่ง ภาครัฐ
และหน่ วยงานอื่ น ๆ และให้ ป ฏิ บั ติ งานด้ วยความโปร่งใส รวมถึ งสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การร่ว มมื อ ระหว่ างธนาคารกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย
ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกันและดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
114

 กาหนดจริยธรรมกรรมการ และพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อยึดถือเป็นหลักการและวิ ธีปฏิบัติ
ในการประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณ ธรรม และให้มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้กระทาการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่นาความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของธนาคาร
ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมธนาคาร จริยธรรมกรรมการและ
พนักงาน ให้ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารรับ ทราบผ่านช่องทางอินทราเน็ตของธนาคาร และบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนรู้
ของพนักงาน รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนี้
หมวดที่ 1

เจตนารมณ์

จรรยาบรรณธนาคาร จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ดี
เป็นการวางมาตรฐานในการทางานสาหรับพนักงานทุกระดับรวมถึงกรรมการธนาคาร ธนาคารถือเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความ
ไว้วางใจให้เป็นแหล่งระดมเงินทุนของประเทศ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดาเนินการโดยมีความสมดุลระหว่าง
ผลประกอบการ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และลูกค้าเป็นสาคัญ รวมถึงยึดหลักการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนหลักมนุษยธรรม
ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนิน การภายใต้หลักการที่ธารงไว้ซึ่งเกียรติคุณ และความน่าเชื่อถือ อานวยประโยชน์
ต่ อ ลู ก ค้ า ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าล ด าเนิ น การให้ มี ค วามสมดุ ล ระหว่ า ง ธนาคารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
โดยจรรยาบรรณและจริยธรรม แบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 เจตนารมณ์
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธนาคาร
หมวดที่ 3 จริยธรรมกรรมการ
หมวดที่ 4 จริยธรรมพนักงาน
คานิยาม
“จรรยาบรรณธนาคาร” หมายถึง ประมวลประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการธนาคารพาณิชย์กาหนด เพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของการเป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์
“จริยธรรม” หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการควบคุมความประพฤติทางกาย และวาจาที่พนักงาน
พึงยึดถือและปฏิบัติเป็นกิจปกติในการปฏิบัติงาน
“ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการธนาคาร
“พนั ก งาน” หมายถึ ง พนั ก งานของธนาคาร โดยรวมถึ งพนั ก งานประเภทต่ า งๆ ได้ แ ก่ พนั ก งานทดลองงาน
พนักงานประจา พนักงานที่มีสัญญาจ้างพิเศษ
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธนาคาร
2. จรรยาบรรณธนาคาร แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่
2.1 จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ
ธนาคารจะดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
2.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงนโยบายการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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2.1.2 ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทาซึ่งอาจนามาสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.1.3 ปฏิบั ติหน้าที่เยี่ยงผู้ป ระกอบวิชาชีพ ที่มี ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และความระมัดระวัง
รอบคอบ
2.1.4 เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทาง
ที่มิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น
2.2

บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้ บ ริ ห ารของธนาคารมี จิ ต ส านึ ก ในหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ ายใต้
กรอบคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลทุกระดับในธนาคาร ดังต่อไปนี้
2.2.1 กรรมการและผู้บริหารจะกระทาการด้วยความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และการกากับ
ดูแลกิจการ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) รวมทั้งคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของธนาคารเป็นสาคัญ
ด้วยความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธนาคารหรือการดาเนินการต่างๆ ของธนาคาร
2.2.2 กรรมการและผู้ บ ริ ห ารจะด ารงบทบาทส าคั ญ ในการสร้ างธรรมาภิ บ าลที่ ดี ในธนาคารอั น จะสร้า ง
ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกากับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อธนาคารภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติรวมถึงจัดให้มกี ารกาหนดนโยบายเรื่องธรรมาภิบาล
ที่ ดี ให้ ชัด เจนเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตลอดจนมี ก ารจั ด ท าจรรยาบรรณและสื่อ สารให้ พ นั ก งานและ
ผู้บริหารนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.3 กรรมการจะปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละต้ อ งเป็ น ผู้ เชื่ อ มโยงระหว่ า งผู้ ถื อ หุ้ น
กั บ ฝ่ า ยจั ด การโดยท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบายต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และทิ ศ ทาง
การดาเนินงาน รวมถึงจัดให้มีการกากับควบคุมดูแลกิจการที่ดีตลอดจนดูแลให้ผู้บริหารของธนาคาร
และฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2.4 การด าเนิ น ธุร กิ จ ของธนาคารอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ บั งคั บ ของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ มาตรฐาน
แนวปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานทางการ และกฎเกณฑ์หลายด้าน ดังนั้นกรรมการในฐานะตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นจึงจะกาหนดนโยบาย โดยมีผู้บริหารของธนาคารในฐานะฝ่ายจัดการทาหน้าที่ ผลักดัน
นโยบายให้มีการนาไปปฏิบัติใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อกากับดูแลให้ธนาคารดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด
2.2.5 กรรมการจะดูแลให้ธนาคารมีนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ
ความเสี่ยงที่สาคัญของธนาคาร รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างสมบูรณ์ มีความเป็นมืออาชีพและไม่ถูกครอบงาจากหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น
ผู้บริหารของธนาคารจะต้องทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปกป้องดูแลผลประโยชน์
ของธนาคารและจ ากั ด ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ภ ายใต้ ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
2.2.6 การด าเนิ น กิ จการใดๆ ของกรรมการและผู้ บ ริห ารที่ มี ต่ อ ธนาคารจะอยู่ในระดั บ ที่ เหมาะสม หรื อ
เป็ น การท าธุ ร กรรมในลั ก ษณะที่ เป็ น ธรรมเนี ย มทางการค้ า ปกติ เสมื อ นเป็ น การท าธุ ร กรรมกั บ
บุ ค คลทั่ ว ไปที่ มิ ได้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น เป็ น พิ เศษโดยมุ่ งประโยชน์ ต่ อ ธนาคารเป็ น หลั ก หลี ก เลี่ ย ง
ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น หรือ คาดว่ าจะเกิ ด ขึ้ น และเมื่ อ เกิ ด กรณี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์จะต้องจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว
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2.3 มาตรฐานการให้บริการ
ธนาคารจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียโดยจัดให้มีมาตรฐานการให้บริการ ดังต่อไปนี้
2.3.1 มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการบริการอย่างดี
2.3.2 มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 มีระบบการจัด การและบริหารควบคุ ม ภายในที่ รอบคอบ เพื่ อป้ อ งกั นไม่ให้ เกิด ข้อ ผิด พลาดในการ
ให้บริการ
2.3.4 มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นและรับมือได้อย่างเหมาะสม
2.4

พนักงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ธนาคารจะจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังต่อไปนี้
2.4.1 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและปลอดภัย พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า
2.4.2 ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้เกียรติ
2.4.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอโดยเข้ารับการฝึกอบรม
เป็นประจา
2.4.4 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน บนพื้นฐานของการประเมินผลงานที่เป็นธรรม
2.4.5 เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานออกไป
หาประโยชน์อื่น
2.4.6 กรณีมีการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ธนาคารจะให้การดูแลพนักงานในการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานกากับและตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
2.4.7 ไม่เลือกปฏิบัติโดยอ้างเหตุความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา หรือความพิการ
2.4.8 ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคาม โดยการแสดงออกทางคาพูดหรือกิริยาท่ าทางที่อาจกระทบต่อเกียรติหรือ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นในที่ทางาน
2.4.9 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ อย่างเหมาะสม

2.5

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ธนาคารจะให้ความสาคัญและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
2.5.1 จัดให้มีการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า
2.5.2 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์และบริการของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงเงื่อนไขและ
ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ งอั ต ราค่ าบริก ารและดอกเบี้ ย ที่ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจนและทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์
แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและมีข้อมูลเพียงพอแก่การตัดสินใจรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์
จะต้องสื่อสารอย่างโปร่งใสด้วยข้อความที่ชัดเจนไม่ทาให้เกิดการเข้าใจผิด
2.5.3 ปกป้องรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือธนาคารจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย
2.5.4 จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และจัดการประเด็นต่างๆ ที่ลูกค้าร้องเรียนอย่างชัดเจนและ
เหมาะสม
2.5.5 มีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ไม่เรียกรับสินบน และ/หรือ ผลประโยชน์ของกานัล
ทรัพ ย์สิ น และการเลี้ยงสังสรรค์ในรูป แบบใดๆ ที่ ส่อ ถึงเจตนาดังกล่าวเพื่ อเอื้อประโยชน์ ต่อลู กค้ า
อย่างไม่ถูกต้อง
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2.6

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารจะจัดให้มีมาตรการเพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
2.6.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1. จั ด ให้ มี ม าตรการควบคุ ม การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละให้ มี ก ารเปิ ด เผยการมี บั ญ ชี ซื้ อ ขาย
หลั ก ทรัพ ย์ ข องกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานที่ อ าจเข้ าถึ งข้ อ มู ล ภายใน รวมถึ งบุ ค คล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลจากตาแหน่ง หน้าที่ หรือการปฏิบัติงานเพื่อหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
2. กาหนดให้มีการแบ่งแยกสถานที่การปฏิบัติงานหรือการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลระหว่าง
หน่ ว ยงานโดยจั ด ให้ ห น่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ซึ่ ง อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
แยกออกจากกัน
2.6.2 การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. การเข้าทารายการระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต้องไม่มีลักษณะถ่ายเทผลประโยชน์ของธนาคารไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. พนั ก งานธนาคารที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรมใด ต้ อ งไม่ เ ข้ า ร่ ว ม
ในกระบวนการตัดสินใจพิจารณาธุรกรรมนั้น เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ธนาคารอย่างเต็มที่
3. ก าหนดระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการเข้ า ท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ก าหนดกระบวนการพิ จ ารณา
อย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ
2.6.3 การรับและให้ของขวัญ การรับรองและผลประโยชน์อื่นๆ
1. การรั บ /ให้ ข องขวั ญ การรั บ รอง และผลประโยชน์ อื่ น ๆ ของธนาคารมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ เสริ ม สร้ างความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ต้ อ งด าเนิ น ด้ ว ยความระมั ด ระวัง รอบคอบเป็ น ไป
อย่างสมเหตุสมผล และมีมูลค่าเหมาะสมตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จารีตประเพณี
2. ไม่ติดสินบน ตอบแทน เสนอให้ หรือ เรียกร้อง ผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมทั้งทางตรง
และทางอ้อม กับลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่สามเพื่อก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการ
ใช้วิจารณญาณที่เป็นกลางในการตัดสินใจ หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่นต่อการกระทาในหน้าที่
หรือทาให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันไม่สมควร

2.7

การจัดการข้อมูล
ธนาคารจะมีแนวทางการจัดการข้อมูลและการสื่อสารต่างๆ ให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้
2.7.1 การจัดการข้อมูล
1. ปกป้ อ ง จั ด เก็ บ ดู แ ลข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า รวมถึ งข้ อ มู ล ของธนาคารตามที่ ก ฎหมายก าหนด
ให้ ส งวนไว้ ไม่ เปิ ด เผย โดยจะต้ อ งท าการเก็ บ รวบรวม ดู แ ลรัก ษา และใช้ ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล
ของลูกค้าอย่างเหมาะสม
2. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและธนาคาร เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.7.2 การสื่อสาร
การสื่อสาร แถลงการณ์ หรือการให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ธุรกิจของธนาคารและลูกค้า
ด้วยความถูกต้องเหมาะสม โดยการกระทาดังกล่าวต่อสื่อมวลชน หรือสื่อใดๆ นั้น จะกระทาโดยบุคคล
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ให้ข้อมูลในนามของธนาคารเท่านั้น
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2.8

การกากับดูแลโดยรวม
ธนาคารจะดาเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกรอบของกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมถึงหลักธรรมาภิบาลดังต่อไปนี้
2.8.1 จัด ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและกฎเกณฑ์ รวมทั้ งตระหนั ก ถึงความเสี่ ย ง
ของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง
ของธนาคารรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเอง
2.8.2 จัดให้มีหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ซึ่งสามารถทาหน้าที่ได้
โดยอิ ส ระจากการบริ ห ารจั ด การของธนาคารรวมถึ งมี ก ารจั ด สรรบุ ค ลากรและทรั พ ยากรต่ า งๆ
ให้กับหน่วยงานดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2.8.3 จั ด ให้ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลเพื่ อ สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายกฎเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานทางการ
ที่เกี่ยวข้องนโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคารอย่างสม่าเสมอ โดยให้มีการบริหารจัดการ พร้อมทั้ง
แนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันภายใต้กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักธรรมาภิบาล นโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
2.8.4 จั ด ให้ มี ก ารด าเนิ น การทางวิ นั ย กั บ ผู้ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสม
ของผลกระทบและลักษณะของการกระทาความผิดและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
2.8.5 จัดให้มีช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์หรือการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.9

การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิพาท
เพื่ อ ให้ ร ะบบการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของธนาคารด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและยั่ งยื น ธนาคารควรปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
2.9.1 ธนาคารจะดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเสรีและแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการตกลงร่วมกันระหว่าง
ธนาคารในการกาหนดราคาซื้อ ราคาขาย หรือเงื่อนไขในการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
2.9.2 ธนาคารจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้
บริการได้อย่างเสรีและต้องไม่ขัดขวางลูกค้าในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับธนาคารอื่นจนเกินพอดี
2.9.3 ธนาคารจะไม่ ก ล่ าวโจมตี คู่ แ ข่ ง หรือ กระท าการใดๆ อั น เป็ น การผู ก ขาดหรือ ลดการแข่ งขั น หรื อ
จากัดการแข่งขันในตลาด
2.9.4 หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ธนาคารจะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

2.10 สังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระมัดระวังในการพิจารณา
ด าเนิ น การใดๆ ในเรื่ อ งที่ ก ระทบต่ อ ความรู้ สึ ก ของสาธารณชน และส่ งเสริ ม พนั ก งานให้ มี จิ ต ส านึ กและ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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หมวดที่ 3 จริยธรรมกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในฐานะผู้นาที่จะนาพาธนาคารไปสู่ความสาเร็จ โดยเป็นผู้กาหนดนโยบาย
และชี้นาพฤติกรรมของบุคลากรในธนาคารไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดังนั้นคณะกรรมการธนาคารจึงยึดหลักการและวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ดีภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
3. จริยธรรมกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
3.1 หน้าที่จัดการกิจการ
3.1.1 ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น กิ จ การของธนาคารให้ เ ป็ น ไปโดยไม่ เ สี่ ย งต่ อ ความมั่ น คงของธนาคาร
จนเกินควร
3.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจ
และกระทาการใดๆ มีการคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารและจะไม่เลือกปฏิบัติหรือละเว้น
ปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยยึดหลักความเสมอภาค
3.1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ด้วยความรู้ความชานาญ ความมุ่งมั่นและด้วยความระมัดระวัง รวมถึง
มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการจัดการธนาคารอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
3.1.4 ไม่หาประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนาสารสนเทศภายในที่ยังไม่เปิดเผยหรือที่เป็นความลับ
ไปใช้หรือนาไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอกหรือกระทาการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่ อบุ ค คลที่ ส าม และจะไม่ ใช้ข้ อมู ลที่ ได้รับ จากต าแหน่งหน้ าที่ การงาน
เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตน และของผู้อื่น
3.1.5 กากับดูแลการดาเนินงานของธนาคารให้เป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง กฎระเบียบและนโยบาย
ของทางการ รวมทั้ งก ากั บ ดู แ ลมิ ให้ มี ก ารปิ ด บั งข้ อ มู ล ที่ เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง และจั ด ให้ มี ก ารรายงาน
สารสนเทศ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสม่าเสมอ
3.1.6 ดาเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
3.2 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้และคู่ค้า และพนักงาน
3.2.1 กรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การใช้
สารสนเทศภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าตลอดเวลา เอาใจใส่และรับผิดชอบสูงสุดต่อลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และดูแลรักษามาตรฐาน
3.2.3 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า รวมทั้ง
ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม
3.2.4 ดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงานและหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและ
ทาให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความรู้ความชานาญที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานในธุรกิจ
3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.3.1 ดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.3.2 ระมัดระวังและเอาใจใส่ในการดาเนินการใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อสาธารณชน
3.3.3 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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หมวดที่ 4 จริยธรรมพนักงาน
4. จริยธรรมพนักงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
4.1 ความซื่อสัตย์ สุจริต และหลักคุณธรรม (Integrity)
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สาคัญ ของผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากมีโอกาสให้คุณ ให้โทษ
กับ ลู ก ค้ า มี โอกาสสร้ างความเสี ย หายแก่ ลู ก ค้ า เพื่ อ นร่ วมงาน ผู้ ถือ หุ้ น และระบบการเงิน ตลอดจนสั งคม
โดยส่วนรวม ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้กากับดูแลให้ความไว้วางใจและเชื่อถือ ผู้บริหารและพนักงานต้อง
มีความซื่อสัตย์สุจริต จิตใจมั่นคงและมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตน ต้องยึดถือความสบายใจและประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของธนำคำร
1. ต้ อ งเข้ า ใจถึ งความส าคั ญ ของจรรยาบรรณในการประกอบวิ ช าชี พ การธนาคาร ซึ่ งต้ อ งยึ ด ถื อ
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นลาดับแรก
2. เป็นผู้ประสานถ่ายทอดนโยบายจากทางการและผู้ถือหุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และนาไปปฏิบัติ
3. ต้องเป็นผู้นาโดยปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
4. ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผู้ปฏิบั ติงานเห็ นความสาคัญ และคุณ งามความดีในการปฏิบัติหน้ าที่โดยสุจริต
ยุติธรรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ให้คาชมเชย และ/หรือรางวัลแก่ผู้บริหารและพนักงานที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ และมีคุณธรรม
5. สร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และความสบายใจให้ลูกค้า โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียความไม่ถูกต้อง
และผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นจากการให้อามิสสินจ้าง รางวัลหรือผลประโยชน์ อื่นใดอันมิพึงได้ให้ แก่
ผู้บริหารและพนักงาน
ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น พื้ น ฐานหลั ก ของการสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ความมั่ น ใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
เพื่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาไปสู่จรรยาบรรณที่สูงขึ้น
2. ปฏิบัติงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริตในหน้าที่และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารเสมือนหนึ่งเป็นธุรกิจ
ของตนเอง
3. ให้บริการลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย
4. ไม่ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว เหนื อ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ ธนาคาร และไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของธนาคารหรือของลูกค้า
5. ไม่นาข้อมูลโครงการของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นหรือนาไปทาธุรกิจแข่งกับลูกค้า
6. ซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าและไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทาการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์กับตน
7. หลีกเลี่ยงการรับของกานัลมีค่าหรือของขวัญ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิเสธให้คานึง
เสมอว่าสิ่งของนั้นรับไว้เพื่อธนาคารในฐานะเป็นผู้ให้บริการและไม่ยึดถือเอาไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
8. ไม่อาศัยหน้าที่การงานเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นนาชื่อตนไปหาผลประโยชน์
9. ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์อื่นใดจากลูกค้า นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซึ่งธนาคารเรียกเก็บ
10. ต้องไม่ให้ความหวังแก่ลูกค้าหรือคามั่นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยที่ตนเองไม่มีอานาจที่จะกระทาการนั้นได้
11. พยายามแก้ไขปัญหาของลูกค้าและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเท่าที่การนั้นไม่ขัดกับผลประโยชน์หรือ
ทาให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
12. เมื่อได้รับมอบเงินจากลูกค้าเพื่อชาระให้กับธนาคารจะต้องรีบนาส่งและส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่
ลูกค้าโดยพลัน
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4.2 การรักษาความลับของธนาคาร (Confidentiality)
การรักษาความลับ หมายถึง การรักษาข้อมูลสาคัญทุกชนิดของธนาคารตลอดจนข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลสาคัญ
เหล่านี้รวมถึง
- ข้อมูลทางการเงิน บัญชี ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของธนาคาร
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารระบบภายในของธนาคาร ซึ่งรวมถึงสถิติตัวเลขและรายงานต่างๆ
- ข้อมูลพนักงานของธนาคารทั้งอดีตและปัจจุบัน
- ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าของธนาคาร
- ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจกับทางรัฐบาลหรือตัวแทน
การรักษาความลับของธนาคารและของลูกค้าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับธุรกิจการเงิน ซึ่งบางครั้งลักษณะ
ของงานทาให้รู้ความลับของลูกค้า หากนามาเปิดเผยอาจจะเป็นผลเสียต่อลูกค้า ดังนั้นจึงกาหนดให้มีหลักในการ
ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความเสียหายต่อธนาคารหรือต่อลูกค้า
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของธนาคาร
1. รับแนวทางและข้อกาหนดจากหน่วยประสานงานเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับแนวทางการปฏิบัติงานและ
นโยบายของธนาคาร โดยกาหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติของธนาคาร
2. ผู้ ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ งานพึ งสร้ า งสภาพแวดล้ อ มในธนาคารเพื่ อ เอื้ อ อ านวยในการป้ อ งกั น ข้ อ มู ล
อันเป็นความลับ
3. จั ด ตั้ งหน่ ว ยงานเพื่ อ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ข องพนั ก งานให้ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดในการรั ก ษาข้ อ มู ล
อันเป็นความลับ
4. หลั งจากที่พ นั กงานรับ ทราบถึงข้อ ปฏิ บั ติ ผู้ ควบคุม และผู้บ ริหารมีห น้ าที่ให้ ค าปรึกษากับ พนั กงาน
ในกรณีที่มีข้อติดขัด รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน ซึ่งผู้ควบคุมและผู้บริหาร
จะนากลับไปพิจารณาแก้ไขข้อปฏิบัติให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
1. การรักษาความลับของธนาคารและลูกค้าเป็นหลักการพื้นฐานในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร พนักงาน
ต้องรักษาความลับของลูกค้า และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของธนาคารที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ
เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากลูกค้า หรือเป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
2. พนักงานต้องไม่นาข้อมูลที่ได้รับหรือจัดทาขึ้นจากหน้าที่การงานในธนาคารไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด
3. พนักงานต้องรับทราบถึงข้อปฏิบัติที่ผู้ควบคุมและผู้บริหารกาหนดไว้ ถ้ามีข้อติดขัดหรือมีความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะประการใดก็ปรึกษาหารือกับผู้ควบคุมและผู้บริหารเพื่อแก้ไขข้อปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานของธนาคาร
4. พนักงานต้องรักษาความลับและข้อมูลต่า งๆ ของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน
5. พนั กงานไม่ พึ งเปิ ด เผยข้อ มู ลของลู ก ค้าให้ พ นั กงานภายในธนาคารหรือ ให้ ฝ่ายอื่ น ทราบ เนื่ องจาก
อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
6. พนักงานที่ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งหมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
รายได้และผลประโยชน์จะสามารถเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายในหรือภายนอกธนาคารเพื่อใช้งานได้
เมื่อมีความจาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น โดยต้องใช้ความระมัดระวังและจะต้องรักษาความลับอย่างเคร่งครัด
7. พนักงานไม่พึงนาเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของลูกค้าตลอดจนผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย
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ค. ข้อยกเว้น
ในบางกรณีธนาคารอาจจะเปิดเผยข้อมูลความลับได้ต่อเมื่อ
- มีกฎหมายบังคับให้กระทาการดังกล่าว เช่น หมายศาล
- ถ้าเป็นความรับผิดชอบ หรือความผูกพันที่มีต่อสังคม
- เมื่อได้รับการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
4.3 จริยธรรมวิชาชีพ (Professional Ethics)
เพื่อเป็นการสร้างสามัญ สานึ กของผู้บริหารและพนักงานให้ป ระพฤติอยู่ในกรอบวิธีปฏิ บัติที่เหมาะสมโดยให้
คานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรมอันจะส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อธนาคารโดยรวม
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรธนำคำร
1. กาหนดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้รัดกุมชัดเจน เพื่อกาหนดมาตรฐานในการทาธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานที่อยู่ในบังคับบัญชาของตน และ/หรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารกาหนดไว้
3. ผู้บริหารพึงวางตนและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้แก่พนักงานทุกระดับ
4. ผู้บริหารจะต้องพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
ตามที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
5. ไม่จูงใจลูกค้าให้มาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ หลอกลวง หรือให้
ข้อมูลที่เกินไปจากความเป็นจริงอันเป็นเหตุทาให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด
ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
1. มีทัศนคติที่ดี และมีความภักดีต่อธนาคาร
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างดีมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตาแหน่ง
หน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
3. ให้ข้อมูลสาคัญต่างๆ ที่ลูกค้าพึงได้รับ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขต่างๆ ตามความเป็นจริง
ครบถ้วน และชัดเจน
4. ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อาทิ อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว และ
การผิดต่อศีลธรรมอันดี อันอาจมีผลเสียต่อภาพพจน์ของตนเองและธนาคาร
5. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีอัธยาศัยที่ดีอยู่เสมอ
6. ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมที่จะนามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกันในทุกระดับ
7. ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของธนาคารแต่ ล ะประเภท
อย่างเคร่งครัด
8. จัดให้มีข้อมู ลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบั ติงานและการให้บริการลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
9. บริ ห ารงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให้ มั่ น ใจได้ ว่ า จะไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ลู ก ค้ า และ
ต่อสาธารณชน
10. แข่งขันกับผู้อื่นหรือธนาคารอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ กาหนดไว้ โดยไม่ตาหนิติเตียนหรือ
กล่าวร้ายแก่ผู้อื่น
11. วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
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4.4 การปฏิบัติต่อสังคม (Service to Community)
การดาเนินธุรกิจธนาคารมิได้จากัดอยู่เพียงในแวดวงของเพื่อนร่วมอาชีพและลูกค้าเท่านั้น ในฐานะที่เป็นบุคคล
และนิติบุคคลในสังคมของประเทศผู้ประกอบวิชาชีพการเงิน พึงมีจิตสานึกและความตระหนักของการอานวย
ประโยชน์ต่อสังคมทั้งด้านการดาเนินธุรกิจหรือส่วนตัว
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของธนำคำร
1. รับ แนวทางและข้ อ ก าหนดจากหน่ วยประสานงานเพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ กับ แนวทางและนโยบาย
ของธนาคาร โดยกาหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติของธนาคาร
2. ผู้บริหารพึงปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและจูงใจให้สมาชิกของธนาคารเกิดสานึกในการปฏิบัติต่อสังคม
3. ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ อ านวยประโยชน์ ต่ อ สั ง คม และพึ ง ระวั ง มิ ใ ห้
การดาเนินธุรกิจใดๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
4. สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ
ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
1. ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายหรื อ ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ขอบเขตการปฏิ บั ติ ต่ อ สั ง คมที่ ธ นาคารก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
2. เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ
และโอกาสที่เหมาะสม
3. อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ไม่ ให้ ค วามร่วมมื อ หรือ สนั บ สนุ น กิ จ การใดๆ ที่ มี วัต ถุป ระสงค์ อั น เป็ น ภั ย ต่ อศี ล ธรรมอั น ดี งามหรื อ
เป็นการส่งเสริมอบายมุข
นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน (Whistleblower Policy)
ธนาคารก าหนดนโยบายการแจ้ ง เบาะแสและการร้ อ งเรี ย น (Whistleblower Policy) เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลให้ ก าร
แจ้งเบาะแสมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนการทุจริต การแจ้งเบาะแส
หรือการให้ข้อมูล รวมทั้งดูแลและปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. การแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการทุจริตและการคอร์รัปชัน
 พนั ก งานต้ อ งไม่ ล ะเลยหรือ เพิ ก เฉย เมื่อ พบเห็ น หรื อทราบว่า มีก ารปฏิ บั ติ งานที่ ขั ด แย้งต่ อ ระเบี ย บค าสั่ ง
ของธนาคารหรือเห็นว่ากระทาที่เข้าข่ายหรือเพียงแต่สงสัยว่าเป็นการกระทาทุจริต การคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร พนักงาน
ต้องแจ้งผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
 พนักงานต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีที่พบเห็นการกระทาที่เข้าข่าย
การทุจริตและการคอร์รัปชัน
2. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการทุจริตและการคอร์รัปชัน
- การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่ อแสวงหาผลประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่ อน และคนรู้จัก เช่น การให้ หรือ
รับสินบน หรือผลประโยชน์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การหลอกลวง การละเมิดต่อกฎระเบียบและนโยบายธนาคาร
- พบการทาลายเอกสารหลักฐานใด การบิดเบือน หรือปิดบังข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทุจริตและการคอร์รัปชัน
- พบการกระทาใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือมีเหตุการณ์/ข้อมูลที่อาจเข้าข่ายการกระทา
ดังกล่าว
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- ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือการให้ข้อมูลหรือให้ความร่วมมือในการค้นหาความจริงหรือปฏิเสธการทุจริต
และการคอร์รัปชัน เช่น การถูกกลั่นแกล้ง การถูกลดตาแหน่ง การถูกลงโทษ การถูกปลดออกจากงาน หรือผลกระทบอันก่อให้เกิค
ความเสียหายต่อผู้แจ้งเบาะแส
ทั้งนี้ การร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อพิพาทระหว่างบุคคล หรือร้องเรียนในลักษณะบัตรสนเท่ห์ ไม่ถือว่าเข้าข่าย
ของการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตและการคอร์รัปชัน
3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
ผู้พ บเห็ น เหตุ ส งสั ย ที่ เข้ าข่ ายการกระท าทุ จ ริต การคอร์รัป ชัน หรือ ได้ รับ ผลกระทบจากการปฏิ เสธการทุ จ ริต และ
การคอร์รัปชันสามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่ อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจน
น่าเชื่อถือ เพียงพอ ที่แสดงให้เห็ นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระทาทุ จริตหรือการคอร์รัปชัน ผ่านประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
4. การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน
ธนาคารได้กาหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับธนาคารในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริต และการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทาดังกล่าว
ไม่ทาให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังนี้
1. ธนาคารจะให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ ที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารในการแจ้ งเบาะแสหรื อ ปฏิ เสธการทุ จ ริ ต และ
การคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธนาคารมิให้ได้รับความเดือนร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือ
ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันดังกล่าว
2. ธนาคารจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานหรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน
แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้ธนาคารสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
3. กรณี ผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสีย หายสามารถร้องขอ
ให้ธนาคารกาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
4. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและให้ข้อมูลที่กระทาโดยสุจริต ธนาคารจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ผู้ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจากัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหาความจริง
หากพบว่ามีการนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระทาที่ผิดวินัย
5. กรณี พ บว่ามีพ นั กงานหรือ ผู้บ ริห ารปฏิ บั ติ ต่ อบุ ค คลอื่ น ด้ วยวิธี การที่ ไม่เป็ น ธรรมหรือ ก่ อให้ เกิ ด ความเสี ย หาย
ต่อบุคคลอื่นอันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน ให้ถือว่าเป็นการผิดวินัย
ช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
ธนาคารมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า และบุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนกรณี พบเหตุสงสัย
ที่เข้าข่ายการกระทาทุจริต การคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งผ่านช่องทาง
ดังนี้
1) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
โทรศัพท์ 08 1868 1487
E-mail: pradits@lhbank.co.th
2) เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
นายคึกฤทธิ์ สิงหฬ
โทรศัพท์ 08 5152 2566
Email: kukrits@lhbank.co.th
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การรับแจ้งข้อร้องเรียนทั่วไป
ธนาคารจั ด ให้ มี ช่ อ งทางที่ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทั้ งภายนอกและภายในสามารถแจ้ งข้ อ ร้ อ งเรี ย นผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ
โดยจัดให้มีคณะทางานกลั่นกรองข้อร้องเรียนเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
ธนาคารมีช่อ งทางให้ ผู้ถื อ หุ้ น นั กลงทุ น ลู กค้ า บุ ค คลทั่ ว ไป และพนั ก งาน สามารถร้องเรีย นผ่ านกรรมการอิ สระ
ของธนาคาร ซึ่งมีจานวน 4 ท่าน ได้แก่
การร้องเรียนผ่านกรรมการอิสระ
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 1868 1487
E-mail : pradits@lhbank.co.th
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 5485 4269
E-mail : somsaka@lhbank.co.th
ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 5901 5888
E-mail : supriyak@lhbank.co.th
นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 09 8992 8295
E-mail : pichaid@lhbank.co.th
การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่
www.lhbank.co.th
การร้องเรียนผ่านอีเมลที่
presidentoffice@lhbank.co.th
การร้องเรียนผ่าน Call Center
โทร. 1327
3. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทารายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนาหลักจริยธรรมทางธุรกิจควบคู่
ไปกับการกากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของการดาเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) และ
นอกกระบวนการหลักของการดาเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม
มีจิตอาสา เพื่อปลูกฝังให้มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
นาไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะทาให้ธุรกิจมีความยั่งยืนโดยให้ความสาคัญ
ต่อการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล
การดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารจึงกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษรตามแนวทางของสถาบันธุรกิจ
เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยธนาคารเล็งเห็นถึงความสาคัญของคาว่า “การพึ่งพิง” เนื่องจากทุกธุรกิจล้วนมีประชาชนหรือ
คนในสังคมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการนาเสนอสินค้าและบริการ ดังนั้นไม่ว่าธุรกิจจะพัฒนาไปในทิศทางใดก็ย่อมต้องมีคนในสังคม
เป็ น ผู้ สนั บ สนุ น ซึ่งการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ดั งกล่ าวจะเป็ น แนวทางให้ บุ คลากรในองค์ กรยึ ดถื อปฏิ บั ติ ทั้ งความ
รับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของการดาเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของการดาเนินธุรกิจ
(CSR-after-Process) และมุ่ งเน้ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม มี จิ ต อาสาเพื่ อ ปลู ก ฝั งให้ มี จิ ต ส านึ ก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม
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นโยบายความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคมเพื่ อ การพั ฒ นาธุรกิจ อย่ างยั่งยื น ประกอบด้ว ยหลั กการและแนวปฏิ บั ติเพื่ อให้
กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 9 ด้าน ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารเปิดเผยการปฏิบัติและจัดทารายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน รายงาน
ประจาปี และเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อปลูกฝังจิตสานึกกับการ
รับผิดชอบต่อสังคม
4. ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและระมัดระวังดาเนินการใดๆ ที่กระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน
ธนาคารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งไม่ ว่ า จะเป็ น พนั ก งาน ชุ ม ชน และสั ง คมรอบข้ า ง
ด้วยความยุติธรรม ความเสมอภาค เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่ละเมิดสิทธิ
ขั้นพื้นฐานและระมัดระวังการพิจารณาดาเนินการใดๆ ที่จะกระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับ ดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็ น ธรรม พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานเพื่ อ ความก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน รวมทั้ ง
การเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการรายงานการกระทาที่ไม่ถูกต้องจากพนักงานในหลายช่องทาง ซึ่งพนักงาน
สามารถเสนอความคิดเห็น รายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่ เห็ นว่า ไม่เป็นธรรม ทุจริต หรือปฏิ บัติไม่ถูกต้องผ่านผู้บั งคับบั ญ ชา หรือ
ผ่านช่องทางอื่นๆ โดยธนาคารได้กาหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่มีความเป็นอิสระ มีคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อร้องเรียน เพื่อความโปร่งใส ยุติธรรมในการตรวจสอบและการตัดสินใจโดยคานึงถึงผลลัพธ์ที่ออกมาและการเยียวยาใดๆ เป็นไปตาม
หลักสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทาของกิจการหรือบุคลากร
ในกิจการที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ในการสะท้อนปัญหาและหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุน
และเคารพการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีการใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน
ธนาคารกาหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสาเร็จ
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5. การส่งเสริมให้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
ธนาคารมี ร ะบบค่ าตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ เหมาะสม และมี ก ารจั ด ตั้ งกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
การปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ อย่างเป็นธรรม
ธนาคารได้ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า คู่ แ ข่ ง เจ้ า หนี้ อย่ า งเป็ น ธรรม ทั้ ง ในด้ า นต้ น ทุ น และผลตอบแทน เช่ น
การจัดซื้อ การจัดจ้าง การกาหนดระยะเวลาส่งมอบที่เพียงพอ สัญญาการค้าที่ไม่เอารัด เอาเปรียบ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการชาระค่าการใช้ หรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็น
ธรรมและตรงเวลา
หลักปฏิบัติ 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคาร ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจที่กาหนดภายใต้
การกากับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่
- สภาพแวดล้อม
- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตามและประเมินผล
2. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีกรอบการกากับ
ดู แ ลความเสี่ ย งที่ ดี (Risk Governance Framework) การปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ค านึ ง ถึ ง ความเสี่ ย ง (Risk Culture)
โดยกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ คือ การระบุ
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
3. การกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบั งคับ ที่ เกี่ย วข้อ งเพื่ อ ให้ มั่น ใจว่าได้ด าเนิ น ธุรกิจ ด้วยความรับ ผิด ชอบ โปร่งใส และปฏิ บั ติ ต่อ ผู้มี ส่วนได้ เสียอย่างเท่าเที ยมกั น
มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของทางการที่กากับดูแล และการจัดให้ มีระเบียบปฏิบัติในเรื่องการทารายการเกี่ยวโยงกัน
มีการรายงานผลการดาเนินงาน มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หัวหน้าผู้กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)

นายคึกฤทธิ์ สิงหฬ
ผู้อานวยการสานักกากับ
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คุณวุฒิทางการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (J.S.D.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Head of Compliance ของสมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- Business Strategy Workshop

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
ผู้อานวยการสานักกากับ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊
ต.ค. 2558 - ม.ค. 2562 Vice President, Compliance Department
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
สาขากรุงเทพฯ
ส.ค. 2557 - ก.ย. 2558 AVP, Compliance Department
ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citi Bank N.A/USA) สาขา
กรุงเทพมหานคร
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี –
หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
สานักกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานองค์กร
- เป็นศูนย์กลางรวบรวมกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์
- ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ น ไปตาม พ.ร.บ. ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น พ.ศ. 2551
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ประกาศกฎเกณฑ์ทางการ และกาหนดแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น การจัดทานโยบาย ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ทางการกาหนด พร้อมติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
- ประเมิ นความเหมาะสมของกระบวนการและแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ รวมถึงการออก
ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่
- ให้คาปรึกษา คาแนะนาที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) และกฎเกณฑ์
ทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์
- เป็นศูนย์กลางในการจัดทาหนังสือขออนุญาต/ขอความเห็นชอบ ขอผ่อนผัน ขอหารือ และแจ้งเพื่อทราบต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสานักงานคณ ะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- รายงานการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจาปีต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลอื่นตามที่กาหนด
สานักสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานองค์กร
- ประเมินและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานองค์กร กฎหมาย หรือกฎระเบียบ
- สุ่มสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กร กฎหมาย หรือกฎระเบียบ และ
ติดตามข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง
- ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการและแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานองค์กร กฎหมาย หรือกฎระเบียบ
รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง
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สานักกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เป็ น ศูน ย์ก ลางข้ อมู ลทางการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้ าน Foreign Account Tax Compliance Act :
FATCA โดยก าหนดแนวทางการกากั บ ดู แล หรือวางหลั กเกณฑ์ กฎระเบี ย บ การปฏิ บั ติ งานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบ รวมถึงสุ่มสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และติดตามข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมเสนอ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
- การขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอหารือ และแจ้งเพื่อทราบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน FATCA โดยทาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางระหว่างธนาคารกับหน่วยงานกากับดูแล
- กากับดูแลการปฏิบัติงานด้านข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน FATCA ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
กฎระเบียบ
- กากับดูแลการใช้บริการบุคคลภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกากับดูแลและสอบทานร่างสัญญา
การใช้บริการบุคคลภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
- กากับดูแลให้มีการทบทวนนโยบาย กฎบัตร ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้าน FATCA ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
- ทาหน้าที่ต่ออายุ License โปรแกรมสาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน (Smart Card Reader)
- รวบรวมรายงานชุดข้อมูล เพื่อการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานเงินรับล่วงหน้า
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
- รายงานเหตุ ก ารณ์ ที่ มี นั ย ส าคั ญ และการปิ ด ระบบงานชั่ ว คราวด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ อ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
- รวบรวมข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง 4 ช่องทาง ได้แก่ Mobile Banking, Internet Banking,
ATM/CDM และสาขาและเปิดเผยข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการสาคัญ
- จั ด ท าข้ อ มู ล รายงานประจ าปี เพื่ อ น าเสนอต่ อ ธนาคารแห่ งประเทศไทยและส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักกากับการป้องกันการฟอกเงินและข้อมูลทางการ
- กากับดูแลการปฏิบั ติงานตามมาตรฐานสากล FATF ด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย : (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการในด้านดังกล่าว รวมถึงประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย
ระเบียบ
- สุ่ม สอบทานการปฏิ บั ติ ด้าน AML/CFT ให้ เป็ น ตามกฎเกณฑ์ แ ละติด ตามข้ อ บกพร่อ ง ที่ ต รวจพบพร้อมเสนอ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
- ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ตามหนังสือคาสั่งของหน่วยงานทางการ
- ตรวจสอบข้อมู ลตามคาสั่งการของหน่วยงานทางการ เช่น ข้อมูลบุคคลที่ถูกกาหนด และบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง
ด้านการฟอกเงินจากสานักงาน ปปง.
- ให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับทางการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
- จั ด ท าข้ อ มู ล รายงานประจ าปี เ พื่ อ น าเสนอต่ อ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและส านั ก งานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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สานักกลยุทธ์และวางแผนกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- จัดทาแผนกลยุทธ์การกากับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
- กากับ ติดตาม และสอบทานข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
- ประเมินความเพียงพอและเสนอปรับ ปรุงแก้ไขวิธีปฏิ บัติงานใดๆ เพื่ อกากับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็น ไปตาม
มาตรฐานองค์กร กฎระเบียบของทางการ
- รายงานการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจาปีต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลอื่นตามที่กาหนด
จานวนพนักงานในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ณ 31 ธันวาคม 2564
จ านวนพนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ งานก ากั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ มี จ านวนรวม 20 คน แบ่ งเป็ น ส านั ก ก ากั บ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานองค์กร จานวน 3 คน สานักสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานองค์กร จานวน 5
คน สานักกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 คน สานักกากับการป้องกันการฟอกเงินและ
ข้อมูลทางการ จานวน 8 คน สานักกลยุทธ์และวางแผนกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จานวน 1 คน
4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันได้กาหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจของธนาคารต้องสร้างความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม (Stakeholder) รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์มิให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบ
ต่อ ชื่อ เสีย งและภาพลัก ษณ์ ของธนาคาร ธนาคารจึ งก าหนดให้ มี น โยบายการป้ อ งกั น ความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่ อใช้ ยึด ถื อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติ ดังนี้
หลักการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. การทาธุรกรรมของธนาคารจะต้องขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล ภายใน
กรอบจริยธรรมที่ดีเพื่อประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม (Stakeholder) เป็นสาคัญ จึงกาหนดให้กรรมการ
ผู้บริหาร ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมของธนาคารจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว
2. การท าธุ ร กรรมระหว่ า งธนาคาร และธนาคารในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น เดี ย วกั น จะต้ อ งมี เ งื่ อ นไข
หรือข้อกาหนดที่เป็นปกติเหมือนกับการทาธุรกรรมกับบุ คคลทั่ วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน และเป็นไปตามนโยบาย ระเบี ยบ
หลักเกณฑ์และที่กฎหมายกาหนด
3. การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการทาธุรกรรมกับกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
จะต้องเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และที่กฎหมายกาหนด
4. กรรมการ ผู้บริหาร จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
5. กรรมการ ผู้ บ ริหาร ต้ องเปิ ด เผยข้ อมู ลที่ เกี่ย วข้องกับ การท าธุรกรรมกับ ธนาคารในกลุ่ม ธุรกิจ ทางการเงิน
เดียวกันอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจหรือการพิจารณาอนุมัติการทาธุรกรรมของธนาคาร หรือบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน
6. การซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทางการกาหนด
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แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารให้ความสาคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. กาหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการนาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ
2. กาหนดระเบี ยบปฏิ บัติป้ องกันการมีพ ฤติกรรมที่ อาจก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม
3. กาหนดมาตรการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี และเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรรมการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ ธนาคารทาขึ้น
หรือเมื่อมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารหรือการประชุมผู้ถือหุ้นได้กาหนดให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
ที่มีส่วนได้เสียในวาระใดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบโดยไม่ชักช้าและไม่มีสิทธิออกเสียง
ในวาระดังกล่าวเพื่อให้ ที่ประชุมสามารถพิ จารณาธุรกรรมที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่ อประโยชน์
ของธนาคาร
กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขั ดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้น
ต้องไม่ร่วมพิจารณาและไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการ หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดและให้มีการบันทึกการมีส่วนได้เสียดังกล่าว
ไว้ในมติของเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุม
กรรมการธนาคารมีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคาร
ต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันจะกาหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ธนาคารมีค วามมุ่ งมั่น ที่จะด าเนิ นกิจการภายใต้ห ลักกฎหมาย ความซื่ อสัตย์สุ จริต มี คุณ ธรรม จรรยาบรรณ และ
จริยธรรมธุรกิจ และมีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการกากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้
กาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective
Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติ ดังนี้
แนวทางการปฏิบัติ
1. ธนาคารให้ความสาคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้
1.1 ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์
ห้ามให้หรือรับของขวัญ ของกานัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติ หรือละเว้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ หรืออาจทาให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ และจริยธรรมพนักงานของธนาคาร
1.2 สินบนและสิ่งจูงใจ
ห้ามให้หรือรับ สินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบต่างๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจ
แทนตนเอง
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1.3 การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
1.4 กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
1. ธนาคารจะไม่ น าเงิ น ทุ น หรื อ ทรั พ ยากรของธนาคารไปใช้ ส นั บ สนุ น ทางการเมื อ งให้ แ ก่ ผู้ ล งสมั ค รแข่ งขั น เป็ น
นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนับสนุนนั้น
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารก่อนการดาเนินการ
2. กรรมการธนาคารจะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้พนักงานในกลุ่มธุรกิจทางการเงินยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
3. กรรมการธนาคารไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคาร
ต้องแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ธนาคารจัดให้มีการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของธนาคารในกลุ่มธุรกิจทางการเงินภายใต้การควบคุมภายในที่ดี
มีก ารประเมิ นความเสี่ย ง มี กิจ กรรมการควบคุม ที่ มีป ระสิ ท ธิผลและแบ่ งแยกหน้ าที่ก ารทางานที่ เหมาะสม รวมทั้ งจั ดให้ มี ระบบ
สารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือและติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ
5. ธนาคารกาหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินบอกกล่าวประชาสั มพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านสื่อ
ทั้งภายในและภายนอก เช่น Intranet, Website ของธนาคาร และในรายงานประจาปี โดยนโยบายดังกล่าวเป็นการปฏิบัติภายใต้
กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน “นโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี ” และ “คู่มือจรรยาบรรณ” รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่ ธนาคาร
จะกาหนดขึ้นต่อไป
7. กรณีพนักงานฝ่าฝืนกฎระเบียบ โดยกระทาการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทาที่ ผิดต่อวินัยจะต้องถูกพิจารณา
โทษทางวินัยตามระเบียบทีธ่ นาคารกาหนดและหากเป็นการกระทาผิดต่อกฎหมายจะต้องถูกพิจารณาและได้รับโทษตามกฎหมายด้วย
หลักปฏิบัติ 7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญและดูแลการเปิดเผยข้อมูลสาคัญของธนาคาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ให้มีความครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
1. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของธนาคารต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ด้วยความโปร่งใส
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เพี ย งพอ ทั น เวลา และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ งเป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สะดวกต่อการค้นหา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และเท่าเทียมกัน และ
ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนี้
1. เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ซึ่งมี 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร
3. การจั ด แถลงข่ า วต่ อ สื่ อ มวลชน และการส่ งข่ า วให้ แ ก่ สื่ อ มวลชน (ปี 2564 ธนาคารไม่ ได้ จั ด แถลงข่ า ว
ต่อสื่อมวลชนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา)
4. การจัดส่งหนังสือให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
5. การประกาศข้อมูลทางหนังสือพิมพ์
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คณะกรรมการธนาคารให้ ความสาคัญ ในด้ านคุ ณ ภาพงบการเงินและการเปิดเผยข้อมู ลทางการเงินอย่างเพีย งพอ
โดยเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งงบการเงินก่อนเปิดเผยได้ผ่า นการสอบทาน หรือผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส งวดครึ่งปี และงวดประจาปี ข้อมูลที่สาคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) และรายงานการเปิ ดเผยข้อมู ล
การดารงเงินกองทุน (Pillar III) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลทั่วไป
คณะกรรมการธนาคารได้ จัด ให้ มี การรายงานความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการต่ อ งบการเงิน ของธนาคารและ
สารสนเทศทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี งบการเงินของธนาคารได้จัดทาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
ธนาคารได้เผยแพร่รายงานประจาปี 2563 ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของธนาคารเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
ธนาคารมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและติดต่อสื่อสาร ดังนี้
ที่อยู่
:
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
:
0 2359 0000 ต่อ 2019, 2021, 2024
โทรสาร
:
0 2677 7223
อีเมล
:
presidentoffice@lhbank.co.th
เว็บไซต์
:
www.lhbank.co.th
ธนาคารได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น และข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งการถือหุ้นทางตรงและ
การถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไว้ในรายงานประจาปี
ธนาคารกาหนดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล การรับคาขอและประสานงาน การให้ข้อมูล
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารจัดทารายงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและง่ายต่อการเข้าใจ โดยมีก าร
อธิบายถึงผลการดาเนินงานและเหตุการณ์สาคัญในรอบปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคารและ
ธนาคารย่อยให้มีการจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ธนาคารได้เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเปิดเผยรายชื่อและอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ จานวนครั้งของการประชุม จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูล
กรรมการ ผู้บริหาร และข้อมูลของธนาคาร และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
ธนาคารแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
เปิดเผยให้นักลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ ธนาคาร เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยรายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

134

2. งานนักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารมอบหมายให้เลขานุการธนาคาร ทาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลของธนาคาร ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของ ธนาคาร
ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก
ปี 2564 ธนาคารได้ส่งข่าวให้สื่อมวลชน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนหลายครั้งซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
สื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของสานักงานสอบบัญชี
การแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญ ชี การก าหนดค่ าตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี ในแต่ ล ะปี คณะกรรมการตรวจสอบจะพิ จ ารณา
คุ ณ ส ม บั ติ และการป ฏิ บั ติ งานของผู้ ส อบ บั ญ ชี เส นอต่ อค ณ ะกรรม การ ธน าค ารเพื่ อเส นอขออนุ มั ติ ต่ อที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้ น ทั้งนี้ รายชื่ อ ธนาคารผู้ สอบบั ญ ชี ที่จ ะเสนอเพื่ อ พิ จารณาแต่ งตั้ งเป็ นผู้ สอบบั ญ ชีของธนาคารจะต้องได้ รับ ความเห็ น ชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
ธนาคารมีนโยบายใช้สานักงานสอบบัญชีรายเดียวกับทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล
กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบนั ได้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ดังนี้
1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ตารางแสดงค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจาปี 2564 และ 2563
ขอบเขตงาน
1. ค่าธรรมเนียมการสอบทาน
- ไตรมาสที่หนึ่ง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
- ไตรมาสที่สาม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
- งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
- งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(บาท)
2564
2563

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวน (บาท) ร้อยละ

750,000
750,000

750,000
750,000

-

-

1,900,000
1,900,000

1,900,000
1,900,000

-

-

รวมทั้งสิ้น
5,300,000(1) 5,300,000(1)
(1)
หมายเหตุ ค่ าธรรมเนี ย มดั งกล่ าวยั งไม่ รวมค่ าธรรมเนี ย มการสอบทานผลประโยชน์ พ นั ก งานที่ ส อบทานโดยผู้ เชี่ ย วชาญ
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งจะเรียกเก็บจากธนาคารตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นซึ่งประมาณไว้ไม่เกิน 200,000
บาทต่อปี และค่าธรรมเนียมจากการสอบทานหรือตรวจสอบเพื่อรายงานต่อผู้สอบบัญชีของ CTBC
1.2 ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee)
-ไม่ม-ี
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หลักปฏิบัติ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
ไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิพื้นฐาน
ตามที่กฎหมายกาหนด
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของสิ ท ธิขั้ น พื้ น ฐานต่ า งๆ ของผู้ ถื อ หุ้ น โดยการรั ก ษาสิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตนรวมถึ งผู้ถือหุ้นสถาบัน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาไรของธนาคาร สิทธิในการรับเงิน
ปันผล สิทธิในการมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิท ธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ
เท่าเทียมผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย
คณะกรรมการธนาคารให้ ค วามส าคั ญ ต่อ สิ ท ธิข องผู้มี ส่ วนได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ไม่ว่ าจะเป็ น ผู้ มี ส่ว นได้ เสี ยภายใน ได้ แ ก่
กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกธนาคาร ได้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม คู่แข่ง ภาครัฐ และ
หน่ วยงานอื่ น ๆ โดยธนาคารมี น โยบายในการปฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามโปร่งใส รวมถึ งสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ความร่วมมื อ ระหว่ างธนาคาร
กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกันและดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
คณะกรรมการธนาคารให้ ความสาคั ญ ต่อการเปิดเผยข้ อมูลและข่ าวสารที่ ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทัน เวลา และโปร่งใส
โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ www.lhbank.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งมี 2 ภาษา ได้แก่
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ธนาคารส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยการอานวยความสะดวกและจัดหาช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ไม่ยุ่งยาก และไม่ กระทาการที่จะเป็นการจากัดโอกาสในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงมติและมีวิธีการให้ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เช่น การให้ข้อมูลสาคัญ ผ่านเว็บไซต์
ของธนาคาร การมอบหมายให้เลขานุการธนาคารทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นโดยตรง และการอานวยความสะดวกในการเข้า
ประชุม ผู้ถือหุ้น เป็นต้น
3. การประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ธนาคารจัดทาหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถื อหุ้ น เพื่ อ แจ้ งกาหนดการประชุม ระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ
โดยกาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริง และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ให้ชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจ และเปิดเผยให้ทราบ
เป็นการทั่วไปล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งธนาคารได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกาหนด แล ะธนาคาร
ได้ประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และ
เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นข้อมูลเดียวกัน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

หนังสือเชิญประชุม พร้อมคาอธิบาย เหตุผลประกอบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ
รายงานประจาปี
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
ค าชี้ แ จงวิ ธีก ารลงทะเบี ย นและการแสดงเอกสารก่ อ นเข้ าประชุ ม การมอบฉั น ทะ และการออกเสี ย ง
ลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
5. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
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6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผูถ้ ือหุ้น
8. นิยามกรรมการอิสระ
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุน้
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปีแบบรูปเล่มหนังสือ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี ซึ่งต้องจัด ภายใน 4 เดือนนั บแต่วันสิ้น สุดรอบปีบั ญ ชีแล้ว คณะกรรมการธนาคาร
อาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนด นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ธนาคารสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากผู้ถือหุ้น
มี สิ ท ธิ ใ นความเป็ น เจ้ า ของธนาคารผ่ า นการแต่ งตั้ งกรรมการธนาคารให้ ท าหน้ า ที่ แ ทนตนและมี สิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของธนาคาร
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ธนาคารมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ธนาคารจึง มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยจัดให้มีระบบการคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมประชุมตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุม การจัดที่นั่งแบบ
เว้นระยะห่าง บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยรวมถึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม อีกทั้งการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วม
ประชุมแทน
การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 ธนาคารได้ด าเนิน การเพื่ อ ให้ ผู้ถื อหุ้ น ที่ จะเข้าร่วมประชุม ได้ รับความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเริ่มตั้ งแต่ขั้ นตอน
การเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการลงคะแนนรายวาระ และ
การรายงานสรุปผลการประชุมผู้ถือหุ้น
 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง
โดยธนาคารได้อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อให้
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสะดวกรวดเร็ว
การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนได้
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ธนาคารได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
มอบฉั น ทะจานวน 2 ท่าน ได้ แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ และได้ แนบหนังสื อ
มอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถื อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่นได้จากเว็บไซต์
ของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้จัดทาเป็น 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านรวม 11 ท่าน
4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม
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การดาเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ก่อนเริ่ม การประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะกล่าวต้อนรับและเปิ ดการประชุมโดยมีการแจ้งจานวนและ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงกติกาและสิทธิในการลงคะแนนเสียงที่ต้องการ
ในแต่ละวาระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
 การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
-

-

ธนาคารได้อานวยความสะดวกในกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารจัด สรรเวลาส าหรับ การประชุ ม อย่ างเหมาะสม โดยที่ ป ระชุม ผู้ ถือ หุ้ น จะพิ จ ารณาระเบี ย บวาระ
การประชุมตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
โดยเรี ย งตามวาระที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม ไม่ มี ก ารเพิ่ ม หรื อ สลั บ ล าดั บ วาระการประชุ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

 วิธีการออกเสียงลงคะแนน
-

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
ให้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง 1 เสี ย งต่ อ 1 หุ้ น และวาระการแต่ งตั้ ง กรรมการจะให้ อ อกเสี ย งลงคะแนนแยกเป็ น
รายบุคคล และเพื่อปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทีย มกัน ธนาคารได้นาบัตรลงคะแนนมาใช้ในทุกวาระและ
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนนจะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยระบุ
ผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

5. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
-

ธนาคารจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบันทึกรายงานการประชุม
อย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาคัญ ได้แก่ รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม
ผู้ บ ริ ห ารที่ เข้ าร่ ว มประชุ ม มติ ที่ ป ระชุ ม ผลการลงคะแนนเสี ย งในแต่ ล ะวาระโดยแบ่ งเป็ น จ านวนเสี ย ง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย คาถาม และคาชี้แจง ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ธนาคารนารายงานประจาปี พร้อมสาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน และสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 โดยผู้ มี อ านาจลงนามแทนบริษั ท ลงลายมื อ ชื่ อ รับ รองความถู ก ต้ อ ง ยื่ น ต่ อ นายทะเบี ย น
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลา 1 เดื อ น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
จากที่ประชุมใหญ่ และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร

6. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
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7. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 คณะกรรมการธนาคาร ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ผู้ถือหุ้นไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยความ
เป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่สาคัญของธนาคารอย่างถูกต้องครบถ้วนในเวลาเดียวกัน
เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
8. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน จึงได้กาหนดนโยบาย
การดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาความลับของธนาคาร เพื่อความเท่าเทียมกัน
ในการรับรู้ข้อมูลและเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความสาคัญ
ต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อ ธนาคาร ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไม่นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
และเพื่อเป็นการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีดังนี้
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูล
ที่สาคัญและงบการเงินของธนาคารที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทาการเผยแพร่หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน โดยเฉพาะเรื่อง Insider Trading Information รวมทั้ง มิให้มีการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างส่วนงาน
เพื่อป้องกันการนาข้ อมูลภายในที่มีสาระสาคัญซึ่งยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป (Non-Public Information)
ไปเปิ ดเผยก่ อนเวลาอัน ควร เว้น แต่ ส่ว นงานนั้ น จาเป็ น ต้อ งรับ ทราบโดยหน้ าที่ และให้ ดู แลข้อ มู ลดั งกล่ าวเช่ น เดีย วกั บหน่ วยงาน
เจ้าของข้อมูล
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการที่กากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ห้ า มมิ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของธนาคารซึ่ งรวมถึ ง คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั งไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ
ที่ทราบข้อมูลที่สาคัญและงบการเงินของธนาคาร ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) ในช่วง 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
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การจัดการด้านความยัง่ ยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

ธนาคารตระหนักและแสดงเจตนารมณ์เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยในปี 2564 ธนาคารได้รับ
การคั ด เลื อ กให้ เป็ น องค์ ก รน าร่ อ งเข้ า ร่ ว มโครงการ“ขยายผลกิ จ กรรมชดเชยคาร์ บ อนเพื่ อ สนั บ สนุ น ตลาดร์ บ อนภาคสมั ค รใจ
ภายในประเทศปี ที่ 8” ของศู น ย์ เ ชี่ ย วชาญ เฉพาะทางด้ า นกลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม คณ ะสิ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดาเนินการจัดทาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร รวมทั้งดาเนินการชดเชยคาร์บอนเครดิต
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และจากที่ ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลระดับ
องค์กร ทาให้ธนาคารได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network:
TCNN) เพื่อมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นและชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก
อี ก ทั้ งสร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ งยื น บนสั งคมที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สภาพภู มิ อ ากาศและมุ่ งสู่ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกสุ ท ธิ เป็ น ศู น ย์
ตามเจตนารมณ์ ของประชาคมโลกที่ป รากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจน
เชื่อมโยงกับแคมเปญ Race To Zero จาก UNFCCC และเพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศเจตนารมย์ของประเทศไทยที่ได้ประกาศ
จะยกระดั บ การแก้ ไขปั ญ หาสภาพภู มิ อ ากาศให้ บ รรลุ ค วามเป็ น กลางทางคาร์ บ อน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050
และจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065
คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)
จากผลกระทบของภาวะโลกร้ อ นท าให้ น านาชาติ ร วมทั้ งประเทศไทยตื่ น ตั ว เป็ น อย่ า งมาก และให้ ค วามส าคั ญ
ในการด าเนิ น การเพื่ อ หาทางลดการปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกอย่ างเร่ งด่ วน ด้ ว ยแนวคิ ด การจั ด ท าคาร์ บ อนฟุ ต พริ้น ท์ ข ององค์ ก ร
(Carbon Footprint for Organization: CFO) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร
และคานวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อันสามารถนาไปสู่การกาหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเจตนารมณ์ ในเรื่องการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนดังกล่าว ธนาคารจึงมีเป้าหมายในการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์ ก ร และได้ จั ด ส่ งบุ ค ลากรเข้ าร่ ว มกิ จ กรรม อบรม สั ม มนา เพื่ อ ตระเตรีย มความพร้อ ม และเมื่ อ วัน ที่ 8 มี น าคม 2564
กลุ่มธุรกิจทางการเงินบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และธนาคารได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8 ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นองค์กรนาร่องภาคสมัครใจประเมิน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และพิจารณาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีม่ ีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาธนาคาร และบุคลากรอย่างยั่งยืน
ธนาคารได้จัดทารายงานการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นไปตามข้อกาหนดในการคานวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ซึ่งมีขอบเขตขององค์กร แบบควบคุมทางด้านการเงิน (Financial Control)
โดยพิจารณาจากกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในปี 2563 จากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2
(Scope 1&2) และแหล่งปล่อ ยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 (Scope 3) โดยใช้ แนวทางการทวนสอบคาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์อ งค์ ก ร
โดย อบก. เป็นเกณฑ์ในการทวนสอบ โดยรายงานดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการขอรับ
การทวนสอบและขอการรับรองผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากผู้ทวนสอบภายนอก บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จากัด โดยระดับการรับรองที่ยื่นขอเป็นแบบการรับรองแบบจากัด (Limited Assurance) ที่ระดับความมีสาระสาคัญ
เท่ากับร้อยละ 5 (5% Materiality Threshold) และได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
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ตารางผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปี 2563

ปัจจุบันธนาคารอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทารายงานเพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ
ขององค์ ก ร ในปี 2564 ซึ่ งยั งคงขอบเขตขององค์ ก ร แบบควบคุ ม ทางด้ า นการเงิน (Financial Control) จากแหล่ งปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 (Scope 1&2) และแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประเภทที่ 3 (Scope 3) โดยใช้แนวทางการทวน
สอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นเกณฑ์ในการทวนสอบเช่นเดียวกับปี 2563
รวมทั้ งด าเนิ นการขอรั บการทวนสอบและขอการรั บ รองผลคาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์ ข ององค์ ก รกั บ ผู้ ท วนสอบภายนอก โดยมี ก าหนด
น าส่ งผลพิ จ ารณารั บ รองขึ้ น ทะเบี ย นในรอบการประชุ ม พิ จ ารณาขึ้ น ทะเบี ยนคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข อง อบก. ครั้ งที่ 4/2565
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
คาร์บอนเครดิต (Carbon Credits)
อบก. ได้จัดทาโครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Program) โดยมีจุดประสงค์เพื่ อส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนร่วมทากิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการ
CDM และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย อันจะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
ภายในประเทศ นาไปสู่แรงผลักดันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมสูงขึ้น
โดยผลจากโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8”
ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงนาไปสู่การ
ชดเชยคาร์บอนเครดิตของธนาคาร ซึ่งจากผลการประเมินปริมาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ในปี 2563
ธนาคารได้ทาการชดเชยคาร์บอนเครดิตจานวน 706 tCO2e (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) หรือคิดเป็นร้อยละ 30 จากปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 (Scope 1&2) เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ยืนต้น
ถึง 78,445 ต้น และได้รับใบประกาศนียบัตร Carbon Offset Certificate และได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย Carbon Offset
จาก อบก. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และในปี 2564 ธนาคารตั้งเป้าในการชดเชยคาร์บอนเครดิตสุทธิเป็นศูนย์หรือคาร์บอนนิวทรัล
(Carbon Neutral) โดยจะดาเนินการยื่นชดเชยพร้อมกับการขอขึ้นทะเบียนในรอบการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของ อบก. ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
การบริหารจัดการพลังงาน
ธนาคารได้บริหารจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องทั้งไฟฟ้าและน้าประปา เพือ่ ให้เกิดการใช้ทคี่ ุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อาทิ
- การปรั บ ปรุ ง อาคารส านั ก งาน อุ ป กรณ์ ส านั ก งานที่ มุ่ ง ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม และมุ่ ง เน้ น การบริ ห ารจั ด การ
ด้านต่างๆ เพื่อลดมลภาวะ ลดการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่าย
- การลดจานวนอุปกรณ์ สานักงานที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่ าและเป็ นอุปกรณ์ ที่สามารถใช้ได้เฉพาะด้าน (Single
Function) ที่มีอยู่เดิม และเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยลดมลภาวะและช่วยลดการใช้พลังงาน ซึ่งจากการดาเนินโครงการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ เช่ น ค่าใช้จ่ายกระดาษ ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอุปกรณ์สานักงาน และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง รวมทั้งประหยัดพื้นที่ในการจัดวางอุปกรณ์สานักงาน
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- การเปลี่ ย นรู ป แบบการใช้ ง านของ Printer จากเดิ ม ใช้ Printer แบบ Single Function เปลี่ ย นเป็ น แบบ
Multi Function โดยจัดวางเป็น Pool เพื่อให้ใช้ร่วมกัน ทาให้ประหยัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และประหยัดพื้นที่ใช้สอย
- การเลือกใช้หลอดไฟแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน หลอดไฟ LED และหลอดไฟที่มีวัตต์พอเหมาะ
กับพื้ นที่ ขนาดของสายไฟที่ เหมาะสม การเลือกใช้สี โทนอ่อนตกแต่งอาคาร และใช้แสงจากธรรมชาติให้ มากที่ สุด และเลือ กใช้
หัวก็อกน้าที่ประหยัดน้า
- การตรวจวัดค่าลมเครื่องปรับอากาศ และการแก้ไขปรับค่าลมให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม
ในการทางาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศและลดค่าใช้จ่ายจากความสูญเสียพลังงาน
เป้าหมายการบริหารจัดการพลังงานปี 2564
ธนาคารกาหนดเป้าหมายการบริหารจัดการพลังงานในปี 2564 ที่จะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emissions Reduction)
ธนาคารได้นาผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมขององค์กรในปี 2563 เป็นปีฐาน โดยจากรายงานดังกล่าวได้นาไปสู่การนามา
พิจารณาร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปริมาณการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็น
รูปธรรม
ธนาคารได้เปลี่ยนการใช้หลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาเป็นหลอดไฟ LED ตั้งแต่ปี 2559 จานวนทั้งสิ้น 2,775
หลอด โดยแบ่งเป็นหลอดยาว จานวน 2,378 หลอด และหลอดสั้น จานวน 397 หลอด ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง
618,360 kW.h หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ และลดความร้อนจากการแผ่กระจาย
ของรังสีความร้อนเมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิม ทาให้สามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 359,947.36
Kg.Co2e โดยคานวณตลอดอายุการใช้งาน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ Co2 จานวน 39,995 ต้น
โครงการเปลี่ยนการใช้หลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาเป็นหลอดไฟ LED
จานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เปลี่ยนมาเป็นหลอดไฟ LED
2,775 หลอด
จานวนชั่วโมงการใช้งาน
15,000 ชั่วโมงต่อหลอด
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้
359,947.36 Kg.Co2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ (เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ Co2 )
39,995 ต้น
ธนาคารได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ดังนี้
หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา
การชดเชยคาร์บอน : CSR องค์กรผู้นาด้านลดโลกร้อน
คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ อ งค์ ก รสู่ ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
แนวทางการชดเชยคาร์ บ อนเพื่ อ มุ่ งสู่ ก ารเป็ น Carbon
Neutrality
คาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์

ผู้จัดหลักสูตร
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
รศ.ดร.ธารงรัตน์ มุ่งเจริญ

จานวนผู้เข้ารับการอบรม
2 ท่าน
2 ท่าน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

2 ท่าน

ศู น ย์ เชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ านกลยุ ท ธ์
ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยพิจารณา ศู น ย์ เชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ านกลยุ ท ธ์
นับรวม Scope 3 GHG Emissions
ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Sustainability, ESG and a company’s reporting
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ESG-IN-PROCESS FORUM ครั้งที่ 1-4
สถาบันไทยพัฒน์
Stepping from One Report to Global Report
สถาบันไทยพัฒน์

2 ท่าน
2 ท่าน
2 ท่าน
2 ท่าน
2 ท่าน
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การบริหารจัดการไฟฟ้า
ธนาคารเห็ นความส าคั ญ ด้ านสิ่ งแวดล้ อมควบคู่ กั บ ด้ านเศรษฐกิ จและสั งคม การบริ ห ารจั ดการในการลดต้ นทุ น
การด าเนิ นงานโดยเฉพาะการลดต้ นทุ นด้ านพลั งงาน ซึ่ ง ธนาคารเป็ นผู้ ให้ บริการทางการเงิน ได้ ใช้ พลั งงานไฟฟ้ าปริ มาณมาก เช่ น
ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงมี การติดตามและวัดประสิทธิผลพร้อมกับการปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง
ธนาคารได้ รณรงค์ การประหยั ดพลั งงานโดยปิ ดไฟฟ้ าในช่ วงพั ก การเปลี่ ยนใช้ หลอดไฟ LED ปรั บเปลี่ ยนช่ วงเวลา
การเปิดเครื่องปรับอากาศ และการทางานแบบ WFH ส่งผลให้ปี 2564 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,285,527 หน่วย (kWh) ลดลง
ร้อยละ 33 เมื่อเที ยบกั บปี 2563 สู งกว่าตามเป้ าหมายที่ กาหนดเนื่ อ งจากในปี 2564 ธนาคารได้มี ก ารปรับ กระบวนการท างาน
เป็นลักษณะ WFH มากขึ้น รวมทั้งมีการย้ายรวมพื้นที่ทางาน และปิดพื้นที่ทางานที่ไม่ได้ใช้งาน อันสืบเนื่องสถานะการณ์การระบาด
ของไวรัสโคโรนา

การบริหารจัดการน้า
ธนาคารใช้น้าจากการประปาในการดาเนินธุรกิจทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ใช้ในสานักงาน การชาระล้างสิ่งต่างๆ รดน้าต้นไม้
และเพื่ อให้ การใช้ น้าเป็นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพธนาคารมี การตรวจสอบท่อประปา มาตรวัดน้า และอุปกรณ์ ต่ างๆ อย่างสม่ าเสมอ
เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้า และสายชาระแบบประหยัดน้า การสร้างจิตสานึกให้พนักงานใช้น้าอย่างประหยัด
ปี 2564 ปริมาณการใช้น้าประปาทั้งสิ้น 13,134 ลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปี 2563 ปริมาณการใช้
น้าประปาลดลง เนื่องจากนโยบายการ WFH จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา

การบริหารจัดการกระดาษ
ธนาคารตระหนักดีว่ากระดาษเป็นวัสดุสานักงานสิ้นเปลืองและเป็นวัสดุสานักงานหลักที่สาคัญ และมีความจาเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การพิมพ์รายงาน เอกสารที่จัดส่งให้ลูกค้า ใบเสร็จรับเงิน เอกสารสัญญาต่างๆ ซึ่งการผลิตกระดาษ
จะต้ อ งใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติ คื อ ต้ น ไม้ นอกจากนี้ ยั งก่ อให้ เกิ ด ปริ ม าณขยะที่ เกิ ด จากกระดาษที่ ใช้ แล้ ว ธนาคารจึ งรณรงค์ แ ละ
สร้างจิตสานึกให้กับพนักงานในการใช้กระดาษอย่างประหยัดและคุ้มค่า จึงได้ดาเนินโครงการต่างๆ เช่น
143

โครงการเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การเปลี่ยนวิธีการทาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ จากการพิมพ์หนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมในรูปแบบกระดาษ เปลี่ยนเป็นการบันทึกข้อมูลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ปริมาณการใช้กระดาษลดลงประมาณ
เดือนละ 20,000 แผ่น
การพัฒนาบริการทางการเงินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงินที่สามารถ
ทาธุรกรรมได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษแล้ว ยังช่วยลดการใช้หมึกพิมพ์
และลดปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน เนื่องจากประหยัดเวลาในเรื่องการเตรียมเอกสาร
เตรียมบรรจุซอง และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ปริมาณการใช้กระดาษ
ปี 2564 มีปริมาณกระดาษจานวน 10,441 รีม ลดลงร้อยละ 20 จากปี 2563 ที่ใช้กระดาษทั้งสิ้น 13,065 รีม เนื่องจาก
ปี 2564 มี ก ารลด-เลิ ก ใช้ เอกสารประกอบการประชุ ม ต่ างๆ ลดการพิ ม พ์ เอกสาร โดยเปลี่ ย นเป็ น การแชร์ ไฟล์ การส่ งข้ อ มู ล
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

แนวทางการลดปริมาณการใช้กระดาษ
เพื่ อ ให้ ก ารการลดปริ ม าณการใช้ ก ระดาษเป็ น ไปอย่ า งเป็ น ระบบและเป็ น รู ป ธรรม ธนาคารได้ ด าเนิ น การ
ตามแนวทาง ดังนี้
1. สารวจและวางแผน
2. ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีโดยเพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
3. กาหนดวิธีการใช้กระดาษให้คุ้มค่า
4. ติดตามและประเมินผล
5. ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมบุคลากร
1. การสารวจและวางแผน

ส ารวจข้ อ มู ล การใช้ ก ระดาษในแต่ ล ะปี โ ดยพิ จ ารณาจากจ านวนบุ ค ลากร หน่ ว ยงาน และสิ่ ง สนั บ สนุ น
ด้านการทางาน และวางแผนการใช้กระดาษ โดยวางแผนลดปริมาณกระดาษปีละ 5-10% ของปริมาณกระดาษที่ใช้ทั้งหมดในแต่ละปี
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2. การประยุกต์การใช้เทคโนโลยีโดยเพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

การสนับสนุนและผลักดันให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาทิ
- งานด้านการประชุม โดยการเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มหนังสือเชิญ ประชุม คณะกรรมการชุดต่ างๆ เป็นการส่งข้อมู ล
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การอบรมที่มีเอกสารจานวนมากให้ใช้วิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล
- การรับส่งเอกสาร อาทิ การเวียนหนังสือโดยการส่งข้อมูลทางอีเมล
- จัดเก็บสาเนาหนังสือเข้าออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Scan) แทนการถ่ายสาเนาเอกสาร
3. กาหนดวิธกี ารใช้กระดาษให้คุ้มค่า

การประหยัดทรัพยากรกระดาษมีประสิทธิภาพเริ่มต้นง่ายๆ จากการคัดแยกเอกสารที่ใช้งานเพียงหน้าเดียว จากนั้น
ดาเนินการ ดังนี้
- จัดตั้งและกาหนดจุดเก็บกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวในพื้นที่ส่วนกลาง และรณรงค์ให้พนักงานนากระดาษที่ได้จาก

การรวบรวมไปใช้กระดาษหน้าสอง
- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบถึงจุดเก็บกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว
- ใช้เป็นกระดาษโน้ต
- ให้นากระดาษที่ใช้งานหน้าเดียวมาใช้สาหรับการบันทึกข้อความที่ไม่เป็นทางการหรือบันทึกข้อความเพื่อติดต่อ
ภายในองค์กรหรือภายในหน่วยงาน
4. ติดตามและประเมินผล

เพื่อให้กระบวนการลดปริมาณการใช้กระดาษมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงมีการติดตามข้อมูลการใช้ปริมาณ
กระดาษของแต่ละหน่วยงานและส่งให้หน่วยงานได้รับทราบเพื่อหาแนวทางในการลดการใช้กระดาษ รวมทั้งนาข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อวางแผนลดปริมาณการใช้กระดาษ
5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร
สิ่งสาคัญที่สุดในการลดปริมาณการใช้กระดาษให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคลากรให้มีทัศนคติและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างจริงจัง อาทิ
- การคัดแยกประเภทของกระดาษที่ใช้แล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 R ดังนี้ คือ
1. Reduce ลดปริมาณการใช้
2. Reuse นากลับมาใช้ใหม่
3. Recycle นากลับไปใช้ทดแทน/จาหน่าย
- การพิมพ์เอกสารสาหรับการตรวจสอบหรือสอบทานให้ใช้กระดาษที่ใช้งานไปเพียงหน้าเดียวมาใช้แทนกระดาษดี
และลดความละเอียดของหมึก (Economy Mode)
- ติดตามและแจ้งเตือนปริมาณการใช้กระดาษให้ห น่วยงานรับทราบเพื่อควบคุมดูแลให้การใช้กระดาษสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน
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ธนาคารได้ น ากระดาษที่ ใช้แ ล้ วมาหมุ น เวี ยนผลิ ต มาใช้ ใหม่ ( Recycle) เพื่ อ ลดการตั ด ต้ น ไม้ จึ งได้ ก าหนดระเบี ย บ
ปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บและทาลายเอกสาร โดยการนาเอกสารที่ครบกาหนดการทาลายนากลับไปรีไซเคิล ดังนี้
จานวนเอกสารที่ครบรอบกาหนดการทาลาย (กล่อง)
จานวนน้าหนักของเอกสารที่ชั่งได้ (กิโลกรัม)
จานวนต้นไม้ที่สามารถทดแทนการตัดต้นไม้เพื่อนามาทาเป็น
กระดาษจานวน 1 ตัน/1 (ต้น)

2564
1,217
15,620
234

2563
1,868
27,280
409

2562
2,115
30,250
454

2561
721
8,712
131

หมายเหตุ /1 กระดาษเก่า 1 ตัน สามารถทดแทนการตัดต้นไม้เพื่อมาทาเป็นกระดาษได้ 15 ต้น
อ้างอิง : โครงการ “วิทยาศาสตร์สีเขียว” คู่มือการลดใช้กระดาษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สูตรการคานวณ การทดแทนการตัดต้นไม้ = 15 ต้น / 1 ตัน x จานวนน้าหนักของเอกสารที่ชั่งได้

โครงการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างสถานที่ทางาน
ธนาคารให้ความสาคัญถึงอันตรายของแสงสว่างซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน ในกรณีแสงสว่างน้อยหรือมากเกินไปจะมี
ผลเสี ย ต่ อ นั ย น์ ต า ท าให้ ก ารหยิ บ จั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อ าจผิ ด พลาดท าให้ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ได้ รวมทั้ งก่ อ ให้ เกิ ด ผลทางจิ ต ใจ คื อ
อาจเบื่อหน่ายการทางาน ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ดังนันธนาคารได้ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างทุกพื้นที่ในสานักงาน
เพื่อดูแลให้พื้นที่ทางานมีแสงสว่างเพียงพอเป็นประจา
ขั้นตอนการวัดผลและเก็บข้อมูล
1. วัดที่จุดทางาน เป็นการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณที่ทางานโดยใช้สายตาเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตา
อยู่กับที่ในการทางาน
2. วัดแบบค่าเฉลี่ยของพื้ นที่ทั่วไป เป็นการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณพื้นที่ทั่วไป เช่น ทางเดิน และ
บริเวณพื้นที่ทางาน
ผลลั พ ธ์ จ ากการดาเนิ น โครงการตรวจวั ดความเข้ ม ของแสงสว่า งสถานที่ ท างาน จากการตรวจวั ด ความเข้ ม
ของแสงสว่างในหน่วยของลักซ์ (Lux) โดยทาการตรวจวัดตามสภาพความเป็นจริ ง พบว่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทางาน
ทุ ก พื้ น ที่ เพี ย งพอและเป็ น ไปตามมาตรฐานความเข้ ม ของแสงสว่ า ง กล่ า วคื อ พื้ น ที่ ส านั ก งานมี ค่ า มาตรฐานอยู่ ที่ ไม่ น้ อ ย กว่ า
400-500 Lux
กิจกรรม 5 ส.
การทากิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาให้สถานที่ทางาน
และสภาพแวดล้ อ มการท างานสะอาด บุ ค ลากรมี สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ลดการสิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากรและงบประมาณ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยกิจกรรม 5 ส. ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี จึงได้ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์จากกิจกรรม 5 ส.
1. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการ สะสาง
- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร
- มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น
- ที่ทางานดูกว้างและโล่ง สะอาดตา ทาให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี
2. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการทาให้ สะดวก
- ขจัดการค้นหาทีเ่ กิดขึ้นอยู่บ่อยๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
- เป็นภาพพจน์ที่ดีขององค์กร
146

3. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการทาให้ สะอาด
- มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี น่าทางาน
- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ ลดปัญหาการขัดข้องหรือเสียบ่อยของอุปกรณ์สานักงาน
4. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการทาให้ถูก สุขลักษณะ
- สถานที่ทางานเป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าทางาน
- สุขภาพที่ดีของพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจ
5. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการ สร้างนิสัย
- พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการทางาน
- ลูกค้าได้รับบริการที่มคี ุณภาพ และสะดวกรวดเร็ว
LH BANK ATM ร่วมลดภาวะโลกร้อน
ธนาคารได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าที่จะไม่พิมพ์ใบบันทึกรายการจากการใช้บริการ
ตู้เอทีเอ็ม
การให้ความรู้เพื่อรณรงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ธนาคารได้ สร้างความมี ส่วนร่วมในการอนุ รัก ษ์ สิ่งแวดล้อมในชีวิต ประจาวันทั้ งด้านการประหยั ดพลั งงาน การ ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ซ้า (Reuse) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และลดการใช้ (Reduce)
โดยได้สื่อสารให้ความรู้ให้พนักงานรับทราบและตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
การดาเนินโครงการ GREEN OFFICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ใช้พลังงานแสงสว่างจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
การจัดวาง Layout ของสานักงาน
ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส.
การตรวจวัดค่ามาตรฐานแสงสว่างภายในสานักงาน
การตรวจวัดค่าลมเครื่องปรับอากาศ
การเพิ่มพื้นที่สเี ขียวภายในสานักงาน
การเพิ่มพื้นที่ Co-Working Space

การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1. ให้ความรู้พนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประชาสัมพันธ์วิธีการลดการใช้พลังงานผ่านสื่อภายในองค์กร เช่น
Intranet
2. สนันสนุนให้พนักงานนาวัสดุมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า
3. สนับสนุนลดการใช้กระดาษ ลดจานวนเครื่องพิมพ์เอกสาร กาหนดจุดถ่ายเอกสารเป็นศูนย์รวม ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมพนักงานในการสั่งพิมพ์ ให้คิดก่อนพิมพ์ทุกครั้ง
4. สนับสนุนการลด-เลิกใช้เอกสารประกอบการประชุมโดยเปลี่ยนเป็นการแชร์ไฟล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. ขอความร่วมมือให้คู่ค้าลดการพิมพ์ส่งเอกสารเปลี่ยนเป็นการนาส่งไฟล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. การปิดไฟในช่วงที่ไม่ได้อยู่ในห้องทางานหรือห้องประชุมเป็นเวลานาน รวมทั้งปิดไฟบางจุดในสานักงานช่วงเวลา
พักกลางวัน
7. การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน
8. สนับสนุนและดาเนินการ 5 ส.
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การด าเนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ กั บ พนั ก งานจนเป็ น นิ สั ย ส่ ว นตั ว และ
ติดตัวที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
การบริหารการใช้ยานพาหนะ
ธนาคารมีนโยบายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ
โดยนาระบบ e-Car Service เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการการใช้ยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การมีแนวคิดในการเลือกใช้
พลังงานทางเลือก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การวางแผนเส้นทางการเดินรถพร้อมการจัดตารางเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถให้บริการพนักงานในเส้นทาง
เดียวกันหรือใกล้กัน
2. ดูแลรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี
3. การเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้น้ามันเชื้อเพลืงเป็น รถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก เช่น รถยนต์ไฮบริด หรือรถยนต์ไฟฟ้า
เป็นต้น
4. ใช้บ ริการ Grab Car for Business เพื่ อเพิ่ ม ความคล่ องตัว ในการใช้งาน และช่วยลดการสิ้น เปลือ งเชื้ อเพลิ ง
จากการตีรถเที่ยวเปล่า
การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Loan)
ธนาคารสนับสนุนเรื่องการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) โดยดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยธนาคารมีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อแก่ธุรกิจที่คานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อ และผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร โดยธนาคารให้ความสาคัญกับการปล่อยสินเชื่อ
ให้กับโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลเสียต่อชุมชน เช่น สินเชื่อพลังงานทดแทน และสินเชื่อพลังงานสะอาด เป็นต้น
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การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

ธนาคารดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งธนาคารได้กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ
ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ยึ ด ถื อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น ธรรม ไม่ เห็ น แก่ ผ ลประโยชน์ อื่ น และหลี ก เลี่ ย ง
การดาเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นอันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว
ธนาคารได้ ด าเนิ น การตามแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การด้ ว ยความเป็ น ธรรม เพื่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ งยื น และ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม และส่งเสริมให้พนักงานให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและการรักษาความลับทางการค้าไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริต และสนับสนุน
ให้มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมาย
ธนาคารได้ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง
การกาหนดระยะเวลาส่ งมอบที่ เพี ยงพอและสัญ ญาการค้าที่ ไม่เอารัด เอาเปรียบ และไม่เข้าไปเกี่ย วข้อ งกับ กิจกรรมใดๆ อันเป็ น
การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น และการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา รวมทั้ ง ช าระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารในระยะเวลาที่ เ หมาะสมและ
ชาระตรงตามงวดการจ่ายเงิน
ธนาคารกาหนดวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการรับบริการต่างๆ เพื่อ ให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณ ภาพและ
ราคาที่เหมาะสม โดยได้กาหนดกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการรับบริการต่างๆ ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา
วิธีต่อเนื่อง วิธีพิเศษและวิธีฉุกเฉิน ซึ่งจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับวงเงินที่จะดาเนินการในแต่ละครั้ง สาหรับการคัดเลือกผู้จาหน่ายสินค้าหรือ
ผู้ให้บริการเพื่อให้มีความเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน ธนาคารได้กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากความมั่นคงของกิจการ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ และราคา โดยมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้พิจารณา

ธนาคารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น พนั ก งาน ชุ ม ชน และสั งคมรอบข้ า ง
ด้วยความยุติธรรม มีความเสมอภาค เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก
การสร้า ง มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานและระมั ด ระวั งการพิ จ ารณาด าเนิ น การใดๆ ที่ จ ะกระทบต่ อ ความรู้ สึ ก
ของสาธารณชนซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับ ดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็น ธรรม การพั ฒ นาศัก ยภาพของพนัก งานเพื่ อ ความก้าวหน้ าในวิชาชีพ และสนั บ สนุ น การมี ส่วนร่วมของพนั ก งาน รวมทั้ ง
การเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการรายงานการกระทาที่ไม่ถูกต้องในหลายช่องทาง ซึ่งพนักงานสามารถเสนอ
ความคิดเห็น รายงาน หรือร้องเรียนเรื่องที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องผ่านผู้บังคับบัญชา หรือช่องทางอื่นๆ โดยธนาคาร
ได้กาหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการตัดสินใจโดยคานึงถึงผลลัพธ์ที่ออกมา
และการเยี ย วยาใดๆ เป็ น ไปตามหลั ก สิท ธิ มนุ ษ ยชน ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ พ นั กงานมี ส่ วนร่ว มในการแสดงความคิ ดเห็ น หากมี
การกระทาของกิจการหรือบุคลากรในกิจการที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยธนาคารจะพิจารณาและเร่งหาแนวทางแก้ไข
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การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ธนาคารให้ความสาคัญ โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ อาทิ
• การจัดจานวนวันลาและวันหยุดต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด หรือมากกว่าที่กฎหมายกาหนดในบางประเภท
ของวันหยุด เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนการใช้ชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุล
• การสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
• การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารสอบสวนและการลงโทษทางวิ นั ย ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ให้ ก ารลงโทษเป็ น ไปด้ ว ย
ความยุติธรรม และมีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
• การสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ เสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคี รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้แก่สังคม
• การรับพนักงานเข้าทางานโดยไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา

ธนาคารให้ ความสาคัญ กับการบริหารทรัพ ยากรบุ คคล โดยกาหนดเป็นพั นธกิจในการพัฒ นาและสนับ สนุน ระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเชิงความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร
หลักสาคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานได้รับการเพิ่มพูนภูมิปัญญาและ
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงหลักการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ความสาคัญกับการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ ด้วยเชื่อมั่นว่า การพัฒนาทักษะ ความสามารถ การสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน การสร้างสภาพแวดล้ อมที่ ดี สุขชีวอนามั ยที่ดี และการให้ สวัสดิการที่ดี จะช่วยให้ พ นั กงานมีความพร้อ ม
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลต่อลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และการเติบโตอย่างยั่งยืน
การสรรหาพนักงาน
ธนาคารสร้างกระบวนการและการเข้าถึงผู้สมัครงานด้วยช่องทางและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในโลกดิ จิ ทั ล โดยการเข้ า ถึ งผ่ า นช่ อ งทางโซเชี ย ลที่ ห ลากหลาย เช่ น Facebook หรื อ LINE
การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น กิ จ กรรม Toward Success Together Day และกิ จ กรรม Chance for Friends เพื่ อ เปิ ด โอกาส
ให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการแนะนาเพื่อน
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การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมงาน
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทางาน นอกจากการพิจารณาในด้านความรู้ความสามารถ และเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนด
ธนาคารได้ ต ระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ในการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชื่ อ และสอดรั บ กั บ ค่ า นิ ย มขององค์ ก รเพื่ อ ให้ ได้ บุ ค ลากร
ที่เหมาะกับธนาคาร
ความเท่าเทียมและความหลากหลาย
ธนาคารยึดหลักปฏิ บัติ กับพนัก งานอย่างเป็น ธรรม เช่น การปฏิบั ติตามกฎหมายแรงงาน และหลัก สิทธิมนุ ษยชน
ไม่เลือกปฏิบั ติอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง การถูกถอนสัญ ชาติ หรือ
พื้นเพทางสังคม หรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายและ
ไม่ใช้แรงงานเด็ก ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมพนักงานทุกคน ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมถึง
เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานกับธนาคาร
การจ้างงานผู้พิการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ธนาคารได้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างโอกาสและรายได้สาหรับผู้พิการ โดยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิ ก าร ซึ่ งจั ดขึ้ น โดยสมาคมธนาคารไทย โดยมี การจ้างเหมาคนพิ ก ารเพื่ อท างานให้ กั บ สภากาชาดไทยตามจั งหวัด ต่ างๆ
รวมถึงการจ้างผู้พิการเป็นพนักงานของธนาคาร
การจ้างงานพนักงานที่เกษียณอายุ
ธนาคารเห็ น ความส าคั ญ ของการด าเนิ น ธุ รกิ จ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ ผู้ สู งอายุ (Age-Friendly Business) มาอย่า งต่ อเนื่ อ ง
ธนาคารมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการจ้างงานพนักงานที่เกษียณอายุที่มี
ศักยภาพ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุให้มีรายได้และสร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กร อีกทั้งยังเป็นการทดแทน
การขาดแคลนแรงงาน
ตารางแสดงจานวนการจ้างพนักงานที่เกษียณอายุ
2564
จานวนการจ้างงานพนักงานที่เกษียณอายุสะสม (คน)
จานวนพนักงานที่เกษียณอายุต่อปี (คน)

0
7

2563
1
6

2562
10
7
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การเติบโตอย่างมั่นคงด้วยการสร้างคน
ธนาคารได้ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีค่านิยมองค์กรซึ่งเป็นค่านิยมหลักเดียวกัน โดยใช้แผนแม่บทการส่งเสริม
ค่านิยมด้วยการสร้างการรับรู้ สร้างทัศนคติ (Perception and Attitude) ผ่านช่องทางการสื่อสาร กิจกรรมการปฏิบัติด้วยพฤติกรรม
บนพื้ น ฐานความเชื่ อ เดีย วกั น (Practice, Belief & Individual Mindsets) การเกิ ด เป็ น พฤติก รรมกลุ่ ม และค่ านิ ย มร่วมในองค์ ก ร
(Group Habit Norm & Corporate Value) ซึ่งธนาคารได้ส่งเสริมค่านิยมแก่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม Welcome Newcomer
กิจกรรมต้อนรับพนักงานใหม่ในวันแรกของการทางานผ่านกิจกรรม Welcome Newcomer มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้สึ ก ดี ๆ ของพนั กงานใหม่ การสร้างการรับ รู้เกี่ ยวกั บ ค่ านิ ย มองค์ กร การใช้ชีวิต ประจ าวัน ภายในองค์ก ร อาทิ การได้ รู้จั ก
เพื่อนร่วมงาน การแนะนาร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ทางาน เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและตระหนักถึง ความสาคัญ
อันจะนาไปสู่การปรับใช้ในชีวิตการทางาน
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
พนักงานถือเป็นปัจจัยสาคัญ ในการขับเคลื่อนธนาคารไปสู่ความสาเร็จ ธนาคารจึงมีแผนพัฒ นาศักยภาพพนักงาน
เพื่ อพัฒ นาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตามต าแหน่ ง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนั กงานได้พัฒ นา
ความสามารถให้เต็มศักยภาพ ทั้งการพัฒนาตนเอง การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสาคัญในการ
พิจารณาความก้าวหน้า (Career Path) ของพนักงาน
ปี 2564 ธนาคารได้กาหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เน้น ความคล่องตัวในการทางาน ยืดหยุ่น
และรวดเร็ว จึงได้พัฒ นาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้พร้อมสร้างกลไกในการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงกิจกรรม
ส่ งเสริ ม ส าหรั บ พนั ก งานให้ ส ามารถเรีย นรู้ ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาแบบไม่ มี ข้ อ จ ากั ด ภายใต้ ชื่อ LHFG People Connect เพื่ อ เป็ น การ
เสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้พร้อมทันต่อความรู้ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พร้อมทั้งการเชื่อมช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกเพียง 1 User 1 Password
ในช่วงสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา ธนาคารได้สร้างกลไกการพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารเวลาในการพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Application ด้วยหลักสูตร
ที่ มี ค วามหลากหลายในการเติ ม เต็ ม ความรู้ อาทิ หลั ก สู ต รที่ จ ะช่ วยให้ พ นั ก งานได้ ท าความรู้จั ก กั บ ลู ก ค้ าในหลายมิ ติ ห ลั ก สู ต ร
Presentation Technique ที่จะช่วยให้เข้าใจหลักการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ และนามาปรับใช้กับการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
รวมถึ งหลั กสู ตรที่ ส อดคล้อ งกั บ กฎเกณฑ์ ท างการ เช่น หลัก สูต ร AML/CTPF ซึ่งเป็ น การอบรมเกี่ ยวกั บ การป้ องกั นการฟอกเงิน
การสนันสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ เช่น หลักสูตร
เปย์ให้ถูก ปลูกให้เป็น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างร่วมมือกับเพจ Money Buffalo ที่จะช่วยทาให้พนักงานได้รู้จักการบริหารเงินของตนเอง
ซึ่งสามารถนาความรู้ในการบริหารการเงินนี้ไปให้คาปรึกษาการเงินให้กับลูกค้าได้อีกด้วย
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นอกจากนี้ ธ นาคารได้ ก าหนดเส้ น ทางการเรี ย นรู้ (Development Journey) เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการทางานให้พนักงาน ทั้งในเรื่อง Soft Skill และ Hard Skill

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล – การพัฒนาผู้บริหาร และการพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งสาคัญ
ธนาคารให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
พิจารณาแนวทางและวิธีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาผู้นาอย่างเป็นระบบและให้มีความต่อเนื่ อง
เส้นทางการพัฒ นาผู้น าในปี 2564 ธนาคารมุ่งเน้นกระบวนการพัฒ นาภาวะผู้นาจากหลักการของประสิทธิผล (Lead Self Lead
Team & Lead Change/Culture) ครอบคลุมกรอบความคิด และการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างผลลัพ ธ์ที่มีประสิทธิผล ซึ่งกระบวนการ
เรียนรู้ประกอบด้วย การเรียนรู้ในห้องเรียน การกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียน ผู้บังคับบัญชา และผู้ถ่ายทอด
โครงการพัฒนาทักษะความรู้ให้กับผู้บริหาร เสริมสร้างภาวะผู้นา หลักสูตร Leadership Development (Facilitator
Certify Workshop) : The Power To Effectiveness มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Internal Trainer มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
พัฒนาผู้นาในระดับผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย/สานักและผู้จัดการส่วน ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับ
การพัฒนาในหลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงตามแผนการพัฒนาผู้นา ในการอบรม
ได้ออกแบบเส้นทางการพัฒนาที่นอกจากการอบรมในห้องเรียน ได้กาหนดให้กลุ่มเป้าหมายจัดทาแผนการพัฒนา โดยตั้งเป้าหมาย
สิ่งที่อยากจะพัฒ นา (Development Goal) เกี่ยวกับตนเอง ที ม และงาน โดยมีแผนในการพัฒ นาตามเส้นทางการเรียนรู้ 30 วัน
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ 70:20:10
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Leadership Development (Facilitator Certify Workshop): The Power to Effectiveness

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาผู้นา การเรียนรู้ในรูปแบบ Classroom และ Virtual Classroom
นอกจากนี้ ได้ มี ก ารจั ด ท าโครงการอบรมพั ฒ นาสมรรถนะผู้ น าที่ มุ่ งเน้ น ในการบริห ารที ม งานผ่ านการท า Group
Coaching และ 1 on 1 Coaching ให้ผู้บริหารได้ใช้ทักษะการเป็นโค้ช โครงการดังกล่าวเน้นให้ความสาคัญกับบทบาทที่จาเป็นสาหรับ
ผู้นา ครอบคลุม 6 Source ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและหลักการ/ทักษะการโค้ช ซึ่งมีเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนา
เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อให้ผู้นาสามารถนาสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพั ฒ นาทั ก ษะที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ น าเป็ น อี ก ทั ก ษะหนึ่ งที่ จ ะน าพาผู้ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ คื อ ทั ก ษะ
ด้านการสื่อสาร (Communication with Impact) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนามาซึ่งความสาเร็จในการทางาน การบริหารทีม
ด้วยหลักสูตร Story Telling มีกระบวนการเรียนรู้แบบ 70:20:10 ที่ประกอบด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ผ่าน Movie
Learning ที่ เป็ น ระบบ Interactive การจั ด Group Coaching ร่ว มกั บ Executive Coach และการท าวิ ดี โอเล่ าเรื่ อ งของตนเอง
ทาให้มั่นใจได้ว่าผู้นาจะได้ฝึกทักษะการเล่าเรื่องพร้อมรับคาแนะนาจาก Coach
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การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
ธนาคารมุ่งเน้ นให้ การประเมิน ผลการปฏิ บัติงานประจาปีเป็น ส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมประสิทธิภ าพการท างาน รวมถึ ง
การมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยธนาคารให้พนักงานกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และได้ทาการสื่อสารกระบวนการกาหนดตัวชี้วัด
เพื่อให้การกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับกระบวนการประเมินผล
ปัจ จัยที่ ใช้ ในการประเมิ น ผลปฏิ บั ติ งานประจาปี ป ระกอบด้ วยสองส่วนสาคั ญ คื อ พฤติ กรรมคาดหวังขององค์ก ร
(Potential) และผลการปฏิ บั ติ งาน (KPI) ซึ่ งได้ ก าหนดสั ด ส่ วนระหว่า งสองปั จ จัย ให้ เหมาะสมในแต่ ล ะระดั บ ของพนั ก งาน และ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การกาหนดและบริหารค่าตอบแทน
ธนาคารให้ความสาคัญกับการกาหนดและบริหารค่าตอบแทน เพื่อความเป็นธรรมและแข่งขันได้ ธนาคารมีนโยบาย
การปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัส ประจาปีโดยอิงตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน และมีการปรับเงินเดือนรอบพิเศษ
โดยใช้ ผ ลส ารวจผลตอบแทนของพนั ก งานในธุ ร กิ จ เดี ย วกั น หรื อ ใกล้ เคี ย งกั น มาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ รั ก ษาพนั ก งาน
ที่ปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังให้คงอยู่กับธนาคาร
อัตราส่วนค่าตอบแทนในมิติหญิงชาย
อัตราส่วนผลตอบแทนพื้นฐานเมื่อเทียบหญิงชายเป็น 1 : 1
การสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร
คุ ณ ค่ า ของพนั ก งานเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ธนาคารจึ ง มี น โยบายมอบของที่ ร ะลึ ก ให้ กั บ พนั ก งาน
ที่อายุการปฏิบัติงานครบ 10 ปี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ สร้างบรรยากาศในการทางาน และเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจสาหรับ
ความทุ่มเทของพนักงานที่อุทิศให้กับองค์กร โดยปี 2564 ได้จัดงานมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี จานวน 59 คน
ตารางแสดงจานวนพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี
2564

2563

2562

2561

59 คน

44 คน

16 คน

43 คน
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สร้างการตระหนักรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร การหล่อหลอม และสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรให้ยั่งยืน
บริษทมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลายและสะดวกในการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารภายใน
องค์ ก รได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง รวมทั้ ง มี ก ารบริ ห ารเนื้ อ หาและช่ อ งทางการสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการสร้ า งการรั บ รู้ แ ละ
สร้างทัศนคติในค่านิยมร่วมกัน โดยแบ่งประเภทของสื่อเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. สื่ อ ออนไลน์ เช่ น W ebsite LINE Facebook YouTube LHFG People Connect Intranet และ
LHFG People Connect Application (PacD)
2. สื่อออฟไลน์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ สื่อที่อยู่ตามสาขาของธนาคาร และจดหมายที่ส่งตรงถึงลูก ค้า การทา
กิจกรรมที่สื่อสารเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความมีส่วนผ่านกิจกรรม On Site Development ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทิศทาง
นโยบายของธนาคาร และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่ปฏิบัติงานประจาอยู่ในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ
การจัดสวัสดิการ และการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน
ธนาคารมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพทั้งกายและจิตใจ จึงจัดให้มีสวัสดิการที่ครอบคลุม และมีการทบทวนเพื่อให้
เหมาะกับปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจาปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การมอบส่วนลด
พิเศษให้กับครอบครัวของพนักงานที่มีความประสงค์จะทาการฉีดวัคซีนหรือตรวจสุขภาพ รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การจัดสวัสดิการ
สวัสดิการที่ดีเป็นปัจจัยสาคัญต่อขวัญและกาลังใจของพนักงาน ธนาคารสร้างระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้สวัสดิการต่างๆ ดังนี้
• เครื่องแบบพนักงาน
• กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาล ทันตกรรม และการตรวจสุขภาพ
• ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
• สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยต่า
สภาพแวดล้อมที่ดีและความปลอดภัยในการทางาน
การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทางาน ธนาคารได้ตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน (SHE : Safety Healthy Environment) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนความปลอดภัยและสุขชีวอนามัยให้พนักงานมีความปลอดภัยขณะทางาน ดังนี้
• การสื่อสารให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทางานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
• การซ้อมหนีไฟประจาปี
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• การจัดตั้ง SHE Hotline เพื่อรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยต่างๆ พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อให้
การช่วยเหลือ ทั้งนี้ปี 2564 ไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน
ตารางแสดงจานวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน
2564
จานวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน (คน)
0

2563
0

2562
0

2561
0

• CARE Project กิจกรรมดูแลความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ
ธนาคารจั ด ให้ มี ก ารสื่ อ สารด้ านสุ ข ภาพและความปลอดภั ย รวมถึ ง การสื่ อ สารเพื่ อ กระตุ้ น เตื อ นเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ
ที่ อ าจส่ งผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย รวมทั้ งจากสถานการณ์ ก ารระบาดของไวรัส โคโรนาที่ ยั งคงมี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ธนาคารจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน โดยปรับให้พนักงานส่วนหนึ่งไปปฏิบัติงานที่ศูนย์สารอง และอีกส่วนหนึ่งปฏิบัติงาน
จากที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัยและความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีรถรับส่งพนักงานกรณีไปฏิบัติงาน
ที่ศูนย์สารอง การมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ รวมทั้งได้สื่อสารมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา การป้องกัน
การรักษาสุขภาพ ผ่านช่องทาง LHFG People Connect Application
การส่งมอบกล่อง Welcome Back Box เพื่อมอบให้กับพนักงานทุกคน แทนความคิดถึงและความห่วงใย
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การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงาน Virtual Activity : Yoga

การให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน Virtual Classroom : LH Bank Fin Design

การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาและการดูแลสุขภาพ
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การแนะนาสาระความบันเทิงเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับพนักงาน

ธุรกิจการเงินเป็นธุรกิจที่อิงกับภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศ จึงทาให้ผลกระทบของการดาเนินธุรกิจสามารถ
ส่งผลต่อการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุน ต่างๆ ในวงกว้างกว่าธุรกิจประเภทอื่น กลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จึงดาเนิ นงานอย่างมีป ระสิทธิภาพควบคู่ไปกับ ความรับ ผิดชอบต่อสั งคมโดยเฉพาะความรับ ผิดชอบต่อผู้ บริโภคที่ให้ ความส าคั ญ
เป็นอันดับต้นๆ
กลุ่ ม ธุร กิ จ ทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ค านึ งถึ งผลประโยชน์ แ ละสร้ างความพึ งพอใจให้ กั บ ลู ก ค้ าเป็ น ส าคั ญ
โดยน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและตอบสนองความต้ อ งการของลู กค้ า ทุ ก กลุ่ม ทุ ก ระดั บ มี ก ารพั ฒ นาด้ านต่ า งๆ
เพื่ อให้ ลูกค้ ามี ความคล่อ งตัวในการใช้บ ริการ มี การน าเสนอข้อมู ลผลิ ตภัณ ฑ์ และบริการที่ ชัดเจน ถูกต้องแม่น ยา และมี ช่ องทาง
การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ และรายการส่งเสริมการขายที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลเพื่อศึกษา
รายละเอี ย ดเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง ให้ ค วามส าคั ญ และด าเนิ น การตามแนวทางการก ากั บ ดู แ ลด้ า นการให้ บ ริ ก าร
อย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct)
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สิทธิขนั้ พื้นฐานของผู้บริโภค
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ ได้ ป ระกาศสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของผู้ บ ริ โภคเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โภคได้ รั บ รู้ ถึ งสิ ท ธิ ที่ พึ งได้ รั บ
จากการใช้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนี้
สิทธิของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์

บุคลากรหรือกระบวนการ

• ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งได้ รั บ การชี้ แ จงถึ ง ความแตกต่ า ง • ผู้บริโภคต้องได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญประกอบการเสนอ
ระหว่างผลิตภัณฑ์หลักของธนาคารกับผลิตภั ณฑ์
ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ แ ละด้ า นประกั น ภั ย (Fact
ด้านหลักทรัพย์และประกันภัยที่ชัดเจน
Sheet) ที่ระบุลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ด้วย
ถ้ อ ยค าที่ ก ระชั บ เข้ า ใจง่ า ย ตามรู ป แบบของส านั ก งาน
• ผู้บ ริ โภคต้ องได้รั บ ข้อ มู ล รายละเอีย ดผลิต ภั ณ ฑ์
คณ ะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทน เช่น ในรูปแบบ
(สานักงาน ก.ล.ต.) และส านักงานคณะกรรมการกากับและ
ของ APR (Annual Percentage Rate) หรื อ IRR
ส่ ง เส ริ ม ก ารป ระก อ บ ธุ ร กิ จป ระกั น ภั ย (ค ป ภ .) เพื่ อ
(Internal Rate of Return) แ ล ะส ม ม ติ ฐ าน ที่
ประกอบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกี่ยวข้อง
• ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลการโฆษณาหรือการใช้สื่อ
ทางการตลาดในการส่งเสริมการขายอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
2.สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และ
• ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธ
บริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
การซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยได้
• ผู้บริโภคมีสิทธิปฏิ เสธการซื้ อผลิต ภั ณฑ์ ด้านหลักทรั พ ย์และ
ด้านประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และธนาคาร
ต้องให้สิทธิแก่ผู้บริ โภคในการเลือกซื้ อหรื อไม่ซื้ อผลิต ภั ณ ฑ์
ดังกล่าว
• ผู้บ ริ โภคมี สิ ท ธิให้ ค ายิ น ยอมหรื อ ปฏิ เสธการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ตามเอกสารหนังสือให้ความยินยอม ซึ่ งแยกออกจากสัญ ญา
การซื้อผลิตภัณฑ์
3.สิ ท ธิ ที่ จ ะร้ อ งเรี ย นเพื่ อ ความ
• ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนทุกสาขาของธนาคารที่ขายผลิตภัณฑ์
เป็นธรรม
ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัย (Point of Sale) โดยต้อง
ได้รับหลักฐานว่าธนาคารได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว
• ผู้ บ ริ โภคสามารถสอบถามข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจใน
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค (Call Center) ของธนาคาร
ผู้ขาย
4.สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณา
• ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์
ค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย
แล้วว่าธนาคารไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายการขายผลิตภัณฑ์
ที่ดี โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับ
ความเสียหาย
1.สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง

การปฏิบัติต่อผู้บริโภค
ธนาคารได้ ด าเนิ น การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมในกระบวนการหลั ก (CSR-in-Process) มาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
โดยการยึดแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่ งยืน และพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม
ทางธุ ร กิ จ จนกลายเป็ น กิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการท างาน การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตลอดจนมาตรฐานการบริ ก ารต่ า งๆ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติควบคู่ไปกับการสร้างจิต สานึก และทัศ นคติที่ดี
ให้เกิดขึ้นทั้งองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
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ธนาคารได้พัฒนากระบวนการทางานโดยกาหนดระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน การจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งแยกหน้าที่ของหน่วยงานอย่างเหมาะสม (Three Lines of Defense) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีระบบงาน
ที่รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยา มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบงานที่ทาให้พนักงานและหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ช่วยลดข้อผิดพลาด สามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมิน ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสาคัญ อาทิ
- การดูแลบัญ ชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี
ธนาคารจะแจ้งยอดเงินคงเหลือและเงื่อนไขการตัดชาระค่าบริการรักษาบัญชีให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้า 30 วัน
- การติดตามทวงหนี้และบริหารหนี้ ผู้ติ ดตามหนี้ ต้องแสดงตัวต่อลูกค้ าโดยแจ้งชื่อและวัต ถุประสงค์ในการติดต่ อ
ให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างถูกต้องเหมาะสมและในกรณี ที่ผู้ติดตามหนี้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง (Face to Face) ต้องแสดงเอกสาร
ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าตนได้รับ อนุญ าตจากธนาคารให้ ติดตามทวงถามหนี้ แทนด้ วย รวมทั้งได้กาหนดเวลาและความถี่ในการติ ดตาม
ทวงถามหนี้ ที่เหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการควบคุม ดูแลการติด ตามทวงถามหนี้ และบริหารหนี้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
แนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
- การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริก ารที่ ค รบถ้ ว นตามความเป็ น จริ ง ไม่ บิ ด เบื อ น แสดงรายละเอี ย ดเงื่อ นไข
ที่เข้าใจง่าย และเปิดเผยข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ และมีวิธีปฏิบัติในการให้ลูกค้าแสดงการยอ มรับข้อตกลงและเงื่อนไข
ก่อนการตัดสินใจใช้บริการ
- การเผยแพร่ป ระกาศอั ต ราดอกเบี้ ยและค่ าธรรมเนี ยมต่ างๆ ล่ วงหน้ าก่ อ นที่ จะมี การเปลี่ ยนแปลงเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า
รับ ทราบประกอบการตั ดสินใจในการใช้บริการ ซึ่งการเผยแพร่จะกระทาโดยการติดประกาศ ประกาศผ่านเว็บไซต์ ของธนาคาร
www.lhbank.co.th ซึ่งในประกาศจะระบุอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินและประเภทลูกค้า รายละเอียดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ไว้อย่างชัดเจนเพื่อลูกค้าสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
ธนาคารจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
ลดการติดขัดในการใช้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดย Call Center ที่ให้บริการปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1327
ธนาคารจัด ให้ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนะนา ติชม โดยมีหน่ วยงานที่เป็น อิสระในการรับ ข้อร้องเรียน และ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการให้ดยี ิ่งขึ้น โดยธนาคาร
ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง ได้แก่
• สานักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร
• Call Center : 1327
• Website : www.lhbank.co.th
• Official Facebook Fanpage
ธนาคารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การดู แ ลข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความลั บ ของลู ก ค้ า โดยไม่ น าข้ อ มู ล ของลู ก ค้ าไปเปิ ด เผย เว้ น แต่
ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
การวิจัยและวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ธนาคารวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของพนักงานสาขาโดยการสุ่มโทรศัพท์สอบถาม และรับฟัง
ข้อเสนอแนะหลังจากลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขา เพื่อนาไปปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของพนักงานสาขาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า
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การให้ บ ริก ารบั ญ ชี เงิน ฝากเพื่ อ การเข้ าถึ งบริก ารทางการเงิน ขั้ น
พื้นฐาน
ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ภายใต้แนวคิดการส่งเสริม
การเข้าถึงบริการทางการเงินทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ พิ ก าร ฯลฯ เพื่ อ ให้ เข้ า ถึ งบริ ก ารทางการเงิน ได้ ส ะดวก และด้ ว ย
ต้ น ทุ น ที่ ต่ ากว่ า อั น จะเป็ น กลไกส าคั ญ ในการเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่
ประชาชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้
ประชาชนได้เข้าถึงและใช้บริการทางการเงินมากขึ้นตลอดจนส่งเสริม
ทัศนคติในการออม ของประชาชน และสามารถต่อยอดไปใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์อื่นได้
หลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking
Account) ดังนี้
•
•
•
•
•
•

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Account)
1 คน เปิดได้ 1 บัญชี
รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ไม่กาหนดจานวนเงินฝากขั้นต่าในการเปิดบัญชีครั้งแรก (สามารถเปิดโดยยอดเป็นศูนย์บาท)
ไม่มีค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝาก
ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต เพื่อใช้คู่กับบัญชีพื้นฐาน

กรณีสมัครบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้ที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินได้มากขึ้น ธนาคารได้แนะนาการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้เปิดบัญชี
• บุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
• ผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยเด็กต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี
• ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
• ผู้ได้รับเบี้ยความพิการ
• ผู้ได้รับค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
• ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการสังคมอื่นๆ
บัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้ร่วมกับบริการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น
• บริการ LH Bank PromptPay
• บริการผ่านบัตร Debit
• บริการ Mobile Application LH Bank M Choice
• บริการชาระหรือหักบัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
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กระบวนการหาข้อยุติและการแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
ธนาคารได้กาหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เพื่อกาหนดระยะเวลาดาเนินการ
ของบริ ก ารทางการเงิ น ต่ า งๆ ส าหรั บ ลู ก ค้ า บุ ค คลธรรมดารายย่ อ ย โดยครอบคลุ ม บริ ก ารด้ า นสิ น เชื่ อ ด้ า นเงิ น ฝาก
ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และด้านบริการทั่วไป เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงิน ตลอดจนกาหนดมาตรฐาน
ในการรับและดูแลเรื่องร้องเรียนของลูกค้าซึ่งจะเป็นการช่วยลดเรื่ องร้องเรียน ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการดาเนินการของธนาคาร มาตรฐาน
การให้บริการดังกล่าวได้คานึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริง และ/หรื อข้อมูล รวมถึงความร่วมมือของลูกค้า เหตุสุดวิสัย
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถป้องกันได้ และ/หรือเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารได้ เ ผยแพร่ ม าตรฐานการให้ บ ริ ก าร (Service Level Agreement : SLA) ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร
www.lhbank.co.th ประกอบด้วยบริการทางการเงิน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน ได้แก่
- การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
- การแจ้งข้อยุติหรือความคืบหน้าในการดาเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสาหรับทุกช่องทางการร้องเรียน
2. ด้านสินเชื่อสาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย ได้แก่
- การไถ่ถอนหลักประกัน
- การโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์เมื่อชาระหนี้เสร็จสิ้น
- การพิจารณาสินเชื่อ โดยธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ
- การออกหนังสือยืนยันการชาระหนี้เสร็จสิ้น
- การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อ
3. ด้านเงินฝาก ได้แก่
- การทาธุรกรรมฝาก/ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM / CDM กรณี ภายในธนาคารเดียวกันและกรณี ต่างธนาคาร
แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทารายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็นการทุจริต)
- การทาธุรกรรมโอนเงิน หรือเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM /
CDM / Internet / Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้องไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการ
ให้ถูกต้อง
- การขอตรวจสอบรายการโอนเงิ น ผิ ด บั ญ ชี การโอนเงิ น ภายในธนาคารเดี ย วกั น และโอนเงิ น ต่ า งธนาคาร
หรื อ เติ ม เงิ น เข้ า กระเป๋ า เงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Wallet) ผิ ด บั ญ ชี (ไม่ ร วมกรณี ที่ ส งสั ย ว่ า เป็ น การทุ จ ริ ต ) ธนาคารจะตรวจสอบ
และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ
4. ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
- การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเดบิต
- การทักท้วงการชาระเงินของผู้ถือบัตรเดบิต
- การตรวจสอบรายการใช้บัตรเดบิต ณ จุดขายภายในประเทศ และการคืนเงินแก่ผู้ถือบัตร
5. ด้านบริการทั่วไป ได้แก่
- การขอข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น การคานวณดอกเบี้ยสินเชื่อ/เช่าซื้อ สาหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน
รายการเดิ น บั ญ ชี เงิ น ฝาก (Bank Statement) ส าหรั บ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ไม่ เ กิ น 6 เดื อ น ธนาคารจะแจ้ ง ข้ อ มู ล ให้ ลู ก ค้ า ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
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การกากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct)
ธนาคารให้ความสาคัญและส่งเสริมให้ดาเนินการตามแนวทางการกากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณ ภาพและ
เป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหมายให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่า
1. ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบ
2. ได้รับคาแนะนาที่เหมาะสมชัดเจน
3. ได้รับบริการที่เป็นธรรมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข
4. ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ และได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5. ได้รับความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตน

ธนาคารให้ ค วามส าคั ญ ในการร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการพั ฒ นาเพื่ อ ความยั่ งยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ควบคู่ กั บ
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทากิจกรรมเพื่อสังคมโดยเน้นความยั่งยืนเป็นสาคัญ
ธนาคารได้ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือในกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็น
จิตอาสาในการช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ผ่านกิจกรรมด้านต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ธนาคารได้ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒ นาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมี โครงการและกิจกรรมเพื่ อสังคม
ที่ธนาคารให้การสนับสนุนครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา
2. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
1. ด้านการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา
ธนาคารมีน โยบายสนั บ สนุ น กิ จกรรมที่ เน้น ด้านการศึกษาอย่ างยั่งยืน ด้ วยเล็งเห็ น ว่าการศึ กษาถือเป็ นพื้ น ฐาน
ของความสาเร็จในทุกๆ ด้าน ธนาคารจึงให้ความสาคัญของการส่งเสริมด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณภาพ
ของเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชน
ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาส ศึกษาต่อ การจัดทาโครงการ
“ส่งหนังสือ สื่ อความรู้ สู่กรมราชทัณ ฑ์ ” โดยให้พนักงานและลูกค้าร่วมบริจาคหนังสือเพื่ อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ ต้องขัง โครงการ
ปฏิ ทิ น เก่ า เราขอ เพื่ อ มอบให้ กั บ โรงเรี ย นสอนคนตาบอดกรุ งเทพ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนหนั งสื อ
อักษรเบรลล์ และสมุดจดบันทึกให้กับนักเรียนที่พิการทางสายตา
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มอบหนังสือให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้ต้องขัง
การดาเนินโครงการมอบหนังสือเพื่อการเรียนรู้ให้แก่กรมราชทัณฑ์
ปี 2564
จานวน 1,030 เล่ม

ปี 2563
จานวน 1,340 เล่ม

ปี 2562
จานวน 1,625 เล่ม

• โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญ ของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่เป็นกาลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สาคัญ
ของประเทศในระยะยาว ธนาคารจึงดาเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเยาวชนที่เรียนดี มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น
ที่จะศึกษาต่อได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของการศึกษา อีกทั้งเป็นการเพิ่มกาลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
- สร้างความมั่นคงทางการศึกษาให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ศึกษาต่อ
จนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา
- เพิ่มกาลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพและมีศักยภาพให้แก่สังคม
- ด าเนิ น กิ จกรรมอั น เป็ น ประโยชน์ ตอบแทนและช่ วยเหลื อ สั งคมและประเทศชาติ โดยรวม (Corporate Social
Responsibilities)
ลักษณะของทุนการศึกษา
- เป็นทุนที่ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนสะสมดี เกรดเฉลี่ย 2.60 ขึ้นไป
และมีความประพฤติดี
- แบ่งพื้นที่ให้ทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงกับสาขาธนาคารทั้ง 6 ภูมิภาค
- เป็ น ผู้ ด้ อ ยโอกาสเนื่ อ งจากครอบครั ว ยากจนหรื อ ขาดบุ พ การี หรื อ อยู่ ในอุ ป การะของบุ ค คลอื่ น ซึ่ งผู้ อุ ป การะ
มีฐานะยากจนหรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
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รายชื่อโรงเรียนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ปี 2564 ได้แก่
- โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี
- โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
- โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
- โรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา
- ทุนการศึกษาต่อเนื่องประจาปี 2564 : จานวน 72 ทุน สถาบันการศึกษา 6 แห่ง จานวนเงิน 576,000 บาท
- สารวจติดตามประเมินผลการศึกษา ปี 2564 จานวน 2 ครั้ง นักเรียนที่ติดตามผลนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้าง
ยากจน พ่อแม่หย่าร้างและอยู่กับญาติ ฐานะทางบ้านมีรายได้น้อย อาชีพรับจ้างทั่วไป และระดับการศึกษาจากการติดตามส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี
ภาพกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี
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โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
ค่าใช้จ่ายการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรม
มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

ปี 2564
606,000
1,200,000

ปี 2563
462,000
1,168,000

ปี 2562
318,000
1,112,000

โครงการมอบคอมพิวเตอร์มือสอง
ธนาคารให้ความสาคัญในการเติมเต็มช่องว่างทางการศึกษาให้แคบลงเพื่อระบบการศึกษาของไทยไม่ว่าในเมืองหรือ
ชนบท ธนาคารจึ งได้จั ดท าโครงการมอบคอมพิ วเตอร์มื อสองเพื่ อ น าคอมพิ วเตอร์และ Notebook ที่ มี ส ภาพดีแ ละพร้อมใช้ งาน
มอบให้แก่มูลนิธิ โรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลน เพื่อใช้เ ป็นแหล่งการส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเตรียมพร้อมให้คนไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge Based Society)
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การดาเนินโครงการมอบคอมพิวเตอร์มือสอง
ปี 2564
จานวน 40 เครื่อง

ปี 2563
จานวน 40 เครื่อง

ปี 2562
จานวน 30 เครื่อง

มอบคอมพิวเตอร์มือสองให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปทุมธานี

มอบคอมพิวเตอร์มือสองให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครปฐม

มอบคอมพิวเตอร์มือสองให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสมุทรปราการ
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โครงการปฏิทินเก่าเราขอ
ธนาคารเปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วจากผู้บริหารและพนักงานเพื่อมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
นาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสืออักษรเบรลล์ และสมุดจดบันทึกให้กับนักเรียนที่พิการทางสายตา
การดาเนินโครงการมอบปฏิทินให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ปี 2564
จานวน 1,250 เล่ม

ปี 2563
จานวน 1,450 เล่ม

2. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การด าเนิ น งานเพื่ อ สั งคมของธนาคารมุ่ งเน้ น การสนั บ สนุ น โครงการที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ด้ า นสั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม
มาอย่างต่อเนื่อง เน้นผลลัพธ์ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ชุมชนในสังคมผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย ได้แก่
การสนับสนุนงบประมาณ การมอบสิ่งของ การให้ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน การทากิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน รวมถึงกิจกรรม
ภายในของพนักงานที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่สาธารณกุศลต่างๆ ตลอดจนถ่ายทอดทักษะความรู้ โดยร่วมกับพั นธมิต ร
ภาคีเครือข่าย กลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ที่ธนาคารดาเนินธุรกิจ ด้วยเชื่อว่าการทาสาธารณประโยชน์ไม่สามารถ
ทาเพียงลาพังได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกันจึงจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคม
เพื่ อเติ บโตไปด้ วยกัน อย่างยั่ งยืน อาทิ การเชิญ ชวนพนั กงาน และลู กค้า ร่วมบริจาคเงินเพื่ อช่ วยเหลือ ผู้ป ระสบภั ยต่ างๆ รวมถึ ง
การร่วมกิจกรรมสนับสนุน การต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึง
การให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct)
• ด้านกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ธนาคารให้ความสาคัญกับ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
จึงตั้งคณะทางานติดตามการระบาดของไวรัสโคโรนา เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการออกมาตรการต่างๆ อาทิ การให้พนักงานทางาน
จากบ้าน (Work from Home) หรือการเหลื่ อมเวลาการเข้าออกงานและพั กกลางวัน เพื่ อลดการแออัด ในการใช้สถานที่ รวมถึ ง
มาตรการเว้นระยะห่างในสถานที่ทางาน (Social Distancing) นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมพร้อมด้านสถานที่และสุขอนามัยต่างๆ อาทิ
ดูแลทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มเติม หรือติดพัดลมดูดอากาศเพื่อช่วยให้อากาศหมุนเวียนและถ่ายเท
ได้ สะดวก แบ่ งพื้ น ที่ SAFE ZONE โดยก่อ นเข้ าบริเวณได้ เพิ่ ม การคั ด กรอง เช่ น มี การตรวจวัด อุ ณ หภู มิ บริการเจลล้ างมื อ และ
การใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่
การช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ า สิ น เชื่ อ ที่ ได้ รับ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ ภั ย แล้ ง และการระบาดของไวรัส โคโรนา
โดยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจและลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับลูกค้า อีกทั้งเพื่อช่วยคลายความวิตกกังวลและให้ลูกค้ามีความพร้อมที่จะดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ
 มาตรการช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ ธุร กิ จ (ส าหรั บ ลู ก หนี้ ที่ ไม่ เป็ น NPL) ที่ ได้ รับ ผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา ตามมาตรการความช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ดังนี้
- ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาการชาระหนี้
- พักชาระหนี้เงินต้น
- ปรับเงื่อนไขการผ่อนชาระ
- อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และลูก หนี้สินเชื่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา (สาหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL) ดังนี้
- มาตรการช่วยเหลือลูกหนีส้ ินเชื่อส่วนบุคคล
ลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการชาระหนี้และคิดดอกเบีย้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 22 ต่อปี
- มาตรการช่วยเหลือลูกหนีส้ ินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาการชาระหนี้

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทาให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ต้องเผชิญ กับปัญ หาการขาดแคลนเตียงสาหรับใช้รองรับผู้ป่ วยจานวนมาก ธนาคารมี ความห่ วงใยและ
เห็นความจาเป็นเร่งด่วนของการขาดแคลน จึงได้มอบเตียงสนามกระดาษสาหรับใช้รองรับผู้ป่วยให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ ขาดแคลน
จานวน 10 แห่ง ได่แก่
1. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ. ลพบุรี
2. โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา จ. ชลบุรี
3. โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน 3
4. ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ จ. นครปฐม
5. โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม
6. โรงพยาบาลขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ. พะเยา
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
9. ศูนย์พักคอยโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 จ. นนทบุรี
10. มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
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มอบเตียงสนามกระดาษเพื่อหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ. ลพบุรี

มอบเตียงสนามกระดาษ โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน 3

มอบเตียงสนามกระดาษศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ จ. นครปฐม
172

มอบเตียงสนามกระดาษ โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

มอบเตียงสนามกระดาษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ.พะเยา

มอบเตียงสนามกระดาษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
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มอบเตียงสนามกระดาษ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีความห่วงใยลูกค้า คู่ค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ ก ารระบาดของไวรั ส โคโรนา จึ ง มอบเงิ น บริ จ าคที่ ได้ รั บ บริ จ าคจากผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน และลู ก ค้ า ในโครงการ
“รวมใจ สู้ภัยโควิด -19” เพื่ อร่วมสมทบทุ นซื้อเครื่องมือและอุป กรณ์ ต่างๆ ทางการแพทย์เพื่ อใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่ วย
จากการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยมอบให้สถาบันทางการแพทย์ 3 แห่ง รวมเป็นเงินจานวน 1,000,000 บาท ได้แก่
- ศิริราชมูลนิธิ (ศิรริ าชสูภ้ ัยโควิด)
- โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

มอบเงินบริจาค ศิริราชมูลนิธิ (ศิรริ าชสู้ภัยโควิด)

มอบเงินบริจาค โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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มอบเงินบริจาค มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
นอกจากนี้ ได้สนับสนุนอาหารและน้าดื่มเพื่อแทนคาขอบคุณและเป็นกาลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง สู้ภัย COVID-19 โดยมอบน้าดื่มจานวน 20,000 ขวด และอาหารจานวน 2,000 ชุดให้แก่
- โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ
- ชุมชนคลองเตย

มอบอาหารกล่องและน้าดืม่ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มอบอาหารกล่องและน้าดืม่ ให้บคุ ลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ
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ปัจจุ บัน ปริมาณโลหิ ตสารองที่ สภากาชาดไทยได้ รับบริจาคไม่ เพีย งพอต่ อความต้อ งการของผู้ ป่ วย กลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ตระหนักและต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
จึงได้เชิญชวนพนักงานบริจาคโลหิตเป็นประจาปีทุกปี โดยปี 2564 ได้เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ ” โดยจะนาโลหิตที่รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ ให้รอดพ้นจาก
อาการเจ็บป่วย

LH Bank กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” กับสภากาชาดไทย
• การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทย
ธนาคารเล็ง เห็น ถึง เยาวชนไทยคือ อนาคตของชาติแ ละจะทาอย่า งไรให้เ ยาวชนเป็น คนเก่ง และเป็น คนดี
ธนาคารจึ ง ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกจัดทาโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” อันเป็นโครงการต้นแบบ
ของแผน Financial Literacy ในการพัฒนาความรู้ทางการเงินโดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายนาร่องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมี
พนักงานธนาคารเป็น The Trainer ถ่ายทอดความรู้ผ่านการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และนาไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม โดยธนาคารดาเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
วัตถุประสงค์การจัดทาโครงการ คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน
1. เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการให้ความรู้ทางการเงินภาคประชาชน (Financial Literacy) ตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์ 5 ปีของสมาคมธนาคารไทย
2. เพื่อพัฒ นาบุคลากรของธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ให้มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ
เงินส่วนบุคคล จนสามารถเป็นอาสาสมัคร (Trainer) และลงพื้นที่ทากิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ธ นาคารเลื อ กหรื อ ได้ รั บ มอบหมาย โดยให้ ธ นาคารเป็ น พี่ เลี้ ย งในลั ก ษณะ “1 ธนาคาร 1
มหาวิ ท ยาลั ย ” จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ท างการเงิ น โดยใช้ เนื้ อ หา หลั ก สู ต ร รู ป แบบกิ จ กรรมที่ เป็ น มาตรฐาน
ของสมาคมธนาคารไทยตามแผน Financial Literacy
3. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดความตระหนักรู้ในการวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนาคารในฐานะ 1 ในสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการดาเนินโครงการคนไทย
ยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน ด้วยตระหนักถึงความสาคัญในการปลูกฝังความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน และ
คุณธรรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่ างบูรณาการให้กับสังคมตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อร่วมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ
ที่ มั่ น คงและยั่ งยื น ให้ กั บ สั งคมต่ อ ไป และเพื่ อ เป็ น การสร้า งวินั ย ทางการเงิ น ให้ แ ก่ เยาวชนที่ เป็ น แกนน าจากมหาวิท ยาลั ย ต่ างๆ
เพื่ อ พั ฒ นาศั กยภาพแกนน าให้ มีบ ทบาทในการรณรงค์ เผยแพร่ด้ านวินั ยทางการเงินอั น เป็ น การน าความรู้ ความเชี่ย วชาญ และ
ทักษะของภาคธนาคารในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ ของธนาคารที่เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการสร้างทุนทางปัญญาให้กับสังคมเพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน
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ผลงานของโครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงินปี 2564
1. พัฒนาทักษะการให้ความรู้ทางการเงินและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับวิทยากรจากธนาคารสมาชิก 11 แห่ง
รวม 721 คน
2. ถ่ายทอดความรู้ในมหาวิทยาลัย 45 มหาวิทยาลัย เข้าถึงนักศึกษากว่า 20,374 คน
3. ปรับทัศนคติของเยาวชนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มตี ่อธนาคารในทางที่ดีขึ้น

โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรือ่ งเงิน” เพื่อลงพื้นที่ให้ความรู้และส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้แก่ภาคประชาชน
3. ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
ธนาคารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การด าเนิ น กิ จ กรรมที ่ ม ี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม โดย เข้ า ร่ว มกิ จ กรรม
ตามประเพณีต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ที่ธนาคารให้บริการอยู่ อาทิ การสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน การสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็ก เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบสาขาของธนาคาร รวมถึง
ให้ความสาคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างการตระหนักรู้ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ธนาคารได้คิด ค้น นวัต กรรมที่ส ามารถสร้า งประโยชน์ ต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งได้ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเป็นการ
รองรับกับโลกยุคใหม่ที่กาลังขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิรูปเชิงดิจิทัล (Digital Transformation) และนโยบายของรัฐบาลในการดาเนินแผนงาน
สู่ Digital Economy ซึ่ งธนาคารได้ ต ระหนั ก ถึ งความส าคั ญ นี้ จึ งส่ งเสริม ให้ มี ก ารพั ฒ นานวัต กรรมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริก าร
ทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล (Digital Banking) เพื่อช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย และสะดวกต่อการใช้บริการ
รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
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บริก ารทางการเงิน ผ่า นโมบายแบงก์กิ้ง (LH Bank M Choice) เป็น บริก ารที่ส ามารถทาธุร กรรมทางการ
เงิน ได้ส ะดวก รวดเร็ว ทุก วัน ทุก ที ่ ทุก เวลา ผ่า นโทรศัพ ท์ม ือ ถือ บริก ารถอนเงิน สดโดย ไม่ใ ช้บ ัต รเดบิต ผ่า นตู ้ ATM
ของธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อขายกองทุน และเปิดบัญชีเงินฝากได้อีกด้วย
บริก ารเปิ ดบั ญ ชีเงิน ฝากแบบออนไลน์ ธนาคารได้พั ฒ นาบริการเปิด บั ญ ชีเงิน ฝากแบบออนไลน์ เพื่ อตอบสนอง
ยุคสังคมดิจิทัลที่ทาให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงินได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันและเปิดบัญชีเงินฝากแบบออนไลน์ได้ โดยผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบ e-KYC ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ใน 7-Eleven
ทุกสาขาทั่วประเทศ กระบวนการยืนยันตัวตนได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับ IAL 2.3 ซึ่งนอกจากการตรวจสอบบัตรประชาชนกับ
กรมการปกครองแบบออนไลน์แล้ว ยังใช้เทคโนโลยี Facial Recognition ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ได้มาตรฐาน
บริ ก ารทางการเงิ น ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต แบงก์ กิ้ ง ส าหรั บ ลู ก ค้ า นิ ติ บุ ค คล
(LH Bank Speedy) เป็ น บริ ก ารที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น
ที่สามารถทาธุรกรรมได้ทุ กวัน ทุ กที่ ทุ กเวลา และมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double
Security ที่ทาให้มั่นใจในการทาธุรกรรมทางการเงิน
บริการบั ตรเดบิ ต (LH Bank Debit Chip Card) เป็ น บั ต รที่ ใช้ท าธุ รกรรมทางการเงิน
ผ่ านตู้ เอที เอ็ มได้ ทุ กตู้ ทุ กธนาคารทั่ วประเทศ ปลอดภั ยด้ วยการบั นทึ กข้ อมู ลบนชิ ปการ์ ด จึ งไม่ ต้ อ งกลั ว
การถูกคัดลอกข้อมูลจากบัตร อีกทั้งสามารถนาบัตรไปถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์
UnionPay International และสามารถซื้ อสิ น ค้ า แล ะบ ริ ก ารที่ ร้ า น ค้ า ห รื อ Online Shopping
ได้อย่างสะดวก พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่เข้าร่วมโปรโมชันกับ UnionPay International
บริก ารบั ตรเดบิ ตพรีเมี่ ย ม (LH Bank Premium) เป็ น บั ต รที่ คุ้ ม ครองอุ บั ติ เหตุ ส่ วนบุ ค คลสูงสุ ด 300,000 บาท
ซึ่งรับ ประกั นภั ย โดยบมจ.ชับ บ์ สามั คคี ป ระกัน ภั ย โดยไม่ ต้อ งตรวจสุ ขภาพ เพี ย งแถลงประวัติ สุขภาพในใบสมั คร คุ้ มครองทั น ที
สาหรับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ เพียงยื่นบัตร LH Bank Premium พร้อมบัตรประชาชนกับสถานพยาบาลคู่สัญญา
บริ ก าร LH Bank PromptPay (พร้ อ มเพย์ ) เป็ น บริ ก ารรั บ -โอนเงิน เพื่ อ ลด
การพกพาเงิน สด โดยการผู กบั ญ ชีเงิน ฝากของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กั บหมายเลขบั ต ร
ประชาชนหรือ หมายเลขโทรศั พ ท์ มื อถื อก็ สามารถรับ -โอนเงิน ได้ง่ายๆ เพี ย งใช้ ห มายเลขบั ต ร
ประชาชน หรือ หมายเลขโทรศั พ ท์ มื อถื อ โดยไม่ ต้อ งใช้เลขที่ บั ญ ชีเงิน ฝาก สามารถใช้บ ริก าร
LH Bank PromptPay ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
1.บริการทางการเงิ นผ่านโมบายแบงก์กิ้ ง (LH Bank M Choice)
2. ตู้ ATM LH Bank
3. สาขาของธนาคาร
บริ การพร้ อมเพย์ นิ ติ บุ คคล (LH Bank Business PromptPay) บริ การโอนเงินและรั บโอนเงินทางเลื อกใหม่ ส าหรั บ
บริษัท/องค์กร โดยผูกบัญชีเงินฝากของบริษัทกับเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
บริการข้อมูล My Portfolio เป็นบริการดูข้อมูลส่วนตัวแบบออนไลน์ผ่าน LH Bank M Choice โดยสามารถดูข้อมูล
ดังนี้ ตู้นิรภัย (Safe Box) เงินฝาก (Deposit) สินเชื่อ (Loan) หลักทรัพย์ (Securities) กองทุน (Mutual Fund) หุ้นกู้ (Debenture)
กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ประกัน (Insurance)
ธนาคารเปิดกว้างและสนับสนุนให้มีการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อันจะทาให้เกิดความต่อเนื่อง
ของการสร้างนวัตกรรมจากภายในธนาคารภายใต้การพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO/IEC 27001 : 2013)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานระบบการจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย
ของสารสนเทศ (ISO/IEC 27001 : 2013) เพื่อยกระดับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงิน
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ได้แก่ระบบ BAHTNET และระบบ ICAS ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งด้านการเงินและด้านชื่อเสียง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในวงกว้าง
การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ธนาคารจัดอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ ระบบการปกป้องข้อมูล
และระบบสารสนเทศ (Cyber Security) ของประเทศไทยและในระดับสากล เพื่อยกระดับความระมัดระวังในการป้องกันภัยที่เกิดจาก
กระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจทิ ัล ให้สามารถรับมือและป้องกันความเสีย่ งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้ความรู้
เรื่องพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการรักษาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอัปเดตภัยคุกคามระบบสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคารให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอของการควบคุมภายในสาหรับการดาเนินงานทุกด้านของธนาคารโดยเฉพาะด้าน Market
conduct, Banking Product และกระบวนการ โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงานยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อเป็น
หลักในการดาเนินธุรกิจและการปฏิบัติของพนักงาน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงและมีนโยบาย การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นแนวทางปฏิบัติ
ธนาคารมีการสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสาระสาคัญประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตความรับผิดชอบ แผนปฏิบัติงาน
รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอและคุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการกากับดูแล
กิจ การ และการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อ บั งคับ ของธนาคารและทางการ และรายงานต่ อคณะกรรมการธนาคารในกรณี ที่ พ บ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ
ธนาคารให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่ดี มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็น
ลายลักษณ์ อัก ษร รวมถึงกาหนดให้ มีก ารฝึกอบรมและให้ค วามรู้เพื่ อพัฒ นาทั กษะการปฏิบั ติงานแก่พ นัก งานซึ่งเป็น การส่งเสริม
ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ธนาคารจัดให้มีคู่มือพนักงาน ระเบีย บวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ Code of
Conduct & Ethics ตามแนวทางของสมาคมธนาคารไทย และบทลงโทษกรณีกระทาความผิดต่อระเบียบวินัยเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการส่งเสริมความแข็ งแกร่งของการกากับดูแลกิจการและ
การควบคุมภายในให้สอดคล้องกันในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการอบรมพนักงาน
ธนาคารก าหนดให้ กิ จ กรรมการควบคุ ม ภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการปฏิ บั ติ งาน และก าหนดโครงสร้า ง
การควบคุมให้เหมาะสมในทุกส่วนงาน โดยกาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม สาหรับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะได้รับ
การระบุและดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไขการทาธุรกิจ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารได้ พั ฒ นาระบบสารสนเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ งระบบข้ อ มู ล ทางการเงิน การปฏิ บั ติ งานให้ เป็ น ไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ลความเสี่ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology Risk) และการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ข้อบังคับต่ างๆ เพื่ อใช้ในการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และดาเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่องที่ มีนัยสาคัญ ได้อย่าง
ทันท่วงที รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันต่อการตัดสินใจ มีช่องทางการสื่อสารที่มีคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่ า
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างแท้จริง
สายงานตรวจสอบมีหน้าที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจสอบและการกากับดูแล
ตามลักษณะและขอบเขตของงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ซึ่งการตรวจสอบได้นาหลักการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Audit) และการตรวจสอบเชิงบูรณาการ (Integrated Audit)
มาประยุกต์ใช้
ธนาคารตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สาคัญของการดาเนินธุรกิจธนาคารที่จะทาให้การ
ปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า การด าเนิ น งานของธนาคารสามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
สร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมู ลทางการเงินและการดาเนิน งานน่ าเชื่อถือ การปฏิ บัติงานเป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดการกระทาอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของธนาคาร
จึงจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งระหว่างการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า
การควบคุ ม ภายในยั งมี ความสอดคล้ องและสามารถจัด การกับ ความเสี่ ยงที่ เปลี่ ยนแปลงไปในแต่ ล ะช่ วงเวลาได้ ซึ่ งข้อ บกพร่อ ง
ของการควบคุมภายในที่พบจะรายงานต่อผู้บริหารที่กากับดูแลงานนั้นๆ และข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญจะรายงานต่อผู้ บริหารระดับสูง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
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คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในแต่ละปีและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
ได้สอบทานงบการเงิน โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อให้นาเสนอประเด็นสาคัญ
ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมด้านการควบคุมภายในและงบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท สานัก งาน
อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินปี 2564 ได้รายงานการตรวจสอบงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ครอบคลุมถึงการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ทาหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบ ซึ่งผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองจากฝ่ายจัดการ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย หัวหน้างานตรวจสอบจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งได้ระบุไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบยึดหลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Approach) ครอบคลุมกระบวนการและหน่วยงานที่สาคัญ กฏเกณฑ์ทางการ
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Information Technology
and IT Security) โดยสายงานตรวจสอบทาหน้าที่หลักในการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของทางการ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติงานภายใน ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยง การ
บริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล และการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตรการที่สอดคล้อง
ตามกฎหมายรวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การติดตามการแก้ไข
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ
ประวัติหัวหน้าดูแลสายงานตรวจสอบ
ชื่อ-สกุล
นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
อายุ (ปี)
57
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• วุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
ประวัติการฝึกอบรม
• มาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีสากล
• การบัญชีบริหารและการบัญชีการเงิน
• การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ และ Treasury Finance
• การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล
• ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นต
ิ ิบุคคล ภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• แนวทางปฏิบัติในการขาย และให้บริการเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่เป็นหน่วยลงุทน
และตราสารหนี้
• แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อหลังจากเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS9 และ Credit
Model
• พระราชบัญญัติคม
ุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
• Integrated Risk Management & Strategy
• Treasury & Risk Management
• IT Best Practice (Mobile Banking, E-Banking, Cyber Security)
• Risk Management for Committee Program
• COSO 2013 & Anti-Corruption Master Class
• Internal Audit Best Practices
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
• IT Risk Management Implementation Guideline
• AI & Big Data 2019
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CAE Forum 2019 Winning 5G and the 4th Industrial Revolution
• Corruption Risk and Control Workshop (CRC)
• ผลกระทบของ TFRS ใหม่ต่องบการเงิน
• IA’New Value Proposal During and After the Crisis
• หลักสูตร PDPA for Internal Audit 2563
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
•

❖ การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 – ปัจจุบัน
2561 - 2563
2556 - 2560

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ

บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์ เชียล กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

❖ การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย –ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบทั่วไป งานด้านตรวจสอบสาขา และงานด้านตรวจสอบระบบสารสนเทศ
- กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตการตรวจสอบพร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
ครอบคลุมกิจกรรมสาคัญ และ เกณฑ์ทางการ
- ดูแ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ งานตรวจสอบสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ท างการ และมาตรฐานสากลของการปฏิ บั ติ งานวิ ชาชี พ การ
ตรวจสอบภายใน
- บริหารงานด้านตรวจสอบ พัฒนากระบวนการ งานตรวจสอบ และ กากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีคุณภาพ บรรลุ
เป้าหมาย และจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบเป็นระยะ
- บริห ารงานด้ า นบุ ค คลากรตรวจสอบ โดยพั ฒ นาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ ผู้ต รวจสอบมี ค วามรู้ค วามสามารถก้ าวทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของการดาเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบมีคุณภาพ
- ให้คาปรึกษา ข้อคิดเห็น และคาแนะนาต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานผู้รับการตรวจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
- ติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 39 คน
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ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับอย่างมีนัยสาคัญภายใต้กฎหมายที่กากับดูแล
ปี 2560 มีรายการถูกเปรียบเทียบปรับอย่างมีนัยสาคัญภายใต้กฎหมายที่กากับดูแลดังนี้
รายการ

ชื่อผู้เปรียบเทียบปรับ

1

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรา
มาตรา 66
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551
มาตรา 71
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551
มาตรา 84
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551

เรื่อง

ค่าปรับ (บาท)

การขายตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกาหนด

187,500.00

การโอนเปลี่ยนประเภท
ตราสารหนี้

412,500.00
514,687.50

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งไม่เป็นไปตามที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด

ปี 2561 ไม่มีรายการถูกเปรียบเทียบปรับอย่างมีนัยสาคัญภายใต้กฎหมายที่กากับดูแล
ปี 2562 มีรายการถูกเปรียบเทียบปรับอย่างมีนัยสาคัญภายใต้กฎหมายที่กากับดูแลดังนี้
รายการ
1

ชื่อผู้เปรียบเทียบปรับ

มาตรา

ธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรา 37
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551
มาตรา 41
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551

เรื่อง

ค่าปรับ (บาท)

การให้บริการนอกสถานที่

78,750.00

การไม่ทาการรู้จักลูกค้า (Know
Your Customer : KYC)

246,250.00

ปี 2563 ไม่มีรายการถูกเปรียบเทียบปรับอย่างมีนัยสาคัญภายใต้กฎหมายที่กากับดูแล
ปี 2564 ไม่มีรายการถูกเปรียบเทียบปรับอย่างมีนัยสาคัญภายใต้กฎหมายที่กากับดูแล
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่ า งกั น หมายถึ ง ธุ ร กรรมหรื อ ธุ ร กิ จ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง หรื อ แข่ ง ขั น กั น หรื อ ความเกี่ ย วข้ อ งอื่ น ใด
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทารายการระหว่างกันที่ ธนาคารมีกับบุคคล/
บริ ษั ท ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งทั้ งหมด ธนาคารจะถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย และเงื่ อ นไขการค้ า ตามปกติ ข องธุ ร กิ จ ซึ่ งจะเป็ น ไปตาม
กระบวนการที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ ธนาคารและผู้ถือหุ้น
จะได้รับเป็นสาคัญ
รายการระหว่างกั นที่ ธนาคารมีกับ บุ คคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องธนาคารมีน โยบายและระเบี ยบปฏิ บั ติเพื่ อป้อ งกั น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร การพิจารณา
การทารายการระหว่างกัน ธนาคารจะใช้เกณฑ์ เช่นเดียวกับ ลูกค้าทั่ วไปและเป็นไปตามเงื่ อนไขการค้าปกติ โดยผ่านกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ด้วยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่ อธนาคารและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นสาคัญ
บุ ค คลหรื อ บริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธนาคาร หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ บริ ษั ท ที่ มี อ านาจควบคุ ม ธนาคารหรื อถู ก ควบคุ ม
โดยธนาคารไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคาร นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับธนาคาร
ซึ่งรายการกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดเปิดเผยไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงินภายใต้หัวข้อ “รายการธุรกิจ
กับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน”
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ธนาคารได้ ท ารายการระหว่ า งกั น ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง โดยค านึ ง ถึ ง ผลปร ะโยชน์ สู ง สุ ด ของธนาคารและ
ผู้ถือหุ้น การทารายการระหว่างกันของธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติหรือรายการที่มีความจาเป็น
และมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทารายการระหว่างกัน
ของธนาคารอย่างต่อเนื่องและให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งธนาคารได้รับและจ่ายค่าตอบแทน
ในราคาตลาดหรื อ ราคายุ ติ ธรรม รวมทั้ ง ธนาคารได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งดั งกล่ าว และเปิ ด เผยข้ อ มู ล
อย่างครบถ้วนถูกต้อง
นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียใดๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ธนาคารจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคาร
เป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจของธนาคารหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สาคัญ
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคาร
มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ธนาคารให้ความสาคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทารายการระหว่างกันโดยขั้นตอนอนุมัติ
การทารายการ ธนาคารจะพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของธนาคารและผ่านคณะกรรมการที่เกี่ย วข้องโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้
การทารายการระหว่างกันของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการที่สมเหตุสมผลโดยมีราคาหรือเงื่อนไขรายการที่เป็นธรรม
ไม่เพียงแต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวมเสมือนรายการที่ทากับบุคคลทั่วไป แต่ยังป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ อีกด้ วย นอกจากนี้ รายการระหว่างกัน ที่อ าจเกิ ดขึ้น ในอนาคตกับ บุ คคลที่มี ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ห รือ
มีส่วนได้เสียใดๆ ธนาคารจะดาเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ธนาคารจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคารเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจของธนาคารหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเผย
การทารายการระหว่างกันไว้ในงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคาร
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นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ธนาคารมี น โยบายการท ารายการระหว่ า งกั น ที่ เกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น และในอนาคตที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คล
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่ว นได้ส่วนเสียเกิดขึ้นอีกโดยมีแนวทางที่สาคัญในการทารายการระหว่างกัน ได้แก่ การทา
รายการระหว่างกั น ต้อ งเป็ น ไปด้วยความโปร่งใส ยุติ ธรรม เป็ นไปตามหลั กการก ากับ กิ จการที่ ดีแ ละมีน โยบายการกาหนดราคา
ที่เป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่ วไป อีกทั้งค่าตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับจากการทารายการต้องเป็นไปตามราคาตลาดหรือ
ราคายุติธรรม ทั้งนี้ ธนาคารจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคารหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ธนาคารจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน รวมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารทาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี การเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจาปี
รายการธุรกิจกับกิจการ / บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคล
ผู้มีตาแหน่งเทียบเท่า รวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่มีอานาจในการจัดการ หรือกิจการที่ธนาคารหรือ
กรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชาระแล้วของกิจการนั้น
ซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคาร ข้อ 41. โดยมีรายละเอียดของรายการดังกล่าวดังนี้
ยอดคงค้างระหว่างกัน
ยอดคงเหลือของรายการที่ธนาคารมีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีดังนี้

4.11
32.66
331.08
367.85

31.48
0.35
1.23
0.01
33.07
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ภาระผูกพัน –
หนังสือค้าประกันธนาคาร

หนี้สินอื่น

0.01
4.96
1.36
0.16
0.70
7.19

หนี้สินตามสัญญาเช่า

118.00
0.01
0.30
9.67
1. บริษัทใหญ่ของธนาคาร
1,249.74
7.17
4.11
175.61
2. บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคาร
6.79
8,113.60
661.74
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
357.71
3,507.71
81.80
26.64
7,389.01
4. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
7.51
118.97
5. กรรมการและผู้บริหาร
5.58
1,697.21
6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
7.00
1,249.74
837.35
357.71 3,638.80
81.81
40.90
17,332.57
7.00
รวม
หมายเหตุ /1 หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 41. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(หนี้สิน)

เงินรับฝาก

สินทรัพย์อื่น

ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

เงินลงทุน - ราคาทุน

ลักษณะความสัมพันธ์/1

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สินทรัพย์)

(หน่วย : ล้านบาท)

21.19
21.19

รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2564
ในระหว่างปี 2564 ธนาคารมีรายการธุรกิจที่ สาคั ญ กั บบุ ค คลและบริษั ทที่ เกี่ย วข้องกัน รายการธุรกิ จดังกล่ าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างธนาคาร บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ดังนี้

หมายเหตุ

/1

3.48
0.89
4.37

เงินปันผลจ่าย
1,040.00
1,040.00

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอืน่

1.83
1.83

รายได้จากการดาเนินงานอื่น

0.24
144.81
145.05

รายได้เงินปันผล

7.22
50.52
105.73
0.10
0.82
164.39

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

1. บริษัทใหญ่ของธนาคาร
2. บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคาร
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
4. บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
5. กรรมการและผู้บริหาร
6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ลักษณะความสัมพันธ์/1

รายได้ดอกเบี้ย

(หน่วย : ล้านบาท)

1.69
3.48
26.71
14.14
1.32
13.66
61.00

317.88
32.29
98.50
448.67

หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 41. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
ประธาน
2. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการ
3. ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการ
4. นายพิชัย
ดุษฎีกุลชัย
กรรมการ
โดยมีนางธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล
กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุ ม รวม รวม 13 ครั้ ง และรายงานผลการประชุ ม ต่ อคณะกรรมการธนาคาร
สรุปสาระสาคัญดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน
สอบทานงบการเงินที่มีการจัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อพิจารณาความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตลอดจนผลการตรวจสอบและความเสี่ยงที่สาคัญ
นอกจากนี้ ได้พิจารณาผลประกอบการของธนาคารเป็นประจาทุกไตรมาส และจัดให้มีการประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฎิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญ ชี รวมทั้ ง
ผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาในทุกประเด็น
2. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
สอบทานและประเมินความเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร โดยพิ จารณาข้อสังเกต
ที่ ต รวจพบจากรายงานการตรวจสอบและรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี เพื่ อ ประเมิ น ความเพี ย งพอเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งมีการประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง
กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. ผู้สอบบัญชีภายนอก
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือและ
ความเพี ย งพอของทรัพ ยากร รวมถึงผลการประเมิ น ความเป็ น อิ สระและคุ ณ ภาพงานของผู้ สอบบั ญ ชีในรอบปี ที่ ผ่ านมา
สาหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ปี 2564 ผู้สอบบัญ ชีของธนาคาร ได้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ปี 2564 และได้รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
4. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น หรือ อาจมี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส สมเหตุสมผลและปกป้องผลประโยชน์
ของธนาคารและผู้ถือหุ้น และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารโดยเฉพาะกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง
5. การบริหารความเสี่ยง
วางระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งทั้ งในระดั บ ภาพรวมของธนาคารไปจนถึ ง
ระบบกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งสามารถปฎิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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6. การประเมินตนเอง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัตทิ ี่ดี ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิ บั ติ ตามบทบาทหน้ าที่ ที่ ได้รับ มอบหมายโดยรวม และเห็ น ว่ารายงาน
ทางการเงินของธนาคารมีการจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินและปฎิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ธนาคาร
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ

(นายประดิษฐ ศวัตนานนท์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสมศักดิ์
2. ดร. สุปรียา
3. นายประดิษฐ

อัศวโภคี
ควรเดชะคุปต์*
ศวัสตนานนท์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

โดยมีนายธนาชัย ธนศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล
กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่เลขานุการ
หมายเหตุ * ดร. สุ ป รี ย า ควรเดชะคุ ป ต์ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน แทนนายฉี ชิ ง -ฟู่
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามขอบเขตความรับ ผิ ด ชอบที่ ได้รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร ปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน มี ก ารประชุ ม รวม 5 ครั้ ง และรายงาน
ผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสาคัญดังนี้
1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้บริหาร
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับตาแหน่งผู้บริหาร
3. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษา
4. พิจารณาผลการปฏิบัติงานในการปรับเงินเดือนประจาปี 2564 ของกรรมการผู้จัดการ
5. พิ จ ารณางบประมาณการปรับ เงิน เดื อนกรณี ก ารเลื่ อ นระดั บ /ปรับ ต าแหน่ ง และการปรับ พิ เศษ เพื่ อ แข่ งขั น
กับภาคธุรกิจประจาปี 2565 สาหรับพนักงาน
6. พิจารณางบประมาณการจ่ายโบนัสประจาปี 2564 สาหรับพนักงาน
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมประจาปี 2564 และค่าบาเหน็จกรรมการ
ประจาปี 2564
8. พิจารณาสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

(นายสมศักดิ์ อัศวโภคี)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิน ของธนาคาร รวมถึ ง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้
นโยบายบัญ ชีที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการบั ญ ชี แ ละเกณฑ์ ก ารจั ด ท างบการเงิ น อย่ างเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความโปร่ งใสและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการธนาคาร ได้จัดให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณ ภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ เรื่องนี้ปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี
งบการเงิน ของธนาคารได้ รับ การตรวจสอบโดยผู้ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าตจากบริษั ท สานั ก งาน อี วาย จากั ด ซึ่ งเป็ น
ผู้ ส อบบั ญ ชี ในการตรวจสอบธนาคารได้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล และเอกสารต่ างๆ เพื่ อ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส ามารถตรวจสอบและ
แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการธนาคาร มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่มี ความเหมาะสม
เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวชมภูนุช ปฐมพร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สา หรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้า พเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบั ติตาม
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผลกระทบต่อธนาคารฯตามที่กล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 1.2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อ (ก) มูลค่าเงินลงทุนที่เกิดจากความผันผวนของราคาตลาด
และมีการลดลงอย่างมากตามที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29 และ (ข) มูลค่าเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ทั้งนี้ ธนาคารฯ
ได้เลือกนาแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ ประกาศโดยสภาวิชาชีพบั ญ ชี มาถือปฏิบั ติเป็ นการชั่วคราว ในการ วัดมูลค่ า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ธนาคารฯได้ให้ความช่วยเหลือตามแนวทางในการให้ความช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.21 และ 10.1 โดยมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวที่ ธนาคารฯนามาใช้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับการผ่อนปรนในเรื่องของการจัดชั้นและการกันสารองกลุ่มลูกหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้
แต่อย่างใด
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารฯในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารฯหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของธนาคารฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงิน
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การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสั งเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธี การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ น เกณฑ์ ในการแสดงความเห็ น ของข้ าพเจ้ า ความเสี่ ยงที่ ไม่พ บข้ อมู ลที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริงอัน เป็ น
สาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน การตั้ งใจละเว้น การแสดงข้อ มูล การแสดงข้อ มู ลที่ ไม่ ต รงตามข้ อเท็ จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริห าร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถของธนาคารฯในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิ น หรือหากเห็นว่า
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารฯ
ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2565
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ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากั ด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการ เงิน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2564

2563

สิ น ทรั พย์
เงินสด

717,749

801,380

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

7

35,267,727

35,925,749

สินทรัพย์อนุพนั ธ์

8

163,992

412,457

เงินลงทุนสุทธิ

9

41,733,747

43,982,974

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

10

170,144,008

155,838,424

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

13

773,350

652,527

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

14

282,746

250,225

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ

22.1

554,034

732,066

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ

15

274,935

338,739

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

16.1

1,013,320

607,909

144,696

187,220

408,358

355,169

251,478,662

240,084,839

ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
ร วมสิ น ทรั พย์

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

193

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากั ด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการ เงิน (ต่อ )
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2564

2563

หนี้ สิ น และส่ ว นของเจ้ าของ
เงินรับฝาก

19

192,513,105

182,734,964

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

20

19,046,318

12,203,111

189,544

949,585

หนี้สินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
หนี้สินอนุพนั ธ์

8

33,520

228,458

ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกู้ยืมสุทธิ

21

2,397,298

5,002,522

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

338,408

480,236

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

454,491

308,090

หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิ

22.2

559,514

721,923

ประมาณการหนี้สิน

23

321,045

258,875

ภาษีคา้ งจ่าย

142,099

386,336

รายได้รับล่วงหน้า

246,131

266,031

138,150

178,304

216,379,623

203,718,435

20,000,000

20,000,000

หนี้สินอื่น

25

ร วมหนี้ สิ น
ส่ ว นของเจ้ าของ
ทุนเรือนหุ้น

26

ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

26

10,598,915

10,598,915

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

29

(1,457,412)

(844,283)

27

924,300

889,700

ยังไม่ได้จัดสรร

5,033,236

5,722,072

ร วมส่ ว นของเจ้ าของ

35,099,039

36,366,404

251,478,662

240,084,839

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย

ร วมหนี้ สิ น และส่ ว นของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากั ด (มหาชน)
งบกาไร ขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้น สุ ดวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ

2564

2563

กาไร หรื อขาดทุ น :
รายได้ดอกเบี้ย

31

7,751,138

7,927,193

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

32

(2,186,531)

(2,975,216)

5,564,607

4,951,977

ร ายได้ดอกเบี้ย สุ ท ธิ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ

33

389,582

352,161

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

33

(72,108)

(69,721)

317,474

282,440

34

(8,837)

44,253

35

155,651

833,921

801,303

494,142

28,064

16,660

6,858,262

6,623,393

1,220,136

1,110,334

18,928

20,441

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ์

600,836

653,944

ค่าภาษีอากร

216,877

213,584

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา

107,288

65,633

ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

113,267

115,188

ค่าบริการด้านงานสนับสนุน

316,423

288,448

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

165,232

123,502

2,758,987

2,591,074

3,283,835

2,298,242

815,440

1,734,077

(124,602)

(326,484)

690,838

1,407,593

ร ายได้ค่ าธร ร มเนี ย มและบริ การ สุ ท ธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
ร วมร ายได้จ ากการ ดาเนิ น งาน
ค่ าใช้ จ่ ายในการ ดาเนิ น งานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

36

ร วมค่ าใช้ จ่ ายในการ ดาเนิ น งานอื่น ๆ
ผลขาดทุ น ด้านเคร ดิตที่ ค าดว่ าจะเกิ ดขึ้น

37

กาไร จากการ ดาเนิ น งานก่ อ นภาษีเ งิน ได้
ภาษีเงินได้
กาไร สาหรั บปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16.2
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ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากั ด (มหาชน)
งบกาไร ขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ (ต่อ )
สาหรั บปี สิ้น สุ ดวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ

2564

2563

กาไร (ขาดทุ น ) เบ็ ดเสร็ จอื่น :
รายการทีจ่ ัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(998,475)

973,369

รายการทีจ่ ัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

199,695

(194,722)

รวมรายการทีจ่ ัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(798,780)

778,647

(146,764)

(2,194,071)

(2,515)

-

รายการทีไ่ ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

29,856

438,205

รวมรายการทีไ่ ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(119,423)

(1,755,866)

ขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จอื่น สาหรั บปี

(918,203)

(977,219)

กาไร (ขาดทุ น ) เบ็ ดเสร็ จร วมสาหรั บปี

(227,365)

430,374

0.35

0.70

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับ

รายการทีไ่ ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับ

กาไร ต่อ หุ้ น :

38

กาไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรสาหรับปี (บาทต่อหุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ยอดคงเหลื อ ณ วั น ที่ 1 มกร าคม 2564
จัดสรรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
เงินลงทุนในตราสารทุนทีถ่ ูกตัดรายการ
ออกจากบัญชีในระหว่างปี
กาไรสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564

ยอดคงเหลื อ ณ วั น ที่ 1 มกร าคม 2563
จัดสรรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
เงินลงทุนในตราสารทุนทีถ่ ูกตัดรายการ
ออกจากบัญชีในระหว่างปี
กาไรสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากั ด (มหาชน)
งบแสดงการ เปลี่ย นแปลงส่ ว นของเจ้ าของ
สาหรั บปี สิ้น สุ ดวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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9.1

27
28

9.1

27
28

หมายเหตุ

36,436,030
(500,000)
1,407,593
(977,219)
430,374
36,366,404
36,366,404
(1,040,000)
690,838
(918,203)
(227,365)
35,099,039

4,976,402
(70,400)
(500,000)
(91,523)
1,407,593
1,407,593
5,722,072
5,722,072
(34,600)
(1,040,000)
(303,062)
690,838
(2,012)
688,826
5,033,236

889,700
889,700
34,600
924,300

91,523
(977,219)
(977,219)
(844,283)
(844,283)
303,062
(916,191)
(916,191)
(1,457,412)

10,598,915
10,598,915
10,598,915

20,000,000
20,000,000
20,000,000

รวม

819,300
70,400
-

ยังไม่ได้จัดสรร

41,413
-

จัดสรรแล้ว ทุนสารองตามกฎหมาย

10,598,915
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

20,000,000
-

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ว

กาไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: พันบาท)

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากั ด (มหาชน)
งบกร ะแสเงิน สด
สาหรั บปี สิ้น สุ ดวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563
(หน่วย: พันบาท)
2564

2563

กร ะแสเงิน สดจากกิ จ กร ร มดาเนิ น งาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

815,440

1,734,077

439,928

464,869

3,283,835

2,298,242

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

56,193

30,635

ประมาณการหนี้สินสาหรับคดีความ

20,325

-

962

-

(54,723)

93,651

(1,064)

2,698

(10,208)

-

(155,651)

(833,921)

(5,564,607)

(4,951,977)

รายได้เงินปันผล

(801,303)

(494,142)

เงินสดรับดอกเบี้ย

5,675,940

6,070,529

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

(2,309,226)

(3,237,662)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(569,360)

(456,162)

826,481

720,837

656,046

(11,972,881)

(16,509,777)

(5,860,915)

(3,056)

(578,793)

(58,922)

(77,265)

เงินรับฝาก

9,778,141

17,716,556

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

6,843,207

1,699,465

(760,041)

897,502

(906)

(10,716,559)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

142,760

10,009

ประมาณการหนี้สิน

(35,322)

(3,653)

รายได้รับล่วงหน้า

53,364

214,953

หนี้สินอื่น

(94,197)

65,322

837,778

(7,885,422)

รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น

สารองทรัพย์สินรอการขาย
(กาไร) ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

กาไร จากการ ดาเนิ น งานก่ อ นการ เปลี่ย นแปลงในสิ น ทรั พย์ แ ละหนี้ สิ น ดาเนิ น งาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

หนี้สินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกู้ยืมระยะสั้น

เงิน สดสุ ท ธิ ไ ด้มาจาก (ใช้ ไ ปใน) กิ จ กร ร มดาเนิ น งาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากั ด (มหาชน)
งบกร ะแสเงิน สด (ต่อ )
สาหรั บปี สิ้น สุ ดวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2564

2563

กร ะแสเงิน สดจากกิ จ กร ร มลงทุ น
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ทวี่ ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

-

9,623,416

13,891,711

13,314,255

495,619

1,437,526

1,039,169

1,362,402

801,303

494,142

(12,709,352)

(14,844,995)

(398,988)

(2,210,365)

-

(180,000)

5,123

1,272

เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(98,001)

(110,475)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

(60,880)

(73,106)

2,965,704

8,814,072

(242,795)

(260,568)

เงินสดรับจากตราสารหนี้และเงินกู้ยืมระยะยาว

2,400,000

-

เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้และเงินกู้ยืมระยะยาว

(5,004,318)

(1,002,153)

(1,040,000)

(500,000)

(3,887,113)

(1,762,721)

เงิน สดและร ายการ เที ย บเท่ าเงิน สดลดลงสุ ท ธิ

(83,631)

(834,071)

เงิน สดและร ายการ เที ย บเท่ าเงิน สด ณ วั น ที่ 1 มกร าคม

801,380

1,635,451

เงิน สดและร ายการ เที ย บเท่ าเงิน สด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม

717,749

801,380

122,734

344,793

20,143

16,538

118,730

-

เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ทวี่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่าย/รับคืนทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ทีก่ าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดรับจากดอกเบี้ยของเงินลงทุน
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุน
ลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี้ทวี่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ลงทุนในเงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี้ทวี่ ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

เงิน สดสุ ท ธิ ไ ด้มาจากกิ จ กร ร มลงทุ น
กร ะแสเงิน สดจากกิ จ กร ร มจั ดหาเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า

เงินปันผลจ่าย
เงิน สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กร ร มจั ดหาเงิน

28

ข้อ มูล เพิ่ มเติมเกี่ย วกั บ กร ะแสเงิน สด
รายการทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับเงินสด:
สินทรัพย์สิทธิการใช้
การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สิน
ทรัพย์สินรอการขาย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1

ข้อมูลธนาคารฯ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ตามกฎหมายไทย
และประกอบกิ จ การธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทย โดยมี บ ริ ษั ท แอล เอช ไฟแนนซ์ เ ชี ย ล กรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน)
เป็นบริษัทใหญ่ โดยถือหุ้นในธนาคารฯคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนออกจาหน่ายและชาระแล้วของธนาคารฯ
ธนาคารฯมีที่ทาการตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นจี ชั้น 1 ชั้น 5 ชั้น 6 และชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯมีสานักงานใหญ่ 1 แห่ง และมีสาขาทั้งสิ้น 77 สาขา
ในประเทศไทย (31 ธันวาคม 2563: สานักงานใหญ่ 1 แห่ง และมีสาขาทั้งสิ้น 107 สาขาในประเทศไทย)

1.2

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลาย
ภาคส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมทาให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และเกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ มูลค่าเงินลงทุน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนั
และในอนาคตของธนาคารฯ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่า ของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซึ่งต้องมีการ
ประมาณการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีและวิธี ปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เกี่ยวข้อง และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทาขึ้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 21/2561 เรื่อง การจัดทาและการประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
เรื่องสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบับปรับปรุง

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี ธนาคารฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
จ านวนหลายฉบั บ ซึ่ ง มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2564
มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบัง คับใช้สาหรับงบการเงินที่มี รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลั ง วัน ที่
1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือ
ข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของธนาคารฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ต ามมาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ต ามแนวทางในหนั ง สื อ เวี ย นของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยที่
ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) หรือมาตรการอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิต
ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอริ่ง เป็นต้น
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช้สาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลีย่ นแปลงและให้ถือปฏิบัตติ ามการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับการจัดชั้นและ
การกันเงินสารองสาหรับลูกหนี้ที่เข้าตามลั กษณะ ซึ่งครอบคลุมถึงลูกหนี้ทุกประเภท คือ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อย ดังนี้
ก) หากการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้เป็นการกาหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชาระหนี้ของลูกหนี้ที่มากกว่า
การขยายระยะเวลาการชาระหนี้เพียงอย่างเดียว ให้ถือปฏิบัติดังนี้
-

จัดชั้นลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
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(Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที โดยไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการปรับโครงสร้า งหนี้
หากมีการระบุรายละเอียดและเงื่อนไขการจ่ายชาระหนี้ในข้อตกลงหรือสัญญาใหม่ไว้ชัดเจน และพิจารณาแล้วเห็นว่า
ลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้
-

จัดชั้นลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได้ หากลูกหนี้สามารถชาระเงินตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชาระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

-

จั ด ชั้ น สิ น เชื่ อ เพิ่ ม เติ มเพื่ อ เป็ น เงิ น ทุ นหรื อ เพื่ อ เสริ มสภาพคล่ อ งให้ ลูก หนี้ สามารถด าเนิ น ธุ รกิ จ ได้ อ ย่ างต่ อ เนื่อง
ในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้เป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได้ทันที หากพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ่ายชาระหนี้ตามข้อตกลงหรือสัญญาใหม่ได้

-

จัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing หรือ Stage 2)
โดยพิจารณาจากจานวนวันค้างชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่เกินกว่า 30 วัน หรือ 1 เดือน นับแต่วันถึงกาหนดชาระ
ตามสัญญาหรือข้อตกลง

-

ใช้ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ใหม่ เ ป็ น อั ต ราคิ ด ค านวณมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของสิ น เชื่ อ ที่ ป รั บ โครงสร้ า งหนี้ ไ ด้ หากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ทาให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อนั้นแล้ว

ข) หากการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้เป็นการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว ให้ถือปฏิบัติดังนี้
-

ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดชั้นและการกันเงินสารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

-

นาแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตตามเอกสารแนบของหนังสือเวียน
ของธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่ อ ง แนวทางการให้ ความช่ ว ยเหลือลูก หนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) มาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณา
เปลี่ยนการจัดชั้นเป็นชั้น Under-performing หรือ Stage 2 ได้

ค) คานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินที่เบิกใช้แล้ว โดยไม่ต้อง
คานวณผลขาดทุนดังกล่าวสาหรับวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้
ง) สาหรับลูกหนี้รายย่อย และลูกหนี้ SMEs ที่อยู่ระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้แต่ไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ ทั น ภายในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ตามแนวทางในหนั ง สื อ เวี ย นของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 594/2564 เรื่อง แนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจการสามารถคงการจัดชั้นให้กับลูกหนี้ดังกล่าวได้ไม่เกินวันที่
31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
ส าหรั บ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2564 ถึ ง 31 ธั น วาคม 2564 ซึ่ ง เป็ น ไปตามที่ ร ะบุ
ในข้อ ก) และ ข) กิจการสามารถนาหลักการสาหรับการจัดชั้นและการกันเงินสารองที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดในแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับลูกหนี้รายดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยในระหว่าง
ปี 2564 กิจการยังคงสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้
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ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของธนาคารฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทางการเงินสาหรับลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 หากธนาคารฯเลือกนาแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1

การรับรู้รายได้
(ก)

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ
ธนาคารฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาตามเกณฑ์คงค้างจากราคาทุนตัดจาหน่ายของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้โดยวิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา
ธนาคารฯคานวณรายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกั บมูลค่าตามบัญชี ขั้นต้นของสิน ทรัพย์ท างการเงิ น
เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯคานวณรายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ย
ที่ แ ท้ จ ริ งกั บมูลค่ าตามบัญ ชีสุท ธิ (มู ล ค่ า ตามบัญชี ขั้ นต้น สุท ธิด้ว ยค่ าเผื่อ ผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่ ค าดว่ าจะเกิดขึ้น)
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
การค านวณอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้ จ ริ งจะค านวณจากประมาณการกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาหรื อ ตามอายุ ที่ ค าดไว้
(Expected life) ซึ่งกระแสเงินสดได้รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ธนาคารฯ
จะมีการคานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงใหม่เมื่อมีการเบิกเงินกู้เป็นงวด หรือมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ธนาคารฯบันทึกผลแตกต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยที่คานวณตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest method)
และรายได้ดอกเบี้ยที่คานวณตามวิธีดอกเบี้ยตามสัญญา (Contract rate) เป็นรายได้ดอกเบี้ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คู่กับรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระในงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาในภายหลัง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเข้าข่าย
การตัดรายการ (Modification with derecognition) ธนาคารฯจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ที่คานวณใหม่ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่คงเหลือ และธนาคารฯจะกลับรายการรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ในงบแสดงฐานะการเงินคู่กับรายได้ดอกเบี้ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามจานวนที่คงเหลือ ณ วันที่ตัดรายการ
ออกจากบัญชี
ในกรณีที่มีส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือเงินให้สินเชื่อนั้น ดอกเบี้ยหรือส่วนลดดังกล่าว
จะบันทึกเป็นรายได้รอตัดบัญชีและตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตั๋วเงิน หรือระยะเวลาของเงินให้
สินเชื่อนั้น

(ข)

ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็จของงาน

(ค)

กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ กาไร
(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
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(ง)

กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

(จ)

รายได้เงินปันผล
เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อธนาคารฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2

การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก)

ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีที่ดอกเบี้ยได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงิน
จ่ายแล้ว ดอกเบี้ยนั้นจะบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีและจะตัดจาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่า ๆ กันตลอดอายุ
ของตั๋วเงินนั้น

(ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อ เช่น ค่านายหน้าจะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยแสดงสุทธิจากรายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อ

(ค)

ค่าธรรมเนียมและบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าธรรมเนียมและบริการและค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง รายการ “เงินสด” ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วยเงินสด
ในมือ และเช็คระหว่างเรียกเก็บ

4.4

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ธนาคารฯมีการทาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนหรือมีการทาสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนโดยมีการ
กาหนดวันเวลา และราคาที่แน่นอนในอนาคต จานวนเงินที่จ่ายสาหรับหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดง
เป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ” ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์
ภายใต้สัญญาขายคืนถือเป็นหลักประกัน ในขณะที่หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในอนาคตแสดงเป็นหนี้สินภายใต้บัญชี
“รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ด้านหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยจานวนเงินที่ได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาซื้อคืนถือเป็นหลักประกัน
ผลต่างระหว่างราคาซื้ อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดงรวมอยู่ในดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ย จ่าย
แล้วแต่กรณี

4.5

ตราสารอนุพันธ์
ธนาคารฯเข้ า ท ารายการเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ เ ป็ น ตราสารอนุ พั น ธ์ เ พื่ อ บริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารฯ และ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ตราสารอนุพันธ์ที่ทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้า (Trading book) และตราสาร
อนุพันธ์ที่ทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ยง (Banking book) โดยธนาคารฯไม่ใช้ทางเลือกในการถือปฏิบัติตาม
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การบัญชีป้องกันความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาสัญญา (Trade date) และ
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงรวมอยู่ในกาไร
(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากราคาซื้อขายในตลาด หรือในกรณีที่มูลค่ายุ ติธรรมไม่สามารถอ้างอิงราคาตลาดได้ มูลค่ายุติธรรม
จะคานวณโดยใช้เทคนิคและแบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียง
กับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด ปรับด้วยค่าความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย
4.6

เครื่องมือทางการเงิน
การรับรู้เครื่องมือทางการเงิน
ธนาคารฯรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเริ่มแรกเมื่อธนาคารฯเข้าเป็นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของเครื่องมือ
ทางการเงินนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
ธนาคารฯจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า ในภายหลังด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของธนาคารฯในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและ
ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยจัดประเภทเป็น:
(ก)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสั ญญา และเงื่อนไข
ตามสั ญ ญาของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสเงิ น สดซึ่ งเป็ น การรั บ ชาระเพี ย งเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย จาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ทารายการ (Trade date) และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงมูลค่า
สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลงหรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในกาไร
หรือขาดทุน

(ข)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการรับชาระ
เพี ย งเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย จากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้ น ในวั น ที่ ก าหนด สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เหล่ า นี้ รั บ รู้ ร ายการ
เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนเข้าไปยังกาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์
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ทางการเงินนั้น ส่วนกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและรายได้ดอกเบี้ย
ซึ่งคานวณด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะถูกรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
(ค)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิ นต้น
ในวันที่กาหนด สินทรัพย์ทางการเงิ นเหล่า นี้รับรู้ รายการเมื่ อเริ่ม แรกด้วยมูลค่ายุ ติธรรมและวัดมูลค่า ในภายหลั ง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม และกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขาย
จะถูกรับรู้เป็นกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
ธนาคารฯจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมิได้ถือไว้เพื่อค้าแต่ถือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลักทรัพย์ที่อาจมี
ความผันผวนของราคาสูง เป็นตราสารทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สามารถ
เปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ การจัดประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้จะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกาไรและขาดทุนที่รับรู้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่สามารถโอนไปรับรู้เป็นกาไรหรือขาดทุนในภายหลังเมื่อจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว โดยจะถูกโอนไป
รับรู้โดยตรงที่กาไรสะสมแทน เงินปันผลจากเงินลงทุนดังกล่าวรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน เว้นแต่เงินปันผลดั งกล่าวจะแสดง
อย่างชัดเจนว่าเป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุน ธนาคารฯจะรับรู้รายการดังกล่าวในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นไม่มีข้ อกาหนด
ให้ประเมินการด้อยค่า
หนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ ธนาคารฯรับรู้หนี้สินทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายโดยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการหนี้สิน
ทางการเงินและการตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน
หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงิน ธนาคารฯประเมินว่ากระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีความ
แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญ สินทรัพย์ทางการเงินเดิมจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีและรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินเดิมที่ถูกตัดออกและสินทรัพย์ทางการเงิ นใหม่
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หากกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญ ธนาคารฯจะปรับมูลค่าตามบัญชี ขั้นต้น
ของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างที่ได้จากการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในสัญญาในกาไรหรือขาดทุน ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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หนี้สินทางการเงิน
ธนาคารฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาทาให้กระแสเงินสดของหนี้สิน
ทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญ หนี้สินทางการเงินใหม่ ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงรับรู้ด้วย
มูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน ทางการเงินที่ ถูกตัดออกและหนี้สินทางการเงินใหม่รับรู้ในกาไรหรือ
ขาดทุน
หากกระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญ ธนาคารฯปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ได้ทบทวนใหม่และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงเดิม และรับรู้จานวนเงินที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีในกาไรหรือขาดทุน
การตัดรายการเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการ
โอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น
ธนาคารฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้วมีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น
หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน
ซึ่งมีข้อกาหนดที่แตกต่ างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็นการ
ตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุน
การตัดจาหน่ายหนี้สูญ
การตัดจาหน่ายหนี้เป็นสูญ (เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด) กระทาในปีที่ธนาคารฯพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหนี้รายนั้น ไม่ ไ ด้
โดยทั่วไปเมื่อธนาคารฯพิจารณาว่าผู้กู้ไม่มีสินทรัพย์หรือแหล่งของรายได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายชาระหนี้
ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดสูญออกจากบัญชี ธนาคารฯยังคงดาเนินการบังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของ
ธนาคารฯในการเรียกคืนเงินที่ค้างชาระ ส่วนหนี้สูญที่ได้รับคืนจะบันทึกเป็นรายได้ในปีที่ได้รับคืน
ธนาคารฯมี ความเสี่ย งที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ เครื่อ งมื อ ทางการเงิ น ดังกล่า ว และมี น โยบายในการบริห ารความเสี่ย งตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 44
การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้
เมื่อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯมีการเปลี่ยนแปลงไป ธนาคารฯต้องมี
การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ ธนาคารฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ ผลแตกต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนหรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แล้วแต่การจัดประเภท
รายการของเงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีการโอนเปลี่ยนประเภท
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4.7

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ แก่ ลูกหนี้แ สดงเฉพาะยอดเงิ นต้ นไม่ รวมดอกเบี้ ยค้ างรับ และรายได้ดอกเบี้ย ที่ยั งไม่ถึ งก าหนดชาระ ยกเว้น
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย รายได้รอตัดบัญชี ส่วนลดรับล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ และผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่แสดงเป็นรายการ
บวกหรือหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อคงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ซึ่งแสดงสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี

4.8 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
ธนาคารฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและราคาทุนตัดจาหน่าย อันได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สิ น ทรั พ ย์ ) เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ และเงิ น ให้ สิน เชื่ อ แก่ ลูก หนี้ รวมถึ งภาระผูก พั นวงเงิ น สิน เชื่ อ และสัญญาค้าประกัน
ทางการเงิน โดยไม่จาเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ธนาคารฯจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการทั่วไป (General Approach) ตามยอดมูลหนี้ซึ่งประกอบด้วยยอดคงค้างของต้นเงิน
รวมรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ใน
งบแสดงฐานะการเงินเป็นฐานในการคานวณ
ธนาคารฯได้จัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม ตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อวัดมูลค่าของค่าเผือ่
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงิน จะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
ด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ดังนี้
Stage 1 (Performing): สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ธนาคารฯจะวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดใน 12 เดือน
ข้างหน้า
Stage 2 (Under-performing): สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก แต่ไม่ได้
มีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน
Stage 3 (Non-performing): สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์
ตามที่ธนาคารฯพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ธนาคารฯ
วัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทาการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญนับแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุที่คาดไว้ ณ วันที่รายงาน และ ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
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ในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับแต่วันที่รับรูร้ ายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่นั้น ธนาคารฯใช้เกณฑ์
ภายในของธนาคารฯและอันดับความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลภายนอกเป็นเกณฑ์ในการประเมินการลดลงของคุณ ภาพด้านเครดิต
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
ธนาคารฯประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกหรือไม่เป็นรายสัญญาหรือ
เป็ น แบบกลุ่มสิน ทรัพย์ ส าหรั บ การประเมินการด้อยค่าแบบกลุ่ม สินทรัพ ย์ ธนาคารฯ จั ด กลุ่ มสิน ทรัพ ย์ท างการเงิ นตาม
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ตที่ ค ล้ า ยคลึงกั น เช่ น ประเภทของสิ น ทรั พ ย์ อั น ดั บ ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต ระยะเวลาคงเหลื อจนถึง
ครบกาหนด กลุ่มอุตสาหกรรม สถานะของลูกหนี้และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
เงินให้สินเชื่อที่มีการตกลงเงื่อนไขใหม่ เนื่องจากผู้กู้ ประสบปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยง
ด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญหรือด้อยค่าด้านเครดิต ยกเว้นจะมีหลักฐานที่แสดงว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสด
ตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และไม่มีข้อบ่งชี้อื่นของการด้อยค่า
ธนาคารฯพิจารณาประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตและปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตในปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคต
ที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการ
ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และทาการประเมินทั้งสถานการณ์
ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งการนาข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดับของการ
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯได้จัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและ
การคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นยังรวม
ส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ (Management Overlay) ในส่วนที่โมเดลยังไม่รองรับและกลุ่มลูกหนี้ที่อาจเสื่อมลงในอนาคต
ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารฯรับรู้ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกาไรหรือขาดทุน และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า จะเกิดขึ้นในจานวนเดียวกันนี้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินยังคงแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ คือ มูลค่าปัจจุบันของผลต่างระหว่างกระแสเงินสด
ตามสัญญาที่ถึงกาหนดชาระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดที่ธนาคารฯคาดว่าจะได้รับ (วงเงินที่ลูกค้ายังไม่เบิกใช้)
ส่วนการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นของสัญญาค้าประกันทางการเงินจะพิจารณาจากจานวนเงินที่คาดว่า
จะจ่ายชาระให้กับผู้ที่ได้รับการค้าประกันสุทธิด้วยจานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่มหรือลดบันทึกบัญชีเป็นผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกาไร
หรือขาดทุนในแต่ละปี
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4.9

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/การปรับโครงสร้างหนี้
เมื่อมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ถูกแทนที่ด้วยสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ เนื่องจากผู้กู้ประสบปัญหาทางการเงิน ธนาคารฯจะทาการ
ประเมินว่าควรตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวออกจากบัญชีหรือไม่ และวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ดังนี้
-

ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ทาให้มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี ธนาคารฯจะคานวณมูลค่า
ตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชาระหนี้
ตามเงื่อนไขที่ตกลงใหม่หรือเปลี่ยนแปลงใหม่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินเดิม
ผลต่างระหว่างยอดหนี้คงค้างตามบัญชีของลูกหนี้ และมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจะถูก
รับรู้เป็นผลกาไรหรือขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกาไรหรือขาดทุนและถือเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทาให้ต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี จะถือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดท้ายของสินทรัพย์ทางการเงินเดิม ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี ผลต่างของมูลค่า
ตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

นอกจากนี้ ธนาคารฯได้มีการให้คาจากัดความใหม่ของการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากความเสีย่ งด้านเครดิตของลูกหนี้ที่เพิม่ ขึน้
ตามหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส. (23) ว.276/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการพิจารณาปรับการจัดชั้นลูกหนี้
ให้สอดคล้องกัน โดยแบ่งเป็น:
-

การปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ในลักษณะเชิงป้องกัน
(Pre-emptive) ตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณของการมีปัญหาในการชาระหนี้ โดยลูกหนี้ที่ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจะถือเป็น
ลูกหนี้ที่จัดประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 2)
หากลูกหนี้สามารถดาเนินการจ่ายชาระหนี้ได้ตามข้อกาหนดในสัญญาที่เปลี่ยนแปลงใหม่โดยการชาระเงินติดต่อกันเป็น
เวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดการชาระ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่าย
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารฯจึงจะปรับการจัดชั้นของลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)

-

การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ข องลู ก หนี้ ที่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (NPL) ถื อ เป็ น การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ที่ มี ปั ญ หา (TDR) ไม่ ว่ า จะมี
ส่วนสูญเสียหรือไม่ หาก ณ วันที่ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ ลูกหนี้รายดังกล่าวจะถื อเป็น
ลูกหนี้ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) ไปตลอดจนกว่าลูกหนี้รายดังกล่าว
จะสามารถจ่ายชาระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดแล้วแต่ระยะเวลาใด
จะนานกว่า จึงจะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
(Stage 2) หลังจากนั้น ธนาคารฯจะติดตามการชาระหนี้ของลูกหนี้ตอ่ เป็นระยะเวลาอีก 9 เดือน หากพบว่าลูกหนี้ไม่มยี อด
ค้างชาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว จะสร้างความเชื่อมั่นให้ธนาคารฯเห็นถึงสถานะของลูกหนี้
ที่ไม่เข้าข่ายการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารฯจึงจะปรับการจัดชั้นของลูกหนี้เป็นสินทรัพย์
ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาตามประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ของลูกหนี้ โดยลูกหนี้ไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้น เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย ให้แก่ลูกหนี้ตามภาวะตลาด จะไม่ถือว่า
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างหนี้
4.10 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนได้แก่ มูลค่าตามบัญชี
ของมูลหนี้ของลูกหนี้ ณ วันที่ธนาคารฯมีสิทธิในทรัพย์สินรอการขายเพื่อรับชาระหนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอ้างอิงตาม
ราคาประเมินล่าสุดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อขาย ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
4.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่ าเผื่ อการด้ อยค่า (ถ้ า มี ) ค่ า เสื่ อ มราคาค านวณจากราคาทุ น ของสิน ทรั พ ย์โ ดยวิ ธี เ ส้น ตรงตามอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณดังต่อไปนี้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื่องตกแต่งสานักงาน
เครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

-
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3 และ 5
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างทา
ธนาคารฯตั ด รายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ออกจากบั ญ ชี เ มื่ อ จ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ คาดว่ า จะไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายจะรับรู้ในกาไรหรือ
ขาดทุนเมื่อธนาคารฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.12 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่มต้นสัญญา ธนาคารฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็ น
สัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่ง
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
ธนาคารฯรั บ รู้ รายการและวั ดมู ลค่ า สัญญาเช่ า ทุ ก รายการที่ มี ระยะเวลาในการเช่ า มากกว่า 12 เดื อ น ยกเว้ น สั ญ ญาเช่า
ที่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) ธนาคารฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิ
การใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ธนาคารฯรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่ า
ด้ ว ยราคาทุ น หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมและผลขาดทุ น การด้ อ ยค่ า สะสม (ถ้ า มี ) และปรั บ ปรุ งด้ ว ยการวั ด มู ล ค่ า ของหนี้ สิ น
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ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก
ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ม
มีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่ า เสื่ อ มราคาของสิ นทรัพ ย์ สิท ธิก ารใช้ คานวณจากราคาทุ น โดยวิ ธีเ ส้น ตรงตามอายุสัญ ญาเช่ าหรือ อายุ ก ารให้ ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคาร
ยานพาหนะ

1 - 6 ปี
1 - 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับธนาคารฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้
รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จานวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จานวนเงิน
ที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ที่ธนาคารฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าธนาคารฯ
จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า ธนาคารฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เหตุการณ์หรือ
เงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
ธนาคารฯคิ ด ลดมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของจ านวนเงิ น ที่ ต้ อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ด้ ว ยอั ต ราดอกเบี้ ย ตามนั ย ของสั ญ ญาเช่ า หรื อ
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืม ส่วนเพิ่มของธนาคารฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่า
จะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่า
ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจาหน่าย
ธนาคารฯวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ธนาคารฯตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯจะ
ทบทวนระยะเวลาการตั ด จ าหน่ า ยและวิ ธี ก ารตั ด จ าหน่ า ยของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนดั ง กล่ า วทุ ก วั น สิ้ น ปี เ ป็ น อย่ า งน้ อ ย
ค่าตัดจาหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และค่าธรรมเนียมสมาชิกและใบอนุ ญาต
ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี และ 10 ปี ตามลาดับ และไม่มีการคิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
ระหว่างพัฒนา
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4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าว
อาจด้อยค่า ธนาคารฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ธนาคารฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ
คานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของ
เงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย ธนาคารฯประเมินมูลค่าซึ่งสะท้อนถึงจานวนเงินที่ได้มาจากการจาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการ
จ าหน่ า ย โดยการจ าหน่ า ยนั้น ผู้ ซื้ อ กั บ ผู้ ข ายมี ความรอบรู้ แ ละเต็ม ใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อ รองราคากันได้
อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ธนาคารฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรือขาดทุน
4.15 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ ว และ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
(ก)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ธนาคารฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

(ข)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯ และพนั ก งานได้ ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเงิ น ที่ พ นั ก งานจ่ า ยสะสมและ
เงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ
เงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
ธนาคารฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งธนาคารฯถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
ธนาคารฯคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการซึ่ งคานวณตามหลัก คณิตศาสตร์ประกั นภัย สาหรับโครงการ
ผลประโยชน์จะรับรู้ในกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น และปรับกับกาไรสะสมโดยตรง
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4.17 เงินตราต่างประเทศ
ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของธนาคารฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศและภาระผูกพันที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบการเงินได้
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของ ธปท. ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย โดยแสดงรวมอยู่ในกาไร
(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจาก
กาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร

(ข)

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ธนาคารฯบั น ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ ร อตั ด บั ญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่ ว คราวระหว่ า งราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในจานวนเท่าที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ป ระโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้น
ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทาการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
ธนาคารฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ยุ ติธ รรม หมายถึ ง ราคาที่ ค าดว่ า จะได้รับ จากการขายสิน ทรัพ ย์ห รือ เป็ นราคาที่ จ ะต้อ งจ่ ายเพื่ อ โอนหนี้ สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วั นที่วัดมูลค่า ธนาคารฯ
ใช้ ร าคาเสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี สภาพคล่ อ งในการวั ด มูล ค่า ยุ ติธ รรมของสิน ทรั พ ย์ และหนี้ สิน ซึ่ งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ ธนาคารฯจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ล าดั บ ชั้ น ของมู ลค่า ยุติ ธ รรมที่ ใช้ วั ด มูลค่ าและเปิ ดเผยมูล ค่า ยุติ ธรรมของสิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน ในงบการเงิ น แบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
4.20 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมธนาคารฯ หรือถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระสาคัญต่อธนาคารฯ ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงานของ ธนาคารฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุม
การดาเนินงานของธนาคารฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอานาจ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4.21 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ในระหว่างปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการ
ที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
มาตรการผ่ อ นปรนชั่ ว คราวส าหรับ กิ จ การที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลือ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ ส่ งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็นทางเลือก
กั บ ทุ ก กิ จ การที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ต ามมาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ต ามแนวทางในหนั ง สื อ เวี ย นของ
ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอื่นใดตามที่ ธปท. กาหนดเพิ่มเติม ซึ่งแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีนี้มีผลบังคับใช้สาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อย
ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการด าเนิน ธุรกิ จหรือสามารถชาระหนี้ได้ ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่ า ว
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้
(ก)

ลูกหนีท้ ี่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

(ข)

ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เว้นแต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
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ธนาคารฯได้เข้าร่วมโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางของ ธปท. สาหรับลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไข
ตามมาตรการผ่อนปรนของ ธปท. สามารถใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว ดังนี้
(ก)

ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) ธนาคารฯจะจัดชั้ นลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ
เป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที หากวิเคราะห์
ฐานะและกิจการของลูกหนี้แล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับ ปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยไม่ต้องรอติดตาม
ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และให้ถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ในลักษณะเชิงป้องกันโดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ทั้งนี้ หากเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียน ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 ให้คงการจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตามเดิม
ก่อนเข้ามาตรการ

(ข)

ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) ธนาคารฯจะจัดชั้นลูกหนี้ดังกล่าวเป็นชั้น Performing ได้
หากลูกหนี้สามารถชาระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชาระเงิน
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

(ค)

ในการให้สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหนี้สามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารฯสามารถจัดชั้นเป็นรายบัญชีได้หากลูกหนี้มีกระแสเงินสด
รองรับการชาระหนี้ หรือพิจารณาจากปัจจัยอื่นแล้วเห็นว่าลูกหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้

(ง)

นาแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทยตามเอกสาร
แนบของหนังสือเวียนฉบับดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็น Stage 2 ได้

(จ)

คานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินที่เบิกใช้แล้ว

(ฉ)

หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทาให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจาก
สินเชื่อนั้นแล้ว ธนาคารฯสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่คานวณใหม่เป็นอัตราคิดคานวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อ
ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายใต้แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ทั้งนี้
หากเป็ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ต ามแนวทางในหนั ง สื อ เวี ย นของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยที่
ธปท.ฝนส(01)ว.380/2563 ธนาคารฯสามารถรับรู้รายได้ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่พักชาระหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงที่คานวณใหม่ หรือตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง

(ช)

ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ธนาคารฯสามารถพิจารณาให้น้าหนัก ของข้อมูลที่มีการ
คาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชั่วคราว เป็นน้าหนักที่น้อยกว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถในการ
ชาระหนี้จากประสบการณ์ในอดีต

นอกจากนี้ ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนของ ธปท. เพิ่มเติมที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 648/2563 เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และหนังสือเวียนที่
ธปท. กปน.ว. 480/2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 3 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพิ่มเติม เนื่องจาก
ธนาคารฯได้เข้าร่วมโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ จึงได้นาแนวปฏิบัติทางการบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
มาถือปฏิบัติด้วย
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5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไม่แน่นอน การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการทางบัญชีที่สาคัญมีดังต่อไปนี้

5.1

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บัน ทึกในงบแสดงฐานะการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลอง
ได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
ที่ใช้ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม

5.2

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ธนาคารฯได้ พั ฒ นาโมเดลส าหรั บ การประมาณการผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
ตามแนวทางที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
การใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชาระคืนหนี้เงินต้นและ/หรือ
ดอกเบี้ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ทั้งรายตัวและรายกลุ่ม ความน่าจะเป็นในการผิดนัดชาระของลูกหนี้ ส่วนสูญเสีย
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น หากลูก หนี้ ผิดนั ดชาระหนี้ ประสบการณ์ใ นการเรีย กเก็บ หนี้จ ากลูก หนี้ มู ล ค่ า ของหลัก ประกั น ข้ อ มู ลสถิติ
ประมาณการตัวแปรทางเศรษฐกิจ และอันดับความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อนามาใช้ประกอบการพิจารณาในการ
ก าหนดสมมติ ฐ านและสถานการณ์ที่ ค าดว่ า จะเกิ ดขึ้ น ในอนาคต (Forward-looking scenario) รวมทั้ งก าหนดระดับ
ความรุนแรงของแต่ละสถานการณ์ (Probability weighted outcome) และมีการพิจารณาปัจจัยในการพิจารณาการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรก
(Significant Increase in Credit Risk)
ผู้บริหารมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมเป็นสารองเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์
ในอนาคตที่ ยั งไม่ ส ามารถสะท้ อ นเข้ า ไปในโมเดลด้ านเครดิต ปั จจุ บั น (Management Overlay) จากการประเมินและ
การใช้วิจารณญาณของผู้บริหาร
นอกจากนั้นแล้ว การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารรวมถึงการพิจารณาเลือกใช้ข้อผ่อนปรนในการจัดชั้นลูกหนี้ที่ธนาคารฯได้ให้
ความช่ ว ยเหลือ ในการพิ จ ารณาการเพิ่ มขึ้ น อย่า งมีนั ยสาคั ญของความเสี่ย งด้า นเครดิต ในการก าหนดอั ตราผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และในการให้น้าหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ ซึ่งมีผลต่อการวัดมูลค่าเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ภายใต้สถานการณ์ที่ธนาคารฯสามารถเลือกใช้ข้อผ่อนปรนตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ชั่วคราว
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5.3

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลื อ เมื่ อเลิก ใช้ งานของอาคารและอุ ป กรณ์ และต้ อ งทบทวนอายุ การให้ ประโยชน์ และมูล ค่า คงเหลื อ ใหม่ห ากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.4

สัญญาเช่า
การกาหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
ในการกาหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าธนาคารฯมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคานึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับธนาคารฯในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - ธนาคารฯ ในฐานะผู้เช่า
ธนาคารฯไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ ในการกาหนด
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็น
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารฯจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จาเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้
ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันโดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึงกัน

5.5

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

5.6

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ธนาคารฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จานวนสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.7

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ
ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการลาออกของพนักงาน และอัตราการมรณะ
เป็นต้น โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปัจจุบัน
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5.8

คดีฟ้องร้อง
ธนาคารฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล
ของรายการดังกล่าว ซึ่งในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จะไม่บันทึกประมาณการหนี้สินจากกรณี
ดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

5.9

การรับรู้และตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าธนาคารฯได้โอน
หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุด
ที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

6.

การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิ
รวมหนี้สินทางการเงิน

31 ธันวาคม 2564
เงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่
กาหนดให้วัด
มูลค่าด้วย
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่าด้วย
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กาไรหรือ
ขาดทุน

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่าด้วย
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

163,992
163,992

34,881,957
34,881,957

717,749
717,749
- 35,267,727 35,267,727
163,992
6,851,790
- 41,733,747
- 170,144,008 170,144,008
6,851,790 206,129,484 248,027,223

33,520
33,520

-

- 192,513,105 192,513,105
- 19,046,318 19,046,318
189,544
189,544
33,520
2,397,298
2,397,298
559,514
559,514
- 214,705,779 214,739,299

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัด
จาหน่าย

รวม
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(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิ
รวมหนี้สินทางการเงิน

31 ธันวาคม 2563
เงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่
กาหนดให้วัด
มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่าด้วย
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กาไรหรือ
ขาดทุน

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่าด้วย
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

412,457
412,457

36,887,789
36,887,789

801,380
801,380
- 35,925,749 35,925,749
412,457
7,095,185
- 43,982,974
- 155,838,424 155,838,424
7,095,185 192,565,553 236,960,984

228,458
228,458

-

- 182,734,964 182,734,964
- 12,203,111 12,203,111
949,585
949,585
228,458
5,002,522
5,002,522
721,923
721,923
- 201,612,105 201,840,563

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัด
จาหน่าย

รวม
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7.

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
31 ธันวาคม 2564
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
1,372,099
- 1,372,099
ธนาคารพาณิชย์
943,482 2,000,000 2,943,482
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- 14,300,000 14,300,000
620,000 15,595,000 16,215,000
สถาบันการเงินอื่น
รวม
2,935,581 31,895,000 34,830,581
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
5,561
5,561
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
(1,103)
(4,027)
(5,130)
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
2,934,478 31,896,534 34,831,012
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
403,752
403,752
เงินเยน
9,342
9,342
เงินยูโร
7,567
7,567
16,054
16,054
เงินสกุลอื่น
436,715
436,715
รวมต่างประเทศ
รายการระหว่างธนาคารและ
3,371,193 31,896,534 35,267,727
ตลาดเงิน - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม
2,452,043
- 2,452,043
125,274 8,800,000 8,925,274
- 7,300,000 7,300,000
5,215,000 11,815,000 17,030,000
7,792,317 27,915,000 35,707,317
131

7,847

7,978

(1,611)
(3,960)
(5,571)
7,790,837 27,918,887 35,709,724
205,371
624
490
9,540
216,025
8,006,862

-

205,371
624
490
9,540
216,025

27,918,887 35,925,749
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8.

สินทรัพย์/หนี้สินอนุพันธ์
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ตราสารอนุ พั น ธ์ ป ระกอบด้ ว ย ตราสารอนุ พั น ธ์ เ พื่ อ ค้ า และตราสารอนุ พั น ธ์
เพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ประเภทตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์
หนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสีย่ ง*

46,236
117,756
163,992

รวม

33,520
33,520

135,796
276,661
412,457

228,458
228,458

* ตราสารอนุพันธ์ที่ทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ยง (Banking book) โดยธนาคารฯไม่ใช้ทางเลือกในการถือปฏิบัติตามการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง

ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมและจ านวนเงิ น ตามสั ญ ญาของตราสารอนุ พั น ธ์ เ พื่ อ ค้ า
แบ่งตามประเภทความเสี่ยง ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ประเภทความเสี่ยง
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา *
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา *
อัตราแลกเปลี่ยน
รวม

46,236
46,236

33,520
33,520

13,188,801
13,188,801

135,796
135,796

228,458
228,458

21,700,033
21,700,033

* เปิดเผยเฉพาะกรณีที่ธนาคารฯมีภาระต้องจ่ายชาระ

ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่ายุติธรรมและจานวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
(บัญชีเพื่อการธนาคาร) แบ่งตามประเภทความเสี่ยง ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ประเภทความเสี่ยง
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา *
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา *
อัตราแลกเปลี่ยน
117,756
1,149,440
276,661
1,149,440
และอัตราดอกเบีย้
117,756
1,149,440
276,661
1,149,440
รวม
* เปิดเผยเฉพาะกรณีที่ธนาคารฯมีภาระต้องจ่ายชาระ
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9.

เงินลงทุน

9.1

ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
9.1.1

34,881,957

36,887,789

6,851,790
41,733,747

7,095,185
43,982,974

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้อื่น
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
9.1.2

22,202,126
9,761,201
3,120,971
35,084,298
(202,341)

18,471,268
14,908,300
3,710,497
37,090,065
(202,276)

34,881,957

36,887,789

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ในประเทศ - หน่วยลงทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ในประเทศ
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ

6,844,887

436,645

7,088,282

483,423

6,903

359

6,903

364

6,851,790

437,004

7,095,185

483,787
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ในร ะ ห ว่ า งปี สิ้ นสุ ด วั น ที่ 31 ธั น วา ค ม 2564 แ ล ะ 2563 ธนา ค า ร ฯ ตั ด ร า ย กา ร เ งิ นล งทุ น ในต ร า ส า ร ทุ น ที่
กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นออกจากบัญชี เนื่องจากมีการขายเงินลงทุนดังกล่าว
โดยธนาคารฯรับรู้กาไรหรือขาดทุนสะสมจากการตัดรายการดังกล่าวในกาไรสะสม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ตัด
รายการ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
371,753
- หน่วยลงทุน
371,753
รวม

เงินปันผลรับ

364,299
364,299

ขาดทุนสะสมจากการตัด
รายการสุทธิภาษีเงินได้

(303,062)
(303,062)

เหตุผลในการ
ตัดรายการ

เลิกกองทุน

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ตัด
รายการ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
- หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน (1)
รวม
(1)

เงินปันผลรับ

ขาดทุนสะสมจากการตัด
รายการสุทธิภาษีเงินได้

461,823

10,355

(88,477)

796,954
1,258,777

10,355

(3,046)
(91,523)

เหตุผลในการ
ตัดรายการ

จาหน่ายเพื่อ
บริหารสภาพคล่อง
จาหน่ายเพื่อ
บริหารสภาพคล่อง

ธนาคารฯจัดประเภทและวัดมูลค่าหน่วยลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.6/2563
เรื่อง การถือหรือมีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องของตลาดเงิน

ในระหว่ า งปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ธนาคารฯมี ก ารจ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ ก าหนดให้
วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น กั บ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ใหญ่ ข องธนาคารฯโดย ธนาคารฯ
รับรู้ผลขาดทุนเข้ากาไรสะสมจานวน 124 ล้านบาท (ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564: ไม่มี)
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9.2

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารฯถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป แต่ไม่เข้าข่ายเป็น
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (แสดงตามมูลค่ายุติธรรม)

9.3

190,750
190,750

เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
มูลค่า
จานวนราย
ราคาทุน
ยุติธรรม

31 ธันวาคม 2564
จานวนราย

ราคาทุน

มูลค่า
ยุติธรรม

1
1

25
25

-

บริษัทที่รายงานของผู้สอบบัญชี
ระบุว่าบริษัทมีปัญหา
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง

10.

211,750
211,750

1
1

25
25

-

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

10.1 จาแนกตามประเภทสินเชื่อ
31 ธันวาคม 2564
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีส้ ุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ

3,493,111
132,192,303
41,375,087
59,992
177,120,493
(37,114)
177,083,379
2,000,929
179,084,308
(8,940,300)
170,144,008

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
3,519,531
121,969,143
35,410,576
92,631
160,991,881
(21,620)
160,970,261
872,130
161,842,391
(6,003,967)
155,838,424
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ตามที่ ธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง รวมทั้ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ธนาคารฯจึงได้ยึดตามแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวของธปท. รวมทั้งปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับ
กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (“แนวปฏิบัติทางการบัญชี
เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว”) โดยธนาคารฯได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1.

พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งมีศักยภาพที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณของการมี
ปัญหาในการชาระหนี้หรือในเชิงป้องกัน (Pre-emptive) ทั้งลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม
และลู ก หนี้ ร ายย่ อ ย ซึ่ งยั งคงมี ศั ก ยภาพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ สามารถช าระหนี้ ไ ด้ ใ นอนาคต ในระหว่ า งวั น ที่
1 มกราคม 2563 ถึ งวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 โดยธนาคารฯสามารถจั ดชั้ นลูก หนี้ที่ ไม่ได้ เป็ นสิน เชื่ อ ด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นลูกหนี้กลุ่มที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต หรือ Stage 1
ได้ทันที หากลูกหนี้สามารถดาเนินการตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ได้ ซึ่งนับเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกัน และ
ไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ในกรณีที่ลูกหนี้ เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ธนาคารฯสามารถจัดชั้นให้เป็น
ลูกหนี้กลุ่มที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตหรือ Stage 1 ได้ทันที หากลูกหนี้สามารถ
ชาระหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชาระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
นานกว่า โดยธนาคารฯจะต้องมีการประเมินว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขใหม่ได้ ซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯมีลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการผ่อนปรนนี้จานวน 43,126 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2563: 50,378 ล้านบาท)

2.

พิจารณาให้สินเชื่อเพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อเดิมไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(Soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย
ผ่อนปรนพิเศษไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก ธปท. จะเป็นผู้รับผิดชอบ
และชดเชยความเสียหายบางส่วน ทั้งนี้ ธนาคารฯสามารถพิจารณาปรับเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ยหลังครบกาหนดระยะเวลา
2 ปี ตามต้ น ทุ น และความเสี่ย งของธนาคารฯได้ ซึ่ ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ธนาคารฯมี ลู กหนี้ ที่ เข้ า เงื่อนไข
ตามมาตรการผ่อนปรนนี้จานวน 1,963 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,208 ล้านบาท)

3.

พิจารณาปลอดชาระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือปลอดชาระเงินต้น ลดค่างวด ลดอัตราดอกเบี้ย และขยายระยะเวลา
ชาระหนี้ ให้แก่ลูกหนี้รายย่อย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯมีลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการผ่อนปรนนี้
จานวน 591 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,071 ล้านบาท)

4.

พิ จารณาปลอดชาระเงิ นต้ นและดอกเบี้ ย เป็ นเวลา 3 เดื อนหรื อ 3 งวดการชาระเงิ น ให้ แก่ ผู้ ประกอบการ SMEs
ซึ่ ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ธนาคารฯมี ลู ก หนี้ ที่ เ ข้ า เงื่ อ นไขตามมาตรการผ่ อ นปรนนี้ จ านวน 764 ล้ า นบาท
(31 ธันวาคม 2563: ไม่มี)

ธนาคารฯได้ ใ ช้ แ นวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี เรื่ อ ง มาตรการผ่ อ นปรนชั่ ว คราวฯ ส าหรั บ กลุ่ ม ลู ก หนี้ ต ามข้ อ 1 - 4 ข้ า งต้ น
ซึ่งมาตรการดังกล่าวช่วยผ่อนปรนการจัดชั้นและการกันสารองเป็นการชั่วคราวโดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้
ธนาคารฯอยู่ระหว่างการพิจารณากลุ่มลูกหนี้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือข้างต้น ว่ายังคงสอดคล้องกับมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธปท.ที่ ธปท. ฝนส2.ว. 802/2564 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.3
เพื่อที่ธนาคารฯจะสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566 ได้หรือไม่
อย่างไรก็ดี ธนาคารฯได้กันสารองเพิ่มเพื่อรองรับลูกหนี้ดังกล่าวบางส่วนจานวน 1,000 ล้านบาทในปี 2564
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10.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
31 ธันวาคม 2564
ในประเทศ ต่างประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

173,445,903
3,521,102
116,374
177,083,379

รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม

- 173,445,903 158,841,756
3,521,102
2,046,487
116,374
82,018
- 177,083,379 160,970,261

- 158,841,756
2,046,487
82,018
- 160,970,261

10.3 จาแนกตามประเภทการจัดชั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสีย่ งด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญของความเสีย่ งด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม
สารองทั่วไป
รวม

31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อ
เงินให้สินเชื่อ
ผลขาดทุน
แก่ลูกหนี้
ด้านเครดิต
และดอกเบีย้
ที่คาดว่าจะ
ค้างรับ
เกิดขึ้น

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อ
เงินให้สินเชื่อ
ผลขาดทุน
แก่ลูกหนี้
ด้านเครดิต
และดอกเบีย้
ที่คาดว่าจะ
ค้างรับ
เกิดขึ้น

168,856,006

2,831,820

151,561,757

944,581

4,867,105
5,361,197
179,084,308

1,096,662
2,812,773

4,781,681
5,498,953
161,842,391

869,397
2,762,044

6,741,255
2,199,045
8,940,300

4,576,022
1,427,945
6,003,967
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10.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทและบุคคลที่มีปัญหา
ในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้และได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
จานวนราย
มูลหนี้ตามบัญชี
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
บริษัทและบุคคลที่มีปญ
ั หาในการชาระหนี้
หรือผิดนัดชาระหนี้
628
10,228,302
3,909,435
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
จานวนราย
บริษัทและบุคคลที่มีปญ
ั หาในการชาระหนี้
หรือผิดนัดชาระหนี้

579

มูลหนี้ตามบัญชี
10,280,634

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
3,631,441

ธนาคารฯไม่มีข้อมูลเพียงพอจึงไม่ได้เปิดเผยรายการของบริษัทที่รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่าบริษัทนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ และบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม
ธนาคารฯได้มีการพิจารณาจัดชั้นและกันค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้เหล่านั้นไว้แล้ว
10.5 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมีลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีภาระหนี้คงเหลือตามบัญชี ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ลูกหนี้ทั้งหมด
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
ภาระหนี้
ภาระหนี้
(เงินต้นบวก
(เงินต้นบวก
จานวนราย
ดอกเบี้ยค้างรับ)
จานวนราย
ดอกเบี้ยค้างรับ)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

11,148
9,969

179,084,308
161,842,391

271
268

6,027,360
4,160,494

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯไม่ มี ภ าระผู ก พั น คงเหลื อ ที่ ต กลงให้ ลู ก หนี้ กู้ ยื ม เพิ่ ม เติ ม ภายหลั งการ
ปรับโครงสร้างหนี้
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10.6 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมีลูกหนี้ตามสั ญญาเช่าซื้อโดยอายุของสัญญา มีระยะเวลา 2 ถึง 7 ปี และ
3 ถึง 8 ปี ตามลาดับ และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าตามสัญญาเช่าซื้อ

33,363
(1,976)
31,387

26,629
(1,787)
24,842

-

รวม
59,992
(3,763)
56,229
(8,169)
48,060

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ

74,726
(2,898)
71,828

17,905
(1,811)
16,094

-

รวม
92,631
(4,709)
87,922
(5,427)
82,495
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11.

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(หน่วย: พันบาท)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ทาง
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
การเงินที่มีการ
สินทรัพย์ทาง
เพิ่มขึ้นอย่างมี
เพิ่มขึ้นอย่างมี
การเงินที่มี
นัยสาคัญของความ นัยสาคัญของความ
การด้อยค่า
เสี่ยงด้านเครดิต
เสี่ยงด้านเครดิต
ด้านเครดิต
สารองทั่วไป
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
ยอดต้นปี
5,571
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
(17,033)
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
40,317
(23,725)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
5,130
ยอดปลายปี
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ยอดปลายปี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ยอดปลายปี
สินทรัพย์อื่น
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ยอดปลายปี

รวม
5,571
(17,033)
40,317
(23,725)
5,130

2,276

200,000

-

-

202,276

(37)
177
(75)
2,341

200,000

-

-

(37)
177
(75)
202,341

944,581
297,422

869,397
(372,733)

2,762,044
75,311

1,427,945
-

6,003,967
-

1,342,547
1,345,065
(1,097,795)
2,831,820

753,472
352,201
(505,675)
1,096,662

346,005
1,018,814
(1,389,401)
2,812,773

771,100
2,199,045

3,213,124
2,716,080
(2,992,871)
8,940,300

746
162

318
112

36,076
(274)

-

37,140
-

348
917
(1,096)
1,077

(21)
192
(335)
266

3,699
19,504
(17,217)
41,788

-

4,026
20,613
(18,648)
43,131

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สารองทั่วไปจานวน 2,199 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) สารองส่วนที่เป็น Management Overlay
จานวน 1,317 ล้านบาท ที่เกิดจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2563 ซึ่งกันไว้สาหรับส่วนที่โมเดลยังไม่ เสถียรและกลุ่มลูกหนี้ที่อาจเสื่อมลงในอนาคตตามหนังสือแจ้งต่อ ธปท. ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และ (ข) สารองเป็นการทั่วไปเพิ่มเติมอีกจานวน 882 ล้านบาท ซึ่งกันไว้เพื่อรองรับ กลุ่มลูกหนี้
ทีธ่ นาคารฯให้ความช่วยเหลือภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 10.1
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
การเงินที่มีการ
สินทรัพย์ทาง
เพิ่มขึ้นอย่างมี
เพิ่มขึ้นอย่างมี
การเงินที่มี
นัยสาคัญของความ นัยสาคัญของความ
การด้อยค่า
เสี่ยงด้านเครดิต
เสีย่ งด้านเครดิต
ด้านเครดิต
สารองทั่วไป
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
ยอดต้นปี
5,576
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
(11,169)
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
31,666
(20,502)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
5,571
ยอดปลายปี
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ยอดต้นปี
6,060
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
(866)
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
32
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
(412)
(4,814)
การจัดประเภทรายการใหม่
ยอดปลายปี
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
การจัดประเภทรายการใหม่
ยอดปลายปี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ยอดปลายปี
สินทรัพย์อื่น
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ยอดปลายปี

(หน่วย: พันบาท)

รวม
5,576
(11,169)
31,666
(20,502)
5,571

-

-

-

6,060

-

-

-

(866)
32
(412)
(4,814)
-

240
(2,764)

2,764

-

-

240
-

(753)
928
(189)
4,814
2,276

197,236
200,000

-

-

196,483
928
(189)
4,814
202,276

433,905
583,032

972,271
(1,105,760)

1,414,149
522,728

1,317,125
-

4,137,450
-

(187,093)
444,239
(329,502)
944,581

938,086
364,732
(299,932)
869,397

1,007,610
90,265
(272,708)
2,762,044

110,820
1,427,945

1,869,423
899,236
(902,142)
6,003,967

791
(21)

249
38

26,105
(17)

-

27,145
-

33
718
(775)
746

26
776
(771)
318

11,132
26,292
(27,436)
36,076

-

11,191
27,786
(28,982)
37,140
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ในระหว่ า งปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี นั ย ส าคั ญ ของมู ล ค่ า ตาม
บัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

เครื่องมือทางการเงิน

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาอธิบายของการ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มี
สินทรัพย์ทางการเงินที่มี
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ สินทรัพย์ทางการเงินที่มี
ของมูลค่าตามบัญชี
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
ของความเสี่ยงด้านเครดิต การด้อยค่าด้านเครดิต

สินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 11,720 ล้านบาท
สินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 5,522 ล้านบาท

1,804,267

238,902

914

82,972

(11,637)

49,815
(หน่วย: พันบาท)

เครื่องมือทางการเงิน

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาอธิบายของการ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มี สินทรัพย์ทางการเงินที่มี
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ สินทรัพย์ทางการเงินที่มี
ของมูลค่าตามบัญชี
ของความเสี่ยงด้านเครดิต ของความเสี่ยงด้านเครดิต การด้อยค่าด้านเครดิต

สินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 3,779 ล้านบาท

12.

442,778

(112,404)

1,282,150

การโอนขายสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯได้ทาสัญญาซื้อขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในฐานะ “ผู้ขาย” สรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลหนี้คงค้างตามบัญชี
ครั้งที่
เดือนที่ขาย
(รวมสินทรัพย์อื่นที่เกีย่ วข้อง)
ราคาขาย
1

พฤษภาคม

187
187

121
121
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ทั้ ง นี้ ธนาคารฯได้ รั บ ช าระเงิ น ครบถ้ ว นภายใต้ สั ญ ญาซื้ อ ขายสิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพดั ง กล่ า ว ภายใต้ เ งื่ อ นไขของสั ญ ญา
ผู้ ซื้ อ อาจยกเลิ ก การโอนสิ น ทรั พ ย์ เ ฉพาะรายได้ ภ ายในระยะเวลาไม่ เ กิ น เดื อ นพฤษภาคม 2564 (ส าหรั บ การขายใน
เดือนพฤษภาคม 2563) หากปรากฏว่าผู้ซื้อไม่สามารถรับโอนสิทธิในหนี้สินและหลักประกันของสินทรัพย์รายใดๆ เนื่องจากไม่มี
เอกสารหลักฐานแห่งหนี้ หลักประกันไม่มี หรือมีอยู่ไม่ครบถ้วน หรือหลักประกันถูกรอนสิทธิ หรือศาลไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อ
เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนธนาคารฯ โดยหากมีการยกเลิกการโอนสินทรัพย์รายใดแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับเงินค่าสินทรั พ ย์
ตามราคา ณ วันชาระราคา ส่วนธนาคารฯจะได้รับรายรับที่ได้รับชาระหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลายกเลิก
การโอนสินทรัพย์รายนั้น ๆ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ซื้อยังมิได้มีการยกเลิกการโอนสินทรัพย์รายใดจนถึงวันที่อนุมัติงบการเงินนี้
13.

ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2563
ทรัพย์สินรอการขาย - อสังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยบุคคลภายนอก:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ประเมินโดยบุคคลภายใน:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย - อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอการขาย - สังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยบุคคลภายนอก:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย - สังหาริมทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขาย

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จาหน่าย/
เปลี่ยน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผู้ประเมิน

31 ธันวาคม
2564

607,817
607,817

132,142
132,142

(10,550)
(10,550)

43,041
43,041

772,450
772,450

42,848
42,848
650,665

193
193
132,335

(10,550)

(43,041)
(43,041)
-

772,450

3,560
(1,698)
1,862
1,862
652,527

(962)
(962)
(962)
131,373

(10,550)

-

3,560
(2,660)
900
900
773,350
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2562
ทรัพย์สินรอการขาย - อสังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยบุคคลภายนอก:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ประเมินโดยบุคคลภายใน:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย - อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอการขาย - สังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยบุคคลภายนอก:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย - สังหาริมทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขาย

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จาหน่าย/
เปลี่ยน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผู้ประเมิน

31 ธันวาคม
2563

9,474
9,474

580,659
580,659

-

17,684
17,684

607,817
607,817

62,398
62,398
71,872

364
364
581,023

(2,230)
(2,230)
(2,230)

(17,684)
(17,684)
-

42,848
42,848
650,665

3,560
(1,698)
1,862
1,862
73,734

581,023

(2,230)

-

3,560
(1,698)
1,862
1,862
652,527

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารฯจานวน 500 ล้านบาท ติดภาระผูกพันที่ธนาคารฯ
ต้องให้สิทธิแก่ลูกหนี้เดิมในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวก่อนบุคคลอื่นภายในเวลาที่กาหนด
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14.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคาร

ส่วน
ปรับปรุง
อาคารเช่า

40,589
40,589
40,589

10,211
10,211
10,211

401,940
5,161
(7,922)
3,138
402,317
15,847
(79,066)
15,342
354,440

145,865
3,798
(5,584)
144,079
5,900
(18,579)
131,400

635,924
91,175
(92,896)
7,616
641,819
72,218
(70,402)
643,635

20,508
(4,818)
15,690
3,709
(10,254)
9,145

2,200
8,652
(10,754)
98
15,342
(98)
(15,342)
-

1,257,237
108,786
(111,220)
1,254,803
113,016
(178,399)
1,189,420

-

3,518

358,861

131,111

535,029

11,921

-

1,040,440

-

511
4,029

(7,429)
16,267
367,699

(5,257)
6,016
131,870

(90,631)
46,922
491,320

(4,818)
2,557
9,660

-

(108,135)
72,273
1,004,578

-

511
4,540

(78,343)
15,244
304,600

(18,039)
5,645
119,476

(70,164)
53,145
474,301

(7,704)
1,801
3,757

-

(174,250)
76,346
906,674

31 ธันวาคม 2563

40,589

6,182

34,618

12,209

150,499

6,030

98

250,225

31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

40,589

5,671

49,840

11,924

169,334

5,388

-

282,746

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย/จาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย/จาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนที่ตัดจาหน่าย/
จาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนที่ตัดจาหน่าย/
จาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

เครื่อง
ตกแต่ง
สานักงาน

เครื่องใช้
สานักงาน

สินทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่างทา

รวม

2563

72,273

2564

76,346

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์และยานพาหนะจานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อม
ราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจานวนรวม 727 ล้านบาท และ
843 ล้านบาท ตามลาดับ
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15.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

ค่าธรรมเนียม
สมาชิกและ
ใบอนุญาต

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์
ระหว่างพัฒนา

993,554
39,951
(2,253)
(1,679)
26,377
1,055,950
30,974
(1,669)
6,957
1,092,212

39,428
39,428
39,428

12,683
24,115
(682)
(26,377)
9,739
18,496
(6,957)
21,278

1,045,665
64,066
(2,935)
(1,679)
1,105,117
49,470
(1,669)
1,152,918

626,474
(2,216)
(618)
111,245
734,885
(1,662)
111,259
844,482

27,550
3,943
31,493
2,008
33,501

-

654,024
(2,216)
(618)
115,188
766,378
(1,662)
113,267
877,983

31 ธันวาคม 2563

321,065

7,935

9,739

338,739

31 ธันวาคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

247,730

5,927

21,278

274,935

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
รายการปรับปรุง
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสะสมส่วนที่ตดั จาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายสะสมส่วนที่ปรับปรุง
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสะสมส่วนที่ตดั จาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

รวม

2563

115,188

2564

113,267

อายุตัดจาหน่ายคงเหลือ (ปี)

0-5

3, 4, 7, 8

-

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมี ค อมพิ ว เตอร์ ซ อฟท์ แ วร์ จ านวนหนึ่ ง ซึ่ งตั ด ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยหมดแล้ ว
แต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมเป็นจานวน 550 ล้านบาท และ 487 ล้านบาท ตามลาดับ
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16.

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษีเงินได้

16.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนประกอบของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส่วนเปลีย่ นแปลงภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีสาหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจาก:
เงินลงทุน
480,587
251,526
229,061
239,810
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
449,348
295,151
154,197
121,392
ทรัพย์สินรอการขาย
532
340
192
สินทรัพย์สิทธิการใช้
7,845
5,940
1,905
5,940
สินทรัพย์อื่น
8,626
7,428
1,198
1,999
ประมาณการหนี้สิน
53,890
42,257
11,633
10,625
12,492
5,267
7,225
4,323
อื่น ๆ
1,013,320
607,909
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม
ส่วนเปลีย่ นแปลงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
รับรู้ในส่วนของกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (1)
รับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
รับรู้ในส่วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวม
(1)

405,411

384,089

175,860
229,551
405,411

(22,010)
162,616
243,483
384,089

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
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16.2 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับปี
(300,462)
(489,100)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
175,860
162,616
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
(124,602)
(326,484)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาไรทางบัญชีสาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 กับอัตราภาษีเงินได้สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คานวณจากกาไรทางบัญชี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

815,440

1,734,077

20%
(163,088)

20%
(346,815)

41,892
3,124
(5,965)
(565)
(124,602)

42,238
4,324
(15,271)
(10,960)
(326,484)

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็นร้อยละ 15.28 และร้อยละ 18.83
ตามลาดับ
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จ านวนเงิน ภาษี เงิ น ได้ที่รั บรู้ใ นส่ว นของกาไร (ขาดทุ น ) เบ็ ด เสร็จอื่ น สาหรับ ปีสิ้นสุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:
(กาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
199,695
(194,722)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนด
ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
29,353
438,205
503
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
229,551
243,483
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
17.

สินทรัพย์อื่น
31 ธันวาคม 2564
บัญชีพักลูกหนี้
เงินมัดจาและเงินประกัน
ลูกหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เหรียญที่ระลึก
รายได้ค้างรับ
หลักประกันลูกหนีต้ ามสัญญา Credit Support Annex
อื่น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

200,943
91,741
58,288
42,165
30,810
23,212
1,114
3,216
451,489
(43,131)
408,358

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
93,738
94,527
74,648
43,638
30,810
32,982
18,306
3,660
392,309
(37,140)
355,169
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18.

คุณภาพสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมีสินทรัพย์ที่จัดชั้นตามเกณฑ์ ธปท.ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564

การจัดชั้นสินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต
รวม

รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินลงทุน

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

สินทรัพย์อื่น

35,272,857

31,963,327

168,856,006

3,224

236,095,414

-

3,120,971

4,867,105

521

7,988,597

35,272,857

35,084,298

5,361,197
179,084,308

41,788
45,533

5,402,985
249,486,996

รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563

การจัดชั้นสินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต
รวม

รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินลงทุน

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

สินทรัพย์อื่น

35,931,320

33,379,568

151,561,757

2,141

220,874,786

-

3,710,497

4,781,681

360

8,492,538

35,931,320

37,090,065

5,498,953
161,842,391

36,076
38,577

5,535,029
234,902,353

รวม
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19.

เงินรับฝาก

19.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
31 ธันวาคม 2564
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
เงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ใบรับเงินฝากประจา

5,628,435
91,933,340
59,552,549
35,398,781
192,513,105

รวมเงินรับฝาก

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
3,938,090
87,765,526
60,726,266
30,305,082
182,734,964

19.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
31 ธันวาคม 2564
ในประเทศ ต่างประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม
20.

191,749,414
516,064
5,118
192,270,596

รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม

52 191,749,466 181,594,378
242,457
758,521
101,658
5,118
682
242,509 192,513,105 181,696,718

52 181,594,430
1,038,194 1,139,852
682
1,038,246 182,734,964

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
31 ธันวาคม 2564
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
รวมต่างประเทศ
รวมรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน

รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม

8,062
1,132,930
1,140,992

1,975,440
5,294,846
5,859,992
4,113,308
17,243,586

1,975,440
5,302,908
5,859,992
5,246,238
18,384,578

6,954
1,817,074
1,824,028

1,208,340
1,000
4,132,268
4,354,475
9,696,083

1,208,340
7,954
4,132,268
6,171,549
11,520,111

10,052
10,052

651,688
651,688

661,740
661,740

7,166
7,166

675,834
675,834

683,000
683,000

1,151,044

17,895,274

19,046,318

1,831,194

10,371,917

12,203,111
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21.

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (1)
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มีประกัน
เงินกู้ยืมจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี

ปีที่ครบ
กาหนด

ใน ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

3.75%

2574

2,400,000

-

-

0%

2565

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - สุทธิ
(1)

31 ธันวาคม 2563
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี

ปีที่ครบ
กาหนด

ใน ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

-

2,400,000

5.125%

2568

4,000,000

-

4,000,000

-

-

-

1.99%

2564

1,000,000

-

1,000,000

1,658
2,401,658
(4,360)
2,397,298

-

1,658
2,401,658
(4,360)
2,397,298

0%

2564 - 2565

5,976
5,005,976
(3,454)
5,002,522

-

5,976
5,005,976
(3,454)
5,002,522

รวม

นับเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยคานวณตามเงื่อนไขเกณฑ์การนับเงินกองทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย

21.1 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ธนาคารฯได้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อนับเป็นเงินกองทุน ชั้นที่ 2 จานวน
4 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.125 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน ของทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารฯสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ด้ อยสิทธิก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ภายหลัง
ที่ตราสารหนี้ด้อยสิทธิครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารหรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ธนาคารฯได้ใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2558 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ธนาคารฯได้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อนับเป็นเงินกองทุน ชั้นที่ 2 จานวน
2.4 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน ของทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารฯสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ด้อยสิทธิก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ภายหลัง
ที่ตราสารหนี้ด้อยสิทธิครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารหรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
22.

สัญญาเช่า
ธนาคารฯท าสัญญาเช่ า เพื่ อ เช่ า อาคารและยานพาหนะใช้ ใ นการดาเนิ น งานของธนาคารฯโดยมีก าหนดการชาระค่าเช่า
เป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 6 ปี
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22.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้
อาคาร
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ปิดสัญญา
31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ปิดสัญญา

ยานพาหนะ

(หน่วย: พันบาท)
รวม

631,537
334,743
(38,267)
928,013
113,588
(177,742)
863,859

47,538
10,050
(3,706)
53,882
9,146
(12,854)
50,174

679,075
344,793
(41,973)
981,895
122,734
(190,596)
914,033

(34,247)
266,078
231,831
(128,062)
233,466
337,235

(2,862)
20,860
17,998
(11,986)
16,752
22,764

(37,109)
286,938
249,829
(140,048)
250,218
359,999

31 ธันวาคม 2563

696,182

35,884

732,066

31 ธันวาคม 2564

526,624

27,410

554,034

31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่ปดิ สัญญา
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่ปดิ สัญญา
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
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22.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
31 ธันวาคม 2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า

584,547
(25,033)
559,514

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
759,995
(38,072)
721,923

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ต้อ งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้ อมูลอยู่ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อที่ 44.3 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
22.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า/ระยะสั้น/
เกี่ยวกับการจ่ายค่าเช่าผันแปรที่ไม่อ้างอิงดัชนีหรืออัตรา
รวม

250,218
14,966

276,728
12,837

24,362
289,546

28,315
317,880

22.4 อื่น ๆ
ธนาคารฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าในระหว่ างปีสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จานวน 267
ล้านบาท และ 289 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง
มีมูลค่าต่า และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา
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23. ประมาณการหนี้สิน
31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อและสัญญาค้าประกันทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการรื้อถอน
ประมาณการหนี้สินอื่น
รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563

53,237
208,114
39,369
20,325
321,045

26,821
185,233
46,821
258,875

23.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้าประกันทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
และ
สัญญาค้าประกันทางการเงินจาแนกตามประเภทการจัดชั้นได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ภาระผูกพันวงเงิน
ภาระผูกพันวงเงิน
สินเชื่อและสัญญา
ค่าเผื่อผลขาดทุน
สินเชื่อและสัญญา
ค่าเผื่อผลขาดทุน
ค้าประกัน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
ค้าประกัน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
ทางการเงิน
จะเกิดขึ้น
ทางการเงิน
จะเกิดขึ้น
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสีย่ ง
ด้านเครดิต
35,594,118
50,018
35,119,223
18,568
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสีย่ ง
ด้านเครดิต
63,242
1,134
67,495
55
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
22,510
2,085
34,220
8,198
รวม
35,679,870
53,237
35,220,938
26,821
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การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับภาระผูกพัน วงเงินสินเชื่อและสัญญาค้าประกัน
ทางการเงินมีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ทาง
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
เพิ่มขึ้นอย่างมี
สินทรัพย์ทาง
นัยสาคัญของ
นัยสาคัญของ
การเงินที่มีการ
ความเสีย่ ง
ความเสีย่ ง
ด้อยค่า
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต
รวม
ยอดต้นปี
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยน
การจัดชั้น
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ออกภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ/หนังสือ
ค้าประกันใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ยอดปลายปี

18,568

55

8,198

26,821

4,536

(348)

(4,188)

-

7,478

1,428

6,613

15,519

32,013
(12,577)
50,018

(1)
1,134

(8,538)
2,085

32,013
(21,116)
53,237
(หน่วย: พันบาท)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
เพิ่มขึ้นอย่างมี
สินทรัพย์ทาง
นัยสาคัญของ
นัยสาคัญของ
การเงินที่มีการ
ความเสีย่ ง
ความเสีย่ ง
ด้อยค่า
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต
ยอดต้นปี
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยน
การจัดชั้น
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ออกภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ/หนังสือ
ค้าประกันใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ยอดปลายปี

รวม

33,195

4,701

8,141

46,037

494

(797)

303

-

(16,962)

(3,756)

580

(20,138)

17,282
(15,441)
18,568

240
(333)
55

452
(1,278)
8,198

17,974
(17,052)
26,821
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23.2 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ธนาคารฯมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน และโครงการผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ดังนี้
31 ธันวาคม 2564
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
รวม

200,114
8,000
208,114

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
185,233
185,233

รายการเคลื่อนไหวประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย:
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานปลายปี

185,233
31,313
2,553

158,161
28,138
2,497

(4,366)
6,881
(21,500)
200,114

(3,563)
185,233

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานที่รวมอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

31,313
2,553
33,866

28,138
2,497
30,635

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจานวน
ประมาณ 23.0 ล้านบาท และ 6.2 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณ 10 ปี
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ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของพนักงาน ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
31 ธันวาคม
2564
2563
(ร้อยละต่อปี)
(ร้อยละต่อปี)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตราคิดลด

5.00
0 - 40
1.36

5.50
0 - 40
1.57

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สาคัญต่อประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สิน
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ข้อสมมติทสี่ าคัญ
+ 0.5%
- 0.5%
+ 0.5%
- 0.5%
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราคิดลด
24.

11,711
(10,325)

(10,996)
11,093

11,065
(9,232)

(10,359)
9,926

เงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนช. 2/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการ
โอนเงิ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าหนดให้ ธ นาคารฯเปิ ด เผยเงิ น รั บ ล่ ว งหน้ า จากธุ ร กรรมโอนเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ซึ่งเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์แสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ธนาคารฯมีเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์จานวน 0.005 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลาดับ
นอกจากนี้ ธนาคารฯฝากเงินจานวน 10 ล้านบาท เพื่อรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
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25.

หนี้สินอืน่
31 ธันวาคม 2564
บัญชีพักเจ้าหนี้
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
หลักประกันเจ้าหนีต้ ามสัญญา Credit Support Annex
เงินมัดจารับ
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

26.

92,417
20,143
6,300
6,234
1,382
11,674
138,150

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
131,557
16,538
5,800
6,282
2,743
15,384
178,304

ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
รายการกระทบยอดทุนออกจาหน่ายและชาระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดังนี้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จานวนหุ้น
พันบาท
พันบาท
หุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
2,000,000,000
20,000,000
10,598,915
หุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
2,000,000,000
20,000,000
10,598,915
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จานวนหุ้น
พันบาท
พันบาท
หุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี
27.

2,000,000,000
2,000,000,000

20,000,000
20,000,000

10,598,915
10,598,915

ทุนสารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้
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28.

เงินปันผลจ่าย
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯประกาศจ่ายเงินปันผลจ่ายดังนี้
เงินปันผล
อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(พันบาท)
(บาทต่อหุ้น)
จากผลการดาเนินงานสาหรับปี
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ของธนาคารฯ เมื่อวันที่
500,000 (1)
0.25 (1)
23 มีนาคม 2563
รวมเงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2563
500,000
0.25
จากผลการดาเนินงานสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ของธนาคารฯ เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2564
จากผลการดาเนินงานสาหรับงวด
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
หกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
รวมเงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2564
(1)

29.

700,000

0.35

340,000
1,040,000

0.17
0.52

สุทธิจากเงินปันผลระหว่างกาลทีจ่ ่ายในระหว่างปี 2562

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 ส่ ว นเกิ น (ต่ ากว่ า ) ทุ น จากการวั ด มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ส่วนเกินทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
511,708
775,299
ตราสารหนี้
511,708
775,299
รวม
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้
127,585
390,352
5,501
ตราสารทุน
133,086
390,352
รวม
ส่วนต่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้
(608,596)
(136,480)
(1,857,963)
(2,084,525)
ตราสารทุน
(2,466,559)
(2,221,005)
รวม
ส่วนต่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(1,821,765)
(1,055,354)
364,353
211,071
บวก: ภาษีเงินได้
ส่วนต่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
(1,457,412)
(844,283)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
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30.

เงินกองทุนตามกฎหมายและสินทรัพย์สภาพคล่อง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องธนาคารฯในการบริ ห ารทุ น คื อ การด ารงไว้ ซึ่ ง ความสามารถในการด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
การดารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกองทุนของธนาคารฯซึ่งคานวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
20,000,000
20,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
10,598,915
10,598,915
ทุนสารองตามกฎหมาย
924,300
889,700
กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
5,333,851
4,473,125
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(1,653,952)
(1,055,629)
(1,288,255)
(946,648)
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
33,914,859
33,959,463
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
33,914,859
33,959,463
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิ
2,400,000
3,173,000
2,199,045
2,265,711
เงินสารองทั่วไป
4,599,045
5,438,711
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
38,513,904
39,398,174
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้

31 ธันวาคม 2564
อัตราขั้นต่า
และส่วนเพิ่ม
ธนาคารฯ
ตามกฎหมาย
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

16.165
16.165
18.357

7.000
8.500
11.000

(หน่วย: ร้อยละ)
31 ธันวาคม 2563
อัตราขั้นต่า
และส่วนเพิ่ม
ธนาคารฯ
ตามกฎหมาย
(ปรับปรุงใหม่)
17.068
17.068
19.802

7.000
8.500
11.000
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สาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯ
ได้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ น Website ของธนาคารฯ www.lhbank.co.th เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2564 และจะเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ดารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภายในเดือนเมษายน 2565
สาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio) ของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯได้เปิดเผยใน Website ของธนาคารฯ
ที่ www.lhbank.co.th แล้ ว ในวั น ที่ 30 เมษายน 2564 และจะเปิ ด เผยข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ภายใน
เดือนเมษายน 2565
31.

รายได้ดอกเบี้ย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
การให้เช่าซื้อ
อื่น ๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

32.

482,363
907,813
6,358,114
2,592
256
7,751,138

490,552
1,222,486
6,207,921
6,101
133
7,927,193

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน
- อื่น ๆ
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

1,532,218
36,660
461,404

2,119,305
90,565
447,916

137,753
2,731
15,765
2,186,531

206,232
49,798
47,344
14,056
2,975,216
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นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศปรับลดอัตราเงินนาส่งจากสถาบันการเงินเข้าเงินกองทุน เพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) จากอัตราร้อยละ 0.46 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.23 ต่อปี เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565
33.

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน
ค่านายหน้ารับ
อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

34.

54,203
261,234
74,145
389,582

40,539
209,728
101,894
352,161

64,381
7,727
72,108
317,474

58,765
10,956
69,721
282,440

กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
กาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ:
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
รวมกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

(8,837)

44,253

(8,837)

44,253
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35. กาไรจากเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
กาไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการออกจากบัญชี:
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไรจากเงินลงทุน

-

418,567

155,651
155,651

415,354
833,921

36. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี้ เ ป็ น ผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของพระราชบั ญ ญั ติ
บริษัทมหาชนจากัด โดยไม่ รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหาร
ของธนาคารฯด้วย
37. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่สาหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่
สินทรัพย์อื่น
ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้าประกันทางการเงิน
รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
38.

(441)
-

(5)
(6,060)
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202,036

2,936,333
318,924
5,991
22,963
3,283,835

1,932,848
177,434
9,995
(18,006)
2,298,242

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับ ปี (ไม่รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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39.

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารฯ และพนักงานของธนาคารฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสารองเลี้ยงชีพ ขึ้นภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลั ง
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ
3 - 15 ของเงินเดือน และเงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนปีที่ทางาน โดยจะจ่ายให้แก่
พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนฯ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ
ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯเป็นจานวน 41.0 ล้านบาท และ 39.3 ล้านบาท ตามลาดับ

40.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

40.1 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
เงินตรา
เงินบาท
ต่างประเทศ
รวม

-

28,188

106,303

-

106,303

165,339
404,547

165,339
414,448

-

141,047
228,952

141,047
228,952

18,672
588,558

4,931,974
6,088,928
29,178,178
40,807,055

4,737,470
5,215,523
30,357,558
40,416,854

369,999

4,737,470
5,215,523
30,357,558
40,786,853

31 ธันวาคม 2564
เงินตรา
เงินบาท
ต่างประเทศ
การรับอาวัลตั๋วเงิน
28,188
ภาระตามตั๋วแลกเงิน
ค่าสินค้าเข้าทีย่ ังไม่
ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
9,901
ภาระผูกพันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่
ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ 4,931,974
- การค้าประกันอื่น
6,070,256
29,178,178
- อื่น ๆ
รวม
40,218,497
40.2 ภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาว
(ก)

ธนาคารฯมี ภาระผูก พัน ตามสัญญาบริการกั บบริษั ท หลายแห่ง ซึ่ งมี อ ายุ ตามสัญ ญาคงเหลือ 1 - 5 ปี ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 คงเหลือจานวนที่ธนาคารฯจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวอีกจานวน 129 ล้านบาท และ
165 ล้านบาท ตามลาดับ

(ข)

ธนาคารฯมี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ติ ด ตั้ ง และพั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ กั บ บริ ษั ท หลายแห่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คงเหลือจานวนที่ธนาคารฯจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวอีกจานวน 57 ล้านบาท
และ 16 ล้านบาท ตามลาดับ

(ค)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการในงานสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทา
กั บ บริ ษั ท ใหญ่ ข องธนาคารฯ สั ญ ญามี ร ะยะเวลา 5 ปี โดยค่ า บริ ก ารค านวณจากค่ า บริ ก ารหลั ก และค่ า ต้ น ทุ น
การบริหารงาน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน
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40.3 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในหลายคดีโดยมีทุนทรัพย์รวมจานวน
349 ล้านบาท และ 1,161 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลของคดีดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด
41.

รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารหรือ
บุคคลผู้มีตาแหน่งเทียบเท่า รวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่มีอานาจในการจัดการ หรือกิจการ
ที่ธนาคารฯหรือกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุน
ที่ชาระแล้วของกิจการนั้น
ลักษณะความสัมพันธ์สามารถแบ่งได้ดังนี้
1.

บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ ได้แก่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2.

บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ ได้แก่
2.1 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
2.2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
2.3 บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จากัด (บริษัทย่อยของบริษัทตามข้อ 2.1 ข้างต้น)

3.

บริ ษั ท และบุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ใหญ่ ข องธนาคารฯเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 10 ขึ้ น ไป (“ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
ของบริษัทใหญ่”) ได้แก่
3.1
3.2
3.3
3.4

CTBC Bank Company Limited
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ (1)

(1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ไม่เข้านิยามบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันของธนาคารฯ เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564
CTBC Bank Company Limited ได้ซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯจากคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ แล้วทั้งหมด (31 ธันวาคม 2563: ถือหุ้น
ในบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ ในอัตราร้อยละ 10.43)

4.

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

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

5.

กรรมการและผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง กรรมการธนาคารฯ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กรรมการผู้ จั ด การ รองกรรม การผู้ จั ด การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยสายงานและตาแหน่งเทียบเท่า

6.

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ กรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
(ผู้ถือหุ้นตามข้อ 3 ข้างต้น) และบุคคลใกล้ชิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกรรมการและผู้บริหาร
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41.1 รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ในระหว่างปี ธนาคารฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวมีการคิดราคาระหว่างกัน
ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของการทาธุรกิจกับลูกค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
รายได้ดอกเบี้ย
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
รายได้เงินปันผล
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลจ่าย
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

7,224
50,522
105,726
102
815
164,389

27,625
79,001
106,597
207
1,172
214,602

242
144,805
145,047

110
107,931
108,041

1,829
1,829

10,627
10,627

3,479
888
4,367

1,073
4
1,077

1,040,000
1,040,000

500,000
500,000

1,686
3,480
26,706
14,144
1,320
13,659
60,995

4,690
5,329
29,887
41,411
1,910
17,518
100,745

317,875
32,295
98,499
448,669

289,900
32,848
107,899
430,647
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41.2 ยอดคงค้างระหว่างกัน
ยอดคงเหลือของรายการที่ธนาคารฯมีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
1,249,744
3,589,569
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
1,249,744
3,589,569
เงินลงทุน - ราคาทุน
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์อื่น
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

357,706
357,706

357,706
357,706

118,000

745,000

3,507,708
7,510
5,582
3,638,800

3,511,312
8,683
59,448
4,324,443

5

35

81,806
2
1
81,814

2,423
3
97
2,558

300

300

850
6,318

24
19,379
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31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์อื่น (ต่อ)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับฝาก
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
CTBC Bank Company Limited
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563

6,793

6,793

26,636
40,897

30,470
56,966

9,666

10,755

4,105

4,370

7,087,805
1,025,797
-

4,111,526
660,710
16,480

7,389,011
118,973
1,697,213
17,332,570

6,237,220
114,078
3,021,956
14,177,095

43,029
132,580

20,434
45,901

661,740
837,349

592,889
659,224

-

84,100

7,000
7,000

20,000
18,400
122,500
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31 ธันวาคม 2564
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
CTBC Bank Company Limited
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินอืน่
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น - หนังสือค้าประกันธนาคาร
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563

-

484

4

6

456
4,503
-

404
2,313
30

1,361
159
711
7,194

3,071
161
1,748
8,217

4,114

4,114

32,656

59,241

331,078
367,848

400,543
463,898

31,474

32,000

3

3

351

503

1,229
14
33,071

852
10
33,368

21,186
21,186

21,186
21,186
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ยอดคงค้ า งของรายการระหว่ า งกั น ที่ มี ส าระส าคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563
สามารถแสดงด้วยยอดถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
414,250
1,251,334
เงินรับฝาก
11,001
40,400
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
35,042
84,100
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
2,385,417
3,383,750
เงินรับฝาก
4,198
4,483
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
114,282
161,131
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
เงินรับฝาก
7,892,403
2,895,390
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
887,166
1,670,110
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
3,543,261
3,551,667
เงินรับฝาก
10,792,042
10,067,738
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
19,000
49,800
41.3 ผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่ า งปี สิ้น สุดวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 ค่ า ใช้ จ่ า ยผลตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริห ารของธนาคารฯ
ที่รับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนแยกประเภทได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
รวม

139
12
17
168

124
9
133

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของธนาคารฯ หมายถึง กรรมการธนาคารฯ ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยสายงานและตาแหน่งเทียบเท่า
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42.

ส่วนได้เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวที่ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ธนาคารฯมีการทาธุรกรรมกับกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่วนร่วมจัดตั้ง
เป็นผู้จัดการกองทุน เป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สินรวมถึงการจัดหาเงินทุนให้กับกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว กิจการที่มี
โครงสร้างเฉพาะตัวเหล่านี้มักอยู่ในรูปแบบของกองทุนรวมและกองทุนเพื่อการลงทุนบางประเภท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

31 ธันวาคม 2564
มูลค่า
จานวน
ตามบัญชี
ขาดทุนสูงสุด

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
มูลค่า
จานวน
ตามบัญชี
ขาดทุนสูงสุด

6,844,887
7,181,392

6,844,887
7,184,583

7,088,282
6,685,649

7,088,282
6,689,716

121,596
31

121,596
31

414,936
374

414,936
374

จานวนผลขาดทุนสูงสุดของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ เงินรับฝาก และดอกเบี้ยค้างจ่ายแสดงด้วยมูลค่า
ตามบัญชี และจานวนผลขาดทุนสูงสุดของเงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
43.

ข้อมูลส่วนงานดาเนินงาน
ธนาคารฯด าเนิ น กิ จ การใน 2 ส่ ว นงานหลั ก คื อ ส่ ว นงานการให้ สิ น เชื่ อ และส่ ว นงานอื่ น และด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในส่ ว นงาน
ทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารของธนาคารฯเป็นผู้มีอานาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน ได้มีการแบ่งส่วนงานการให้สินเชื่อเป็นเพื่อที่อยู่อาศัยและรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจ
คณะกรรมการบริหารสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกาไร
หรือขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดผลกาไรหรือขาดทุนจากการ
ดาเนินงานในงบการเงิน นอกจากนี้ การบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการ
บันทึกบัญชีสาหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
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ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานของธนาคารฯมีดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส่วนงานการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย
และรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ ส่วนงานอื่น
รวม
รายได้ดอกเบีย้ ที่รับจากลูกค้าภายนอก

1,204,519

5,638,209

908,410

รายได้จากการดาเนินงานสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น ๆ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภาษีเงินได้

7,751,138
6,858,262
(2,758,987)
(3,283,835)
(124,602)
690,838

กาไรสาหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนงานการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย
และรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ ส่วนงานอื่น
รวม
รายได้ดอกเบีย้ ที่รับจากลูกค้าภายนอก
รายได้จากการดาเนินงานสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น ๆ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

1,107,144

5,596,943

1,223,106

7,927,193
6,623,393
(2,591,074)
(2,298,242)
(326,484)
1,407,593
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส่วนงานการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย
และรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ ส่วนงานอื่น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้/รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

29,011,365 180,587,014

รวม
- 209,598,379
251,478,662
216,379,623
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนงานการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย
และรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ ส่วนงานอื่น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้/รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

23,880,244 170,220,017

รวม
- 194,100,261
240,084,839
203,718,435

ธนาคารฯดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กาไรและสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน งบการเงิ น
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว นอกจากนี้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ
ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของรายได้รวม
44.

การบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่ธนาคารฯมีการจั ดการและควบคุมดูแลความเสี่ยงต่างๆ
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯนั้นได้มีการทบทวนเป็นประจาทุกปี เพื่อให้สามารถ
สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้

44.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk) คือ ความเสี่ยงจากโอกาสที่ความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญา (Counterparty)
ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้ รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงอันเกิดจาก
การที่คุณภาพของสินเชื่อหรือเงินลงทุนเสื่อมสถานะลง และไม่สามารถปรับราคาเพื่ อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มได้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารฯ
ความเสี่ยงด้านเครดิตถือเป็นความเสี่ยงที่มีความสาคัญมากต่อธุรกิจสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงด้านการให้
สินเชื่อซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของธนาคารฯ ทั้งในด้านของเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนและภาระผูกพัน และการทาธุรกรรมที่มี
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ลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ โดยความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารฯอาจได้รับความเสียหายจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชี
ของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวมกับภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องจากการค้าประกัน อาวัล หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
ธนาคารฯได้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ โดยการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเพื่อควบคุม ป้องกันและ
ลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อ โดยหลักการให้สินเชื่อต้องพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิ พื้นที่
เป้าหมายในการให้สินเชื่อ ประเภทธุรกิจ ลักษณะสินเชื่อ กิจกรรม การกาหนดขอบเขตวงเงินให้กู้ยืมต่อรายเพื่อลดความเสี่ยง
ในการกระจุกตัวของสินเชื่อ หลักทรัพย์ค้าประกันเพื่อใช้ในการปรับลดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ธนาคารฯไม่ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ธนาคารฯมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่สาคัญ ได้แก่
(ก)

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ธนาคารฯพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวลูกหนี้ ธุรกิจของลูกหนี้/คู่สัญญา และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบในทางลบ
ต่อรายได้และการดาเนินธุรกิจของลูกหนี้/คู่สัญญา รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินเชื่อและ
แนวโน้มการค้างชาระ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพของคุณภาพสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านเครดิตได้ ธนาคารฯยังจัดให้มีการ
สอบทานการจัดระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ และสอบทานความสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่กาหนด

(ข)

การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement)
ธนาคารฯจัดให้มีเครื่องมือเพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองคุณภาพสินเชื่อ ประกอบด้วย Credit Rating Model ใช้ในการ
จัดอันดับเครดิตสาหรับลูกค้านิติบุคคล และ Credit Scoring Model ใช้ในการจัดอันดับเครดิตสาหรับลูกค้าบุคคล
ธรรมดา ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและเงินกองทุน เพื่อลดการพึ่งพิงการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้อนุมัติในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

(ค)

การติดตามดูแลความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting)
ธนาคารฯจัดให้มีกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตที่ทาให้ทราบถึงปริมาณและระดับความเสี่ยงของลูกหนี้
อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน โดยกาหนดให้มีการทบทวนวงเงินและการติดต่อเยี่ยมเยียนลูกหนี้ทุกปีอย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ง
รวมถึงการประเมิน มูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้ค้าประกันทั้งในด้านมูลค่าและสภาพคล่อง พร้อมทั้งรายงานสถานะและ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกหนี้ต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่าเสมอ

(ง)

การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation)
ธนาคารฯมีการกาหนดระดับการกระจุกตัวสูงสุดของเงินให้สินเชื่อทั้งในระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Limit)
และระดับลูกค้า เพื่อควบคุมไม่ให้ธนาคารฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในภาคธุรกิจหนึ่ง ๆ หรือลูกค้ารายใดรายหนึ่ง
มากเกินไป ซึ่งหากระดับความเสี่ยงถึงระดั บที่กาหนด หน่วยงานต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุถึงความผิดปกติดังกล่าว
เพื่อดาเนินการให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ธนาคารฯยังจัดให้มี กระบวนการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบและกระบวนการที่ธนาคารฯกาหนด

นอกจากนี้ ธนาคารฯยังดาเนินการให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อคาดการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของลูกหนี้หรือคู่สัญญาแต่ละรายและเครดิตประเภทต่าง ๆ
ภายในพอร์ ต และน าผลกระทบของการเสื่ อ มคุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ ในพอร์ ต สิ น เชื่ อ ของลู ก หนี้ ม าพิ จ ารณาว่ า มี ผ ลกระทบ
ต่อความเพียงพอของเงินกองทุนและการกันสารองค่าเผื่อ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่มีอยู่ เพื่อให้ธนาคารฯ
สามารถดาเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันกาล
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ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต
ตารางด้านล่างนี้แสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตสาหรับเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้และยังไม่รับรู้ ฐานะเปิด
ต่อความเสี่ยงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นต้นของเครื่องมือทางการเงินโดยไม่คานึง ถึงหลักประกันและการดาเนินการใดๆ เพื่อเพิ่มความ
น่าเชื่อถือ
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตคือ มูลค่าตามบัญชี
สาหรับสัญญาค้าประกันทางการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ จานวนสูงสุดที่ธ นาคารฯต้องจ่ายชาระถ้า
ผู้ ถื อ สั ญ ญาค้ าประกั น ทวงถาม และส าหรั บ ภาระผู ก พั น วงเงิ น สิ น เชื่ อ ซึ่ งไม่ ส ามารถยกเลิ ก ได้ ต ลอดอายุ ข องสิ น เชื่ อ นั้ น
ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ จานวนตามข้อตกลงการให้กู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต มีดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับทีไ่ ม่เกีย่ วกับเงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
สัญญาค้าประกันทางการเงิน
รวม
รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563

35,272,857

35,931,320

35,084,298
179,237,167
144,696
249,739,018
34,110,152
1,569,718
35,679,870
285,418,888

37,090,065
162,025,501
187,220
235,234,106
35,095,028
125,910
35,220,938
270,455,044

การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาส่งผลให้ธนาคารฯอาจจะได้รับ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ธนาคารฯกาหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต โดยทาการวิเคราะห์
เครดิตจากข้อมูลของลูกค้า และติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน จานวนเงินที่แสดงในตารางสาหรับสินทรัพย์
ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) และสาหรับภาระผูกพันวงเงิน
สินเชื่อและสัญญาค้าประกันทางการเงิน คือ จานวนที่มีภาระผูกพันหรือค้าประกัน ตามลาดับ
คาอธิบายของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงอายุ
ที่คาดไว้ และการด้อยค่าด้านเครดิต อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 และข้อที่ 5
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มกี าร
เพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
Investment grade*
ไม่ค้างชาระ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มกี ารเพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนัยสาคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มกี ารด้อย
ค่าด้านเครดิต

รวม

20,602,689
14,670,168
35,272,857
(5,130)
35,267,727

-

-

20,602,689
14,670,168
35,272,857
(5,130)
35,267,727

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Investment grade*
31,963,327
รวม
31,963,327
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2,341)
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
31,960,986

3,120,971
3,120,971
(200,000)
2,920,971

-

35,084,298
35,084,298
(202,341)
34,881,957

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
ค้างชาระ 0 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึน้ ไป
รวม
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

168,856,006
168,856,006
(2,831,820)
166,024,186

4,681,749
185,356
4,867,105
(1,096,662)
3,770,443

1,881,353
40,879
3,438,965
5,361,197
(2,812,773)
2,548,424

175,419,108
226,235
3,438,965
179,084,308
(6,741,255)
172,343,053

สินทรัพย์อื่น
ค้างชาระ 0 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึน้ ไป
รวม
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

3,224
3,224
(1,077)
2,147

389
132
521
(266)
255

369
87
41,332
41,788
(41,788)
-

3,982
219
41,332
45,533
(43,131)
2,402

ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
ค้างชาระ 0 - 30 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึน้ ไป
รวม
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

34,024,759
34,024,759
(45,768)
33,978,991

63,242
63,242
(1,134)
62,108

3,270
18,881
22,151
(2,082)
20,069

34,091,271
18,881
34,110,152
(48,984)
34,061,168

สัญญาค้าประกันทางการเงิน
ค้างชาระ 0 - 30 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึน้ ไป
รวม
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

1,569,359
1,569,359
(4,250)
1,565,109

-

359
359
(3)
356

1,569,359
359
1,569,718
(4,253)
1,565,465

* Rating ของสถาบันจัดอันดับความเสี่ยงภายนอก

267

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มกี าร
เพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
Investment grade*
ไม่ค้างชาระ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มกี ารเพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนัยสาคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มกี ารด้อย
ค่าด้านเครดิต

รวม

18,633,770
17,297,550
35,931,320
(5,571)
35,925,749

-

-

18,633,770
17,297,550
35,931,320
(5,571)
35,925,749

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Investment grade*
33,379,568
รวม
33,379,568
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2,276)
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
33,377,292

3,710,497
3,710,497
(200,000)
3,510,497

-

37,090,065
37,090,065
(202,276)
36,887,789

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
ค้างชาระ 0 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึน้ ไป
รวม
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

151,561,757
151,561,757
(944,581)
150,617,176

4,356,312
425,369
4,781,681
(869,397)
3,912,284

380,440
54,054
5,064,459
5,498,953
(2,762,044)
2,736,909

156,298,509
479,423
5,064,459
161,842,391
(4,576,022)
157,266,369

สินทรัพย์อื่น
ค้างชาระ 0 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึน้ ไป
รวม
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

2,141
2,141
(746)
1,395

127
233
360
(318)
42

1,640
18
34,418
36,076
(36,076)
-

3,908
251
34,418
38,577
(37,140)
1,437

ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
ค้างชาระ 0 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึน้ ไป
รวม
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

34,993,672
34,993,672
(17,796)
34,975,876

66,388
1,107
67,495
(55)
67,440

16,042
17,819
33,861
(8,194)
25,667

35,076,102
1,107
17,819
35,095,028
(26,045)
35,068,983

สัญญาค้าประกันทางการเงิน
ค้างชาระ 0 - 30 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึน้ ไป
รวม
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

125,551
125,551
(772)
124,779

-

359
359
(4)
355

125,551
359
125,910
(776)
125,134

* Rating ของสถาบันจัดอันดับความเสี่ยงภายนอก
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หลักประกันและการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ธนาคารฯมีหลักประกันที่ถือไว้และการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อ ถือ ของฐานะเปิดต่ อความเสี่ย งด้านเครดิ ต
โดยรายละเอียดของหลักประกันที่ธนาคารฯถือไว้สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภท มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ฐานะเปิดต่อความเสี่ยง
ที่มีหลักประกัน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ

15,500,614
96,718,214

ประเภทของหลักประกันหลัก

8,800,239 พันธบัตร
83,373,512 ที่ดนิ และอาคาร, เครื่องจักรและ
อุปกรณ์, เงินฝาก

44.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงิน/ตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน
ของธนาคารฯ โดยความเสี่ ย งด้ า นตลาดของธนาคารฯ ประกอบด้ ว ย ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย ความเสี่ ย งด้ า น
อัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
(ก)

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งอาจจะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนี้สินและ
ส่วนของเจ้าของ และความไม่สอดคล้องระหว่างระยะเวลาคงเหลือในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ของรายการ
ทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
ธนาคารฯมีโครงสร้างของสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้สิ นเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนโครงสร้างหนี้สินส่วนใหญ่เป็นรายการ
เงินรับฝากจากประชาชน โดยรายการหลักดังกล่าวอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่อ
อั ต ราดอกเบี้ ย มีค วามผัน ผวน ธนาคารฯก็ มี ค วามเสี่ ยงที่ จ ะได้รับ ผลกระทบต่ อ รายได้ รายจ่ า ย และ/หรื อ มู ลค่า
ทางเศรษฐกิจ (มูลค่าของส่วนของเจ้าของ) ด้วย ดังนั้น ธนาคารฯจึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ในบัญชีเพื่อการธนาคารเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
สาหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) เป็นความเสี่ยงที่ทาให้รายได้หรือ
เงินกองทุนของธนาคารฯได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน
และรายการภาระผูกพันทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก
ความแตกต่ า งของอายุ ค งเหลื อ (Maturity Mismatch) และความสามารถในการปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ครั้งต่อไป
(Repricing Risk) ของรายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของธนาคารฯ
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โดยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร มีลักษณะของความเสี่ยง เป็นดังนี้
(1)

ความเสี่ยงจากช่วงเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Repricing Risk)
เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการครบ
กาหนดสัญญาไม่ตรงกัน

(2)

ความเสี่ยงจากผลต่างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Basis Risk)
เกิ ด จากการที่ อั ต ราดอกเบี้ ย อ้ า งอิ งของสิ น ทรั พ ย์ แ ละอั ต ราดอกเบี้ ย อ้ า งอิ ง ของหนี้ สิ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
โดยไม่สอดคล้องกัน

(3)

ความเสี่ยงจากสิทธิแฝง (Option Risk)
ธนาคารฯมีความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในนิติกรรมสัญญาทางการเงินของธนาคารฯไม่ว่าด้านลูกหนี้หรือเจ้าหนี้
ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ คู่ สั ญ ญาของธนาคารฯเปลี่ ย นแปลงแผนการช าระเงิ น หรื อ ไถ่ ถ อนเงิ น ไปจากแผนการเดิ ม
เมื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาดมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ผู้ ถื อ สิ ท ธิ ดั งกล่ า วมั ก จะใช้ สิ ท ธิ เ มื่ อ อยู่ ใ นฐานะเสี ย เปรี ย บ
ตามแผนการชาระเงินเดิม อันจะทาให้ต้นทุนดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทน หรือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รวมทั้ง
โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลง

ธนาคารฯมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารฯได้กาหนดระดับเพดานความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้
เกินกว่าระดับเพดานที่กาหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้ทราบถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นเป็นงวดรายเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารฯมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต โดยใช้สถานการณ์จาลองของ ธปท. และ/หรือสถานการณ์จาลองที่ธนาคารฯกาหนดขึ้นเอง
ตามความเหมาะสม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน จาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(1)

มีอัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตรา
ตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

1,686,717
1,081,943
116,681,009
95,583,455
1,099,982
-

ไม่มีดอกเบี้ย

สินเชื่อด้อย
คุณภาพ

รวม

31,265,000
34,002,355
55,329,121

717,749
2,315,579
163,992
6,851,790
-

5,110,363

717,749
35,267,296
163,992
41,936,088
177,120,493

96,561,839
17,901,428
2,400,000
584,547

367,811
51,062
189,544
33,520
1,658
-

-

192,513,105
19,052,472
189,544
33,520
2,401,658
584,547

ในกรณี ที่ สั ญ ญาเงิ น ให้ กู้ ยื ม ได้ ก าหนดให้ จ่ า ยดอกเบี้ ย ทั้ ง อั ต ราคงที่ ใ นช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง และจ่ า ยอั ต ราดอกเบี้ ย ปรั บ ขึ้ น ลงอ้ า งอิ ง ตามอั ตราตลาด
ในอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารฯจัดประเภทเงินให้กู้ยืมจานวนคงค้างทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคารฯคิด ณ ขณะนั้น

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(1)

มีอัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตรา
ตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

1,500,004
1,071,098
108,773,956
91,066,208
1,585,065
-

ไม่มีดอกเบี้ย

สินเชื่อด้อย
คุณภาพ

รวม

31,630,000
36,018,967
46,849,290

801,380
2,793,338
412,457
7,095,185
-

5,368,635

801,380
35,923,342
412,457
44,185,250
160,991,881

91,485,161
10,371,917
5,000,000
759,995

183,595
246,129
949,585
228,458
5,976
-

-

182,734,964
12,203,111
949,585
228,458
5,005,976
759,995

ในกรณีที่สัญญาเงินให้กู้ยืมได้กาหนดให้ จ่ายดอกเบี้ยทั้งอั ตราคงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและจ่า ยอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้างอิง ตามอั ตราตลาดในอี ก ช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารฯจัดประเภทเงินให้กู้ยืมจานวนคงค้างทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคารฯคิด ณ ขณะนั้น
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีวันที่มีการกาหนดอัตราใหม่หรือวันครบกาหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) นับจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(1)

(2)

31 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

620,000

30,345,000

300,000

-

-

31,265,000

0.45 - 3.20

727,938

3,007,471
23,081,189

3,486,782
16,097,688

19,408,177
14,195,706

8,099,925
1,226,600

34,002,355
55,329,121

0.51 - 5.00
1.00 - 6.00

4,138,650
-

39,699,298
10,806,329

47,057,870
6,200,691

5,666,021
894,408

-

-

54,824

152,683

377,040

2,400,000
-

96,561,839 0.15 - 1.85
17,901,428 0.01(1), 0.1(2),
0.20 - 0.85
2,400,000
3.75
584,547 1.37 - 2.90

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 เป็นอัตราดอกเบี้ยของยอดจานวน 3,704 ล้านบาท ที่ธนาคารฯได้รับเพื่อช่วยเหลือกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 เป็นอัตราดอกเบี้ยของยอด 2,131 ล้านบาท ที่ธนาคารฯได้รับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ขาดสภาพคล่อง

(หน่วย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(1)

(2)

31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
5,215,000 26,415,000

-

- 31,630,000

0.42 - 3.65

- 1,473,815 7,269,939 15,603,423 11,671,790 36,018,967
1,204,274 15,869,994 12,334,853 15,886,570 1,553,599 46,849,290

1.585 - 5.00
1.40 - 5.125

- 91,485,161
- 10,371,917

0.15 - 2.50
0.01(1), 0.1(2),
0.22 - 1.35
1.99, 5.125
1.65 - 2.90

2,777,503 38,012,925 42,893,892
- 5,857,821 2,799,908
-

1,000,000
67,720

183,890

-

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

7,800,841
1,714,188
4,000,000
465,294

43,091

5,000,000
759,995

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 เป็นอัตราดอกเบี้ยของยอดจานวน 3,003 ล้านบาท ที่ธนาคารฯได้รับเพื่อช่วยเหลือกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 เป็นอัตราดอกเบี้ยของยอด 2,337 ล้านบาท ที่ธนาคารฯได้รับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ขาดสภาพคล่อง
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นอกจากนี้ ธนาคารฯมีสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้/ค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่คานวณโดยถัวเฉลี่ยจาก
ยอดคงเหลือในระหว่างปีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 เป็นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
30,495,698
เงินลงทุนในตราสารหนี้
36,679,226
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
168,356,687
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
188,210,117
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
13,179,766
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
3,173,016

2564
รายได้/
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

2563
รายได้/
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

อัตรา
เฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

อัตรา
เฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

482,619
907,813
6,360,706

1.58
2.48
3.78

30,675,753
39,372,674
157,941,824

490,685
1,222,486
6,214,022

1.60
3.10
3.93

1,977,274
68,453
140,804

1.05
0.52
4.44

174,758,868
14,612,538
9,314,349

2,536,585
109,049
315,526

1.45
0.75
3.39

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เป็นการแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ที่เป็นไปได้ต่อกาไรหรือขาดทุน และส่วนของเจ้าของของธนาคารฯ โดยกาหนดให้ตัวแปรอื่นคงที่
ความอ่ อ นไหวของก าไรหรื อ ขาดทุ น เป็ น ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย ต่ อ ก าไรหรื อ ขาดทุ น ส าหรั บ ปี
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานความอ่อนไหวของส่วนของเจ้าของ
คานวณโดยวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมถึงผลกระทบของการป้อ งกั นความเสี่ยงในกระแสเงินสด โดยสมมติให้อัตราดอกเบี้ ย
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 โดยวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อกาไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
กาไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของ กาไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1

209,127
(312,145)

209,127
(312,145)

83,429
(230,046)

83,429
(230,046)

หมายเหตุ: เป็นการประมาณการผลกระทบจากการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของอัตราดอกเบี้ยต่อกาไรหรือขาดทุนในช่วงระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า
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(ข)

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจมีผลให้มูลค่า
ของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป และทาให้เกิดกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งส่งผลทาให้เกิดความ
ผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน
ธนาคารฯมีการทาธุรกรรมการค้าเงินตราต่างประเทศ การให้บริการธุรกิจ Trade Finance เพื่อรองรับธุรกรรมของ
ลูกค้าที่มีการค้าขายกับคู่ค้าในต่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Exchange) ทั้งด้านซื้อ
(Buy) และขาย (Sell) รวมถึงธุรกรรมโอนเงินชาระเงินที่ธนาคารฯทากับลูกค้า ส่งผลให้ธนาคารฯมีฐานะเงินตรา
ต่างประเทศจากธุรกรรมที่ธนาคารฯทาและให้บริการแก่ลูกค้า ดังกล่าว ธนาคารฯจึงได้มี การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนด้วยการกาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีการกาหนด
เพดานความเสี่ยงสูงสุดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้ทั้งเครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ Value-at-Risk (VaR Model) และ
เครื่องมืออื่น เช่น ฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ (Net Open Position) และ Year to Date Loss Limit เพื่อติดตาม
การดาเนินงานอย่างใกล้ชิดและควบคุมให้ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคารฯเทียบเท่าสกุลเงินบาท มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

ยูโร

เยน

ดอลลาร์
ฮ่องกง

อื่น ๆ

ฐานะเงินตราต่างประเทศ
ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ

403,752
1,081,943
3,522,928
1
5,008,624
758,521
661,740
1,005
20,979
1,442,245
3,566,379

7,567
22,080
3
29,650
29,650

9,342
6,273
15,615
4,360
4,360
11,255

-

16,054
88,074
104,128
758
-

ฐานะเงินตราต่างประเทศ
นอกงบแสดงฐานะการเงิน - สุทธิ
(สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน และสัญญา
แลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน)

(3,381,053)

(9,474)

(42,091)

-

(91,300)

758
103,370
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

ยูโร

เยน

ดอลลาร์
ฮ่องกง

อื่น ๆ

ฐานะเงินตราต่างประเทศ
ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ

205,371
1,071,098
2,047,228
1
3,323,698
1,139,852
683,000
4,912
7,407
1,835,171
1,488,527

490
19,922
1
20,413
20,413

624
624
624

-

9,540
62,366
71,906
682
682
71,224

ฐานะเงินตราต่างประเทศ
นอกงบแสดงฐานะการเงิน - สุทธิ
(สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน และสัญญา
แลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน)

(1,475,021)

(20,282)

54,253

-

(63,457)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การวิเคราะห์จะคานวณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นไปได้ต่อกาไรหรือขาดทุน และส่วนของเจ้าของ
ของธนาคารฯ โดยมีข้อสมมติฐานว่าตัวแปรอื่นคงที่ ความเสี่ยงที่เผชิญและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากรอบระยะเวลาก่อน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อกาไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
กาไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของ กาไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ลดลงร้อยละ 5

156,150
(155,469)

156,150
(155,469)

74,759
(74,759)

74,759
(74,759)

หมายเหตุ: ผลกระทบของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง เงินสกุลนั้นๆ แข็งค่า (อ่อนค่า) เมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
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(ค)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
ตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซึ่งอาจจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อ
รายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ธนาคารฯมีการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนอย่างใกล้ชิด โดยธนาคารฯมีนโยบาย
ในการลงทุนในตราสารทุนที่มีความเสี่ยงต่ากว่าตลาดตราสารทุน และธนาคารฯยังได้ติดตามความเสี่ยงของเงินลงทุน
ในตราสารทุนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงของเงินลงทุนในตราสารทุนของธนาคารฯยังคงอยู่ในระดับที่ต่ากว่าตลาด
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน
ตารางด้ า นล่ า งนี้ แ สดงผลกระทบของราคาของตราสารทุ น ต่ อ ก าไรหรื อ ขาดทุ น และส่ ว นของเจ้ า ของ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 โดยมีสมมติฐานว่าตัวแปรอื่นคงที่
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
กาไรหรือ
กาไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของ
ขาดทุน
ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10

-

339,492
(339,492)

-

344,103
(344,103)

หมายเหตุ: สมมติฐานการเพิ่มขึ้น (ลดลง) เป็นร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ SET Index
(ง)

ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ทั้งนี้ ธนาคารฯยังไม่มีนโยบายถือฐานะดังกล่าว

44.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกาหนด เนื่องจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน จนทาให้เกิดความ
เสียหายแก่ธนาคารฯ
ธนาคารฯได้ จัด การบริห ารความเสี่ ยงด้ า นสภาพคล่อ ง โดยจั ด ท ารายงานสถานะสภาพคล่อ งสุ ท ธิ หรื อ Liquidity Gap
โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิตามช่วงเวลา (Contractual Liquidity Gap) และ
รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิหลังปรับพฤติกรรม (Behavior Liquidity Gap) เพื่อวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารฯ
ตามแต่ละช่วงเวลา และพิจารณาความเพียงพอของกระแสเงินสุทธิตลอดช่วง 1 ปีข้างหน้า และได้กาหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยพิจารณาจากยอดสะสมของฐานะสภาพคล่องสุทธิที่ปรับอายุคงเหลือตามพฤติกรรมผู้ฝากเงิน
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามที่ธนาคารฯกาหนดไว้
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ทั้งนี้ ธนาคารฯกาหนดให้มีการศึกษาผลกระทบต่อสภาพคล่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การไถ่ถอนเงินฝาก
ก่อนกาหนด การเปลี่ยนแปลงลักษณะการต่ออายุเงินฝาก (Roll over) เป็นต้น โดยได้กาหนดสถานการณ์จาลองออกเป็น
สถานการณ์ปกติ (Normal Scenario) และสถานการณ์วิกฤต (Stress Scenario) ซึ่งครอบคลุมถึงผลกระทบต่อการบริหาร
สภาพคล่องของธนาคารฯด้วย โดยให้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นผู้ดาเนินการและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อประเมิน ความต้องการสภาพคล่องในแต่ละกรณี และเป็นแนวทางสาหรับการจัดทาแผนรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง
นอกจากนี้ ธนาคารฯยั งได้ติ ดตามความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องตามหลัก เกณฑ์ การดารงสิน ทรัพ ย์ สภาพคล่อ งเพื่ อ รองรับ
สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งกาหนดสมมติฐานให้กระแสเงินสดไหล
เข้า-ออกที่อาจเกิดขึ้นสะท้อนตามประเภทคู่สัญญาที่มีพฤติกรรมการถอนเงินที่แตกต่างกันและสะท้อนตามประเภทธุรกรรมทั้ง
ที่อยู่ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่มีปัจจัยบ่งชี้กระแสเงินสดไหลเข้า-ออกแตกต่างกัน รวมถึงสะท้อนโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
ที่อาจทาให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเข้าช่วยเหลือด้านสภาพคล่องในสถานการณ์กระแสเงินไหลออกอย่างรุนแรงและต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้กาหนดระดับเพดานความเสี่ยงเพื่อติดตามดูแลระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และสามารถด ารงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งได้ อ ย่ า งเหมาะสม และรองรั บ พฤติ ก รรมทั้ ง ด้ า นกระแสเงิ น เข้ า และออก
ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ที่ครบกาหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(1)

เมื่อ
ทวงถาม

ไม่เกิน
1 ปี

31 ธันวาคม 2564
1-5
มากกว่า
ปี
5 ปี

ไม่มี
กาหนด

รวม

717,749
717,749
3,372,296 31,895,000
- 35,267,296
46,236
117,756
163,992
- 6,494,253 20,490,120 8,099,925 6,851,790 41,936,088
9,140,280 66,109,975 54,931,202 46,939,036
- 177,120,493
97,561,775 88,262,882
1,151,044 17,007,020
189,544
33,520
1,658
207,507

6,683,183
894,408
377,040

5,265
2,400,000
-

- 192,513,105
- 19,052,472
189,544
33,520
- 2,401,658
584,547

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ครบกาหนดเมื่อทวงถามรวมจานวนเงินคงค้างตามสัญญาของลูกหนี้รายที่ผิดนัดชาระ และเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่า
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(หน่วย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(1)

เมื่อ
ทวงถาม

31 ธันวาคม 2563
1-5
มากกว่า
ปี
5 ปี

ไม่เกิน
1 ปี

801,380
8,008,342 27,915,000
- 135,796 276,661
- 8,743,754 16,674,521
9,908,767 48,753,368 50,827,969

11,671,790
51,501,777

91,703,616 82,187,264 8,838,774
1,831,194 8,657,729 1,714,188
949,585
- 228,458
- 1,001,431 4,004,545
- 251,610 465,294

5,310
43,091

ไม่มี
กาหนด

รวม

801,380
- 35,923,342
412,457
7,095,185 44,185,250
- 160,991,881
- 182,734,964
- 12,203,111
949,585
228,458
- 5,005,976
759,995

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ครบกาหนดเมื่อทวงถามรวมจานวนเงินคงค้างตามสัญญาของลูกหนี้รายที่ผิดนัดชาระ และเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่า

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมีภาระผูกพัน ซึ่งจาแนกตามระยะเวลาครบกาหนดของสัญญา
นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้ดังต่อไปนี้

การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยัง
ไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้
การค้าประกันอื่น
ภาระผูกพันอื่น
(1)

31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 ปี
รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 ปี
รวม

28,188

96,303

-

28,188

10,000

106,303

165,339
165,339 141,047
141,047
414,448
414,448 228,952
228,952
4,931,974
- 4,931,974 4,737,470
- 4,737,470
4,675,284(1) 1,413,644 6,088,928 4,721,477(1) 494,046 5,215,523
- 29,178,178 29,178,178
- 30,357,558 30,357,558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จานวนเงินดังกล่าวได้รวมสัญญาที่ไม่ระบุวันครบกาหนดจานวน 2,778 ล้านบาท และ 2,474 ล้านบาท ตามลาดับ
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45.

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

45.1 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดง
ตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วัด มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธ์

31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

รวม

163,992

-

163,992

-

163,992

34,881,957

-

34,881,957

-

34,881,957

6,851,790

6,844,887

-

6,903

6,851,790

33,520

-

33,520

-

33,520

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วัด มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธ์

31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

รวม

412,457

-

412,457

-

412,457

36,887,789

-

36,887,789

-

36,887,789

7,095,185

7,088,282

-

6,903

7,095,185

228,458

-

228,458

-

228,458

ในระหว่างปีปัจจุบัน ธนาคารฯไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
และไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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45.2 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนและต้องเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ระดับ 1

31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

717,749
35,267,727
170,144,008

717,749
2,752,296
-

-

192,513,105
19,052,472
189,544
2,401,658
584,547

95,951,266
1,151,044
189,544
1,658
-

96,537,337
17,902,046
2,292,168
561,063

รวม

717,749
32,546,709 35,299,005
169,847,739 169,847,739
-

192,488,603
19,053,090
189,544
2,293,826
561,063
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่า
ตามบัญชี

ระดับ 1

801,380
35,925,749
155,838,424

801,380
2,793,343
-

182,734,964
12,203,111
949,585
5,005,976
759,995

91,249,803
1,831,194
949,585
5,976
-

31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
91,514,768
10,375,900
5,053,452
727,602

รวม

33,117,161
155,993,270

801,380
35,910,504
155,993,270

-

182,764,571
12,207,094
949,585
5,059,428
727,602

280

ธนาคารฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

46.

(ก)

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสด และหนี้สินจ่ายคืนเมื่อ ทวงถาม
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

(ข)

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ค านวณโดยใช้ ผ ลตอบแทนที่ ป ระกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย

(ค)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคตตามความเหมาะสมและ/หรือเทียบเคียงกับข้อมูลของบริษัทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

(ง)

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
ตามอัตราตลาด ประมาณโดยเทียบเคียงกับมูล ค่าตามบัญ ชีสุท ธิค่ าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิต ที่ค าดว่ าจะเกิ ด ขึ้ น
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อของธนาคารฯ
ที่มีลักษณะคล้ายกัน

(จ)

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

(ฉ)

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์อ้างอิงจากราคาซื้อ ขายในตลาด ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พั น ธ์
ที่ไม่สามารถอ้างอิงราคาตลาดได้ มูลค่า ยุติธรรมจะคานวณโดยใช้เทคนิคและแบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมิน
มูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองเป็นข้อมูลตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ปรับด้วยค่าความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย

(ช)

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมประเภทตราสารด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิคานวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมประเภท
ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ค านวณจากมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของประมาณการกระแสเงิ น สดจ่ า ยในอนาคต คิ ด ลดด้ ว ย
อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสาหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

(ซ)

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตามสัญญาเช่า คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯที่มีลักษณะคล้ายกัน

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของธนาคารฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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ข้อมูลอ้างอิง
ผู้สอบบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี

:

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
นางสาวรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315

ที่ตั้งสานักงาน

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

โทรศัพท์

0 2264 0777

โทรสาร

0 2264 0789-90

เว็บไซต์

www.ey.com/th
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ทำเนียบสำขำ
ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
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