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สารจากประธานกรรมการ
ในป 2555 เศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางแข็งแกรงโดยเปนผลจากความเชื่อมั่นภาคเอกชน ภาคบริการและการ
ท อ งเที่ ย วที่ ข ยายตั ว ได ดี และรั ฐ บาลสนั บ สนุ น การฟ น ตั ว ผ า นนโยบายสํ า คั ญ อาทิ เ ช น นโยบายรถยนต คั น แรก/
บานหลังแรก นโยบายเพิ่มผลตอบแทนขาราชการ อยางไรก็ตาม ภาคการสงออกไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จีน และวิกฤตหนี้ยุโรป สงผลใหการสงออกรวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการสงออกขยายตัวไดในอัตราที่ต่ํา
สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2556 คาดวาจะขยายตัวไดในอัตราที่ใกลเคียงกับป 2555 โดยไดรับ
ปจจัย หนุนจากการใชจ ายภาครัฐบาลในการลงทุ นโครงสรา งพื้นฐาน รวมถึ งทิศทางการสง ออกที่ นาจะปรับตั ว ดีขึ้ น
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดวาจะฟนตัว
ในป 2555 ผลประกอบการของธนาคารเติบโตอยางตอเนื่อง โดยผลการดําเนินงานจากงบการเงินรวมมี
กําไรสุทธิกอนหักภาษี อยูที่ 897 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.87 เมื่อเทียบกับป 2554 สินทรัพยรวมขยายตัวอยูที่ 122,139
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 จํานวน 40,933 ลานบาท หรือเติบโตประมาณรอยละ 50.41 เงินใหสินเชื่อ เติบโตรอยละ
52.06 คุณภาพสินทรัพยแมวาจะมีจํานวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ 1.82 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด
แตธนาคารยังคงมีอัตราสวนที่ต่ํากวาอุตสาหกรรม
ธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา และเปนการเพิ่มชองทาง
ในการหารายไดคาธรรมเนียม ไดแก บริการ Internet Banking ภายใตชื่อ LH BANK SPEEDY การเพิ่มชองทางการ
ใหบริการผานการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นจาก 43 สาขาในป 2554 เปน 65 สาขาในป 2555 การเพิ่มจํานวนตู ATM และ
ปจจุบันอยูระหวางการจัดใหมีบริการธนาคารเคลื่อนที่โดยรถตู (Mobile Branch) ไปจอดใหบริการตามจุดตาง ๆ การ
ใหบริการทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) การใหบริการตู ATM 3 in 1 เปนตู ATM ที่ใหบริการฝาก
เงิน ถอนเงิน โอนเงิน ปรับสมุดบัญชีอยูใน ตูเดียว และการใหบริการทําธุรกรรมหนาเคานเตอรธนาคารโดยไมตอง
เขียนสลิป เปนตน ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เหลานี้ จะชวยตอบสนองตอความตองการของลูกคา รวมทั้ง
เปนการอํานวยความสะดวกเพื่อใหลูกคามาใชบริการของธนาคารมากขึ้น
คณะกรรมการธนาคารไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปน
ธรรม มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สังคมโดยรวม รวมทั้งการบริหารจัดการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต อันนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และเปนรากฐานของการเจริญเติบโตอยางมี
เสถียรภาพและยั่งยืน และขอขอบคุณผูถือหุนทุกทาน นักลงทุน ลูกคาทุกกลุม สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงหนวยงานราชการตาง ๆ ที่ไดใหความไววางใจและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของธนาคารดวยดีเสมอมา ธนาคาร
จะมุงมั่นพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม พรอมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินใหครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา และมีความเชื่อมั่นวาธนาคารจะเติบโตอยางมีคุณภาพ

(นายอนันต อัศวโภคิน)
ประธานกรรมการ
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ความเปนมาของธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินที่เปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค ซึ่งเกิด
จากแนวความคิดของกลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยรายใหญในประเทศไทย คือ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
และบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ดําเนินธุรกิจ
ดานการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย โดยมีสวนแบงการตลาดรวมเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะมีฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคงแลว ยังตระหนักถึงการจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี ประกอบกับในป 2547 ทางการไดประกาศ
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเห็นวาเปนเวลาเหมาะสมที่กลุมบริษัทจะไดขยายการดําเนินธุรกิจใหครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น จึงไดใหบริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส จํากัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
รอยละ 43 ของทุนชําระแลว เสนอแผนจัดตั้งธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตอกระทรวงการคลัง และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2548 กระทรวงการคลังไดอนุญาตใหเปดดําเนินการธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ไดยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุม
ธุรกิจทางการเงินตอธนาคารแหงประเทศไทย และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหจัดตั้ง
กลุมธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัทแอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน
และมีธนาคารเปนบริษัทลูกในกลุม Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด
เปนบริษัทลูกนอกกลุม Solo Consolidation
ในป 2553 ธนาคารไดเขาซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูไนเต็ด จํากัด และไดเปลี่ยนชื่อเปน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด โดยธนาคารถือหุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด
แอนด เฮาส จํากัด รอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
ตอมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตให
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเปนธนาคารพาณิชย
โดยใชชื่อวา ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และไดเปดดําเนินการธนาคารพาณิชยอยางเปนทางการเมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2554 ทําใหธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไดอยางเต็มรูปแบบ เพื่อใหบริการทางการเงินแก
ลูกคาไดหลากหลายมากขึ้น
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร
1. ประเภทธุรกิจ จํานวนหุน มูลคาหุน และชนิดหุนทัง้ หมดและที่ออกจําหนายแลว
ชื่อบริษัท

:

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอ

:

LH Bank

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107548000234

ประเภทธุรกิจ

:

ธนาคารพาณิชย

เว็ปไซต

:

www.lhbank.co.th

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, 24 และ 32
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2359-0000, 0-2677-7111 โทรสาร 0-2677-7223
E-mail : info@lhbank.co.th

ทุนจดทะเบียน

:

จํานวน 20,000,000,000 บาท

ทุนเรียกชําระแลว

:

จํานวน 12,500,000,000 บาท

มูลคาที่ตราไวหุนละ

:

หุนสามัญหุนละ 10 บาท

ชนิดของหุนทัง้ หมด :
และที่ออกจําหนายแลว

ประกอบดวย

หุนสามัญ
1,250,000,000 หุน
หุนบุริมสิทธิ์ -ไมม-ี

รอบระยะเวลาบัญชี

:

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ติดตอ

:

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

กรรมการตรวจสอบ

:

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

:
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กรรมการตรวจสอบ (ตอ) :

ผูสอบบัญชี

:
:
:
:

นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท 085-485-4269
E-mail : somsaka@lhbank.co.th
นางสาวรัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางนงลักษณ พุมนอย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ
นางสาวรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0-2664-0777, 0-2661-9190
โทรสาร : 0-2664-0789-90, 0-2661-9192

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

: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
: 0105551006645

: ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชําระแลว 300,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญ 3,000,000 หุน มูลคาหุน ละ 100 บาท
: ธนาคารถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว ประกอบดวย

หุนสามัญจํานวน 2,999,995 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
หุนบุริมสิทธิ์
- ไมมี -
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายการ

2555

งบแสดงฐานะการเงิน : ลานบาท
สินทรัพยรวม
เงินใหสินเชื่อ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินเชื่อดอยคุณภาพ (Gross NPLs)
เงินกูยืม
เงินรับฝาก
หนี้สินรวม
สวนของผูถอื หุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : ลานบาท
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
เทียบเปนรายหุน : บาท
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน
อัตราเงินปนผลตอหุน
มูลคาหุนทางบัญชีตอหุน
อัตราสวนทางการเงิน (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROA)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลีย่ (ROE)
อัตราเงินปนผลจาย
เงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากและเงินกูยืม
รายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม
อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนของธนาคาร : ลานบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนทั้งสิ้น
5

งบการเงินรวม
2554

2553

122,139
86,248
929
1,624
769
84,377
108,281
13,858
20,000
12,500

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

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

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

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

2,333
(873)
1,460
75
(740)
(210)
585
410

0.55
0.32
11.086

0.46
0.20
10.689

0.87
0.07
10.696

0.67
5.10
57.67
101.29
14.27
52.53
2.22
16.17
15.56

0.70
5.35
46.36
93.85
7.64
50.76
2.41
24.81
24.41

0.73
9.23
94.06
92.78
4.89
48.20
2.64
17.64
16.85

12,862.61
13,372.44

12,111.53
12,310.29

5,618.98
5,880.19

สินทรัพยรวม
(ลานบาท)
140,000
120,000
100,000
80,000
122,139
60,000
81,206
40,000

62,311

20,000
0

ป
2555

2554

2553

เงินใหสินเชื่อ
(ลานบาท)
100,000
90,000
80,000
70,000

86,248

60,000
50,000
40,000
30,000

54,965

42,513

20,000
10,000
0

ป
2555

2554

2553

เงินรับฝากและเงินกูยืม
(ลานบาท)
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000

85,146

40,000
58,566

30,000

45,820

20,000
10,000
0
2555

2554

2553

6

ป

รวมรายไดจากการดําเนินงาน
(ลานบาท)
2,500
2,000
1,500
2,473
1,000

1,872

1,535

500
0
2555

2554

2553

ป

กําไรสุทธิ
(ลานบาท)
800
700
600
500
400

681

300

501
410

200
100
0
2555

2554

2553

ป

สวนของเจาของ

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

13,858

12,827

6,000
4,000

5,883

2,000
0

2555

2554

2553

7

ป

คณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ-สกุล

นายอนันต อัศวโภคิน

ตําแหนง

ประธานกรรมการ

อายุ (ป)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

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

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
2552 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2536 - ปจจุบัน
2534 - ปจจุบัน
2533 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
2528 - ปจจุบัน
2526 - ปจจุบัน
2548 - มี.ค. 2554
2544 - มี.ค. 2553
ส.ค. - ธ.ค. 2548
มิ.ย. - ธ.ค. 2548
2537 - ก.พ. 2553
2537 - ธ.ค. 2552

-ไมมี-ไมมี-

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
บจ. แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้
บจ. แอล แอนด เอช สาทร
บจ. แอล เอช เรียลแอสเตท
บจ. แอล เอช แอสเซท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด แอนด เฮาส 2
บจ. พลาซา โฮเต็ล
บจ. แปซิฟค เรียลเอสเตท
บจ. คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด แอนด เฮาส 1
บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท
บจ. บุญชัยโฮลดิ้ง
บจ. สยามธานี พรอบเพอรตี้
บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
บมจ. แลนด แอนด เฮาส
บมจ. แลนด แอนด เฮาส
บมจ. ควอลิตี้ เฮาส
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล
บจ. คิว-คอน อิสเทอรน
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
บมจ. เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส
บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส
บจ. เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

8

ชื่อ-สกุล

นายรัตน พานิชพันธ

ตําแหนง

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ (ป)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

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

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
ต.ค. 2553 - ปจจุบัน
เม.ย. 2552 - ปจจุบัน
ก.ย. 2551 - ปจจุบัน
เม.ย. 2550 - ปจจุบัน
ธ.ค. 2548 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
ม.ค. 2546 - ปจจุบัน
ส.ค. 2544 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
ส.ค. 2544 - ปจจุบัน
ต.ค. 2549 - เม.ย. 2552
2549 - 2551
ก.พ. - ธ.ค. 2548
พ.ค. 2547 - ธ.ค. 2548
เม.ย. 2546 - เม.ย. 2547
2545 - 2551
ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2552
2543 - 2548

-ไมมี-ไมมี-

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทดี่ ีในการพิจารณา
คาตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

9

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

ชื่อ-สกุล

นายไพโรจน เฮงสกุล

ตําแหนง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ป)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

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

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
เม.ย. 2552 - ปจจุบัน
ก.พ. 2552 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
เม.ย. 2552 - เม.ย. 2554
ก.ย. - ธ.ค. 2552
2549 - พ.ค. 2552
2549 - 2550
2543 - 2549

-ไมมี-ไมมี-

ตําแหนง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยผูวาการ สายจัดการกองทุน
ผูอํานวยการอาวุโส
- สํานักงานภาคใต
- ฝายบริหารโครงการและทรัพยสิน

10

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

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

นายอดุลย วินัยแพทย
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
66

อายุ (ป)

- M.A. (ECON) University of Texas at Austin, Texas, USA.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- นักบริหารระดับสูง สํานักงานขาราชการพลเรือน (นบส.)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 388)
- ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 14
- หลักสูตร Director Certification Program 25/2002 : IOD
- หลักสูตร Audit Committee Program 7/2005 : IOD
- หลักสูตร Role of The Compensation Committee 2/2007 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
1/2010 : IOD

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

-ไมมี-ไมมี-

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

11

ชื่อหนวยงาน/บริษทั /ประเภท
บมจ. ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ
บมจ. ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ
บมจ. ควอลิตี้เฮาส
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
บจ. เอเวอรกรีน พลัส
สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
บมจ. ควอลิตี้เฮาส
บมจ. ไอ.จี.เอส.
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย
บมจ. ควอลิตี้เฮาส
บจ. ไทยแอรไลน โฮลดิ้ง
บมจ. ควอลิตี้เฮาส
บจ. สมารทคอลเลคเตอร
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
บมจ. เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส
คณะกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บจ. ปญจพล เปเปอร อินดัสตรี้
บมจ. ปญจพล พัลพ อินดัสตรี้

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
60
- Master of Business Administration ,
New York University, USA.
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร Director Certification Program : IOD

อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
ต.ค. 2555 - ปจจุบัน
ต.ค.2548 - ก.ย. 2555
2546 - ก.ย. 2555
พ.ย. 2543 - ต.ค. 2548
เม.ย. 2543 - พ.ย. 2543
1B

ต.ค. 2541 - เม.ย. 2543
พ.ย. 2537 - ต.ค. 2541

-ไมมี-ไมม-ี

ตําแหนง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รักษาการในตําแหนงกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
2B

12

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ธนาคารอาคารสงเคราะห
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารอาคารสงเคราะห
0B

ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารอาคารสงเคราะห

ชื่อ-สกุล

นายนพร สุนทรจิตตเจริญ

ตําแหนง

กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

อายุ (ป)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- หลักสูตร Director Accreditation Program 25/2004 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program 53/2005 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
2/2011 : IOD

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
เม.ย. 2554 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน
2536 - ปจจุบัน
2534 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
ส.ค. - ธ.ค. 2548
มิ.ย. - ธ.ค. 2548
2544 - มี.ค. 2553
2537 - มี.ค. 2554
2537 - ธ.ค. 2552
2537 - ธ.ค. 2552

-ไมมี-ไมมี-

ตําแหนง
กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13

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

ชื่อ-สกุล

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

ตําแหนง

กรรมการบริหาร

อายุ (ป)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร Director Certification Program 8/2001 : IOD

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
2555 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน

-ไมมี-ไมมี-

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

14

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
Home Product Center (Malaysia) SDN. Bhd.
บจ. มารเก็ต วิลเลจ
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร

ชื่อ-สกุล

นางศศิธร พงศธร

ตําแหนง

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

อายุ (ป)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA Nortre Dame de Namur University Ca., USA.
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 12
- หลักสูตร Director Accreditation Program 28/2004 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program 58/2005 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
3/2011 : IOD

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
ส.ค. 2555 - ปจจุบัน
เม.ย. 2552 - ปจจุบัน
ธ.ค. 2548 - ปจจุบัน
ส.ค. 2548 - ปจจุบัน
ก.ค. - ธ.ค. 2548
ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548
เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546
พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542
ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541

-ไมมี-ไมมี-

ตําแหนง
กรรมการ และ
อนุกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการและกรรมการอํานวยการ
ผูอํานวยการอาวุโส
Chief Financial Officer
ผูอํานวยการอาวุโสโครงการพิเศษ

15

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
บมจ. ปโก (ไทยแลนด)
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด
บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส
บมจ. เดอะโคเจเนอเรชั่น
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย ธนสยาม

ชื่อ-สกุล

นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข

ตําแหนง

กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจัดการ กลุม สนับสนุนธุรกิจ

อายุ (ป)

54

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต สาขาตนทุน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program 73/2008 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
2/2011 : IOD

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
2552 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2548 - 2549
2534 - 2548

-ไมมี-ไมมี-

ตําแหนง
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผูจัดการ กลุมสนับสนุนธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ

16

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
บจ. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย
บมจ. เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส

คณะผูบริหารธนาคาร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางศศิธร พงศธร
กรรมการผูจัดการ
55
• MBA, Nortre Dame de Namur University Ca., USA.
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 12
• หลักสูตร Director Accreditation Program 28/2004 : IOD
• หลักสูตร Director Certification Program 58/2005 : IOD
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 3/2011 : IOD

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ส.ค. 2555 - ปจจุบัน

กรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เม.ย. 2552 - ปจจุบัน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2548 - ปจจุบัน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2548 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
ก.ค. - ธ.ค.2548
รองกรรมการผูจ ัดการ บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
ม.ค. 2547 - พ.ค.2548
กรรมการและกรรมการอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546
ผูอํานวยการอาวุโส บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส จํากัด
พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542
Chief Financial Officer บริษัท เดอะโคเจเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ก.ย. 2526 – ก.ค. 2541
ผูอํานวยการอาวุโสโครงการพิเศษ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย ธนสยาม
..................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ กลุมสนับสนุนธุรกิจ
54
• บัญชีบัณฑิต สาขาตนทุน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program 73/2008 : IOD
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 2/2011 : IOD

17

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2552 - ปจจุบัน

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
2548 - ปจจุบัน
กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผูจ ัดการ กลุมสนับสนุนธุรกิจ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
2544 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
2548 - 2549
กรรมการ บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
2534 - 2548
กรรมการผูจัดการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
.................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายนนทจิตร ตุลยานนท
ตําแหนง
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
อายุ (ป)
55
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Arts Tarleton State University, USA
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• หลักสูตร Audit Committee Program 1/2004 : IOD
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ก.ค. 2553 - ปจจุบัน
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
2548 - ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองใหม กัตทรี จํากัด (มหาชน)
2543 - ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2548 - มิ.ย. 2553
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานสินเชื่อ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
มิ.ย. - ธ.ค.2548
กรรมการ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ส.ค. - ธ.ค.2548
กรรมการ บริษทั เงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
2546 - 2548
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานสินเชื่อ 1
บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
ต.ค. 2544 - เม.ย. 2546
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท วงศไพฑูรย กรุป จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ต.ค.2553 - ปจจุบัน

นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานการตลาดการธนาคาร

54
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรรมการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ธ.ค. 2548 - ปจจุบัน
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานการตลาดการธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ก.ค. - ธ.ค.2548
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานเงินฝาก 2
บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2542 - มิ.ย. 2548
First Vice President Private Banking / ดานระดมเงินฝาก
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
..................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายหรั่ง คงพลัง
ตําแหนง
ผูชวยสายงานอาวุโส สายงานบริหารจัดการขอมูล
รักษาการผูอํานวยการฝายบริหารจัดการขอมูล และ
รักษาการผูอํานวยการฝายบริหารการเงินและการลงทุน
อายุ (ป)
53
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• หลักสูตร Director Accreditation Program 23/2004 : IOD
• หลักสูตร Financial Institution Governance Program 5/2012 : IOD
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ม.ค.2555 - ปจจุบัน
ผูชวยสายงานอาวุโส สายงานบริหารจัดการขอมูล
รักษาการผูอํานวยการฝายบริหารจัดการขอมูล และ
รักษาการผูอํานวยการฝายบริหารการเงินและการลงทุน

ต.ค.2553 - ปจจุบัน
ก.ค.2554 - ธ.ค.2554

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ผูชวยสายงานบริหารจัดการขอมูล
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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เม.ย.2552 - ก.ค.2554

ผูชวยสายงานบริหารความเสี่ยง
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ก.ย. 2545 - มี.ค. 2552
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่การเงิน บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
เม.ย.2547 - มี.ค.2552
กรรมการ บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท จํากัด (มหาชน)
..................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายอํานาจ เปลี่ยนจิตรดี
ตําแหนง
ผูชวยสายงานเทคโนโลยี
อายุ (ป)
59
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• สถิติศาสตรบัณฑิต สาขาประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
มิ.ย.2553 - ปจจุบัน
ผูชวยสายงานเทคโนโลยี
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
2548 - มิ.ย. 2553
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
2543 - 2548
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายระบบสารสนเทศ
บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
..................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายสุวัฒน สิงหสุขสวัสดิ์
ตําแหนง
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 1 และรักษาการผูอํานวยการฝายสินเชือ่ 1/1
อายุ (ป)
45
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท การเงินการธนาคาร Mercer University, Atlanta,Georgia ,USA.
• ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Director Certification Program 129/2010 : IOD
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ธ.ค. 2554 - ปจจุบัน
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 1
และรักษาการผูอํานวยการฝายสินเชื่อ 1/1
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
มิ.ย.2553 - ธ.ค.2554
ผูชวยสายงานสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ธ.ค.2552 - มิ.ย.2553
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
20

2548 - ธ.ค. 2552

ผูอํานวยการฝายสินเชื่อธุรกิจ 2
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
..................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นางวลัยพร ปญญาธัญญะ
ตําแหนง
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 2
อายุ (ป)
59
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
พ.ค. 2554 - ปจจุบัน
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 2
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ต.ค. 2553 - ธ.ค. 2553
ผูอํานวยการอาวุโส สายงาน Product Sale Specialist
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
พ.ย.2550 - ก.ย. 2553
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ยูโอบี ลิสซิ่ง (ไทย) จํากัด
..................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายสมศักดิ์ ดีมงคลสุข
ตําแหนง
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 3
อายุ (ป)
53
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ก.ค.2554 - ปจจุบัน
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 3
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
2550 - 2553
ผูจัดการฝายอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
2544 - 2550
ผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
..................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นางสาวจินตนา ใกลสุวรรณ
ตําแหนง
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 4
อายุ (ป)
50
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตร Director Certification Program 130/2010 : IOD
21

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ม.ค.2555 - ปจจุบัน

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 4
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ก.ค. 2553 - ธ.ค. 2554
ผูชวยสายงานสินเชื่อรายยอย
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ธ.ค.2552 - มิ.ย.2553
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายสินเชื่อรายยอย
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
2548 - ธ.ค.2552
ผูอํานวยการฝายสินเชื่อรายยอย
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
...................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายอภิชาติ ศรีแสงแกว
ตําแหนง
ผูชวยสายงานสนับสนุนและบริการ
อายุ (ป)
52
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วทบ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ธ.ค. 2555 - ปจจุบัน
ผูชวยสายงานสนับสนุนและบริการ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2548 - ธ.ค. 2555
ผูชวยสายงานปฏิบัติการ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ต.ค. - ธ.ค. 2548
ผูอํานวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
2545 - 2548
ผูอํานวยการฝายธุรการ
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
...................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ
ตําแหนง
ผูชวยสายงานการเงิน
อายุ (ป)
58
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ม.ค.2555 - ปจจุบัน
ผูชวยสายงานการเงิน
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2548 - ธ.ค. 2554
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายบัญชี
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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2547 - 2548

ผูอํานวยการฝายบัญชี
บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
...................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นางสาวชุติมา บุญมี
ตําแหนง
ผูชวยสายงานควบคุม
อายุ (ป)
61
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ม.ค. 2555 - ปจจุบัน
ผูชวยสายงานควบคุม
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
พ.ย. 2553 - ม.ค.2555
ผูอํานวยการสํานักอาวุโส สํานักกํากับธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
เม.ย.2545 - ต.ค. 2553
ผูจัดการฝายอาวุโส ฝายกํากับการปฏิบัติงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
...................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายไพรัช ตระหงานเรือง
ตําแหนง
ผูชวยสายงานกิจการสาขา
อายุ (ป)
52
คุณวุฒิทางการศึกษา
• คณะรัฐประศาสนศาสตร (การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ธ.ค. 2555 - ปจจุบัน
ผูชวยสายงานกิจการสาขา
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2555
ผูชวยสายงานการธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
2553 - ธ.ค. 2554
ผูจัดการฝาย สํานักสวนมะลิ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
2551 - 2553
ผูจัดการฝายกิจการสาขา 3 และรักษาการผูจัดการศูนยธุรกิจ
สาขาถนนสุรศักดิ์ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ (ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายธานี ผลาวงศ
ผูชวยสายงานบริหารจัดการขอมูล
49
• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ม.ค. 2555 - ปจจุบัน

ผูชวยสายงานบริหารจัดการขอมูล
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2554
ผูอํานวยการฝาย
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2545 - 2554
ผูอํานวยการฝาย
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
.................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
นายภราดร ปรียปวัตน
ตําแหนง
ผูชวยสายงานปฏิบัติการธนาคาร
อายุ (ป)
46
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ส.ค. 2555 - ปจจุบัน
ผูชวยสายงานปฏิบัติการธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ต.ค. 2548 - ก.ค. 2555
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด (มหาชน) ได พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารต า ง ๆ อย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยบริการของธนาคารสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1. บริการดานเงินฝาก
ธนาคารใหบริการรับฝากเงินประเภทตาง ๆ ไดแก เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพย
ธุรกิจคุมคา เงินฝากไมประจํา เงินฝากประจํา รวมทั้งเงินฝากปลอดภาษี

2. บริการดานสินเชื่อ
ธนาคารใหบริการสินเชื่อ ไดแก สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs และเพื่อธุรกิจขนาดใหญ สินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัย และสินเชื่อบุคคล ซึ่งสินเชื่อแตละประเภทมีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนี้
• สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs และเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ เปนสินเชื่อที่ใชในการดําเนิน
ธุรกิจ มีทั้งสินเชื่อ ระยะสั้น และสินเชื่อระยะยาวที่มีความเหมาะสมตามความตองการของลูกคา เพื่อ
สนับสนุนการขยายกําลังการผลิตหรือลงทุนใหม ทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณหรือใช
เปนทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยธนาคารจะพิจารณาจัดรูปแบบสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ประเภทวงเงิน
ระยะเวลาการชําระคืนที่เหมาะสมกับลูกคาแตละราย ซึ่งมีประเภทสินเชื่อ เชน สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี สินเชื่อแฟคเตอริ่ง บริการรับรองและอาวัลตั๋วเงิน รวมทั้ง บริการ
ออกหนังสือค้ําประกัน เปนตน
• สินเชื่อเชาซื้อ ธนาคารใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเพื่อสนองตอบความตองการแกลูกคาทั้งที่
เปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. สินเชื่อเชาซื้อ - รายยอย เปนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตสวนบุคคลทุกประเภท
ทั้งรถยนตใหม และรถยนตใชแลว
2. สินเชื่อเชาซื้อ - เพื่อการพาณิชย เปนการใหบริการสินเชื่อรถยนตเพื่อการพาณิชย สําหรับ
ผูประกอบการกลุมธุรกิจโลจิสติกส ธุรกิจบริการรถเชา และอื่น ๆ
• สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู อ าศั ย เป น สิ น เชื่ อ สํ า หรั บ ผู ที่ ต อ งการซื้ อ ที่ อ ยู อ าศั ย ใหม แ ละที่ อ ยู อ าศั ย มื อ สอง
ทุกโครงการ และสินเชื่อเพื่อปลูกสรางที่อยูอาศัย รวมถึงการใหบริการสินเชื่อเพื่อชําระหนี้สินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยของสถาบันการเงินเดิม (Refinance)
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• สินเชื่อบุคคล เปนสินเชื่อเพื่อนําไปใชจายในการจัดหาความสะดวกสบายในการใชชีวิตที่ทันสมัย
โดยผอนชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือนตามระยะเวลา เชน สินเชื่อเพื่อการศึกษา
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อเพื่อการตอเติมบาน และสินเชื่อสําหรับซื้อประกันชีวิตเพื่อ
คุมครองวงเงินสินเชื่อ เปนตน
3. บริการดานอื่น ๆ
ธนาคารยังมีบริการอื่น ๆ ที่อํานวยความสะดวกใหกับลูกคา ดังนี้
• บริการทางอิเล็คทรอนิคส ชองทางการใหบริการของธนาคาร ไดแก
- บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต (LH Bank speedy) ใหบริการทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
สามารถตรวจสอบยอดเงินและพิมพรายการยอนหลัง โอนเงินภายในธนาคาร โอนเงินตาง
ธนาคาร ชําระคาสินคาและบริการ
- บริการบัตร ATM และบริการตู ATM บริการถอนเงินสด โอนเงินภายในธนาคาร โอนเงินตาง
ธนาคาร ชําระคาสินคาและบริการตาง ๆ พิมพรายการยอนหลัง 10 รายการหลังสุด
• บริการโอนเงิน ธนาคารใหบริการโอนเงินภายในประเทศ ซึ่งเปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกลูกคา
ในการโอนเงิน ไมวาจะเปนการโอนเงินภายในบัญชี การโอนเงินใหกับบุคคลอื่นภายในธนาคาร การโอน
เงินตางธนาคาร การโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร และบริการโอนเงินบาทเนต

- บริการตัดชําระคาซื้อขายหลักทรัพย
- บริการโอนเงินเขาบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ
• บริการดานประกัน ธนาคารมีผลิตภัณฑประกันใหเลือกหลายแบบตามความตองการของลูกคา ทั้งประกัน
ชีวิต และประกันวินาศภัย โดยมีผลิตภัณฑของบริษัทประกันตาง ๆ ใหเลือก ดังนี้

• บริการเปนนายหนาประกันชีวิต ใหกับ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
• บริการจําหนายผลิตภัณฑประกันวินาศภัย โดยมีผลิตภัณฑของ
บริษัท ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัด
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
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• บริการเปนตัวแทนขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ธนาคารเปนตัวแทนใหกับบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนตาง ๆ ซึ่งมีกองทุนประเภทตางๆ ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน รวมถึงกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term
Equity Fund หรือ LTF) ดังนี้
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ฟนันซา จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรตินาคิน จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี(ไทย) จํากัด
• บริการจําหนายผลิตภัณฑทางการเงิน อาทิเชน แคชเชียรเช็ค และเช็คของขวัญ
• บริการรับชําระคาสาธารณูปโภค และบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล คาเบี้ยประกันชีวิต และคาใชจาย
ตาง ๆ และระบบหักบัญชีอัตโนมัติ รวมทั้งเปนตัวแทนของ Counter Service ในการเปนจุดรับชําระ
คาสินคาและบริการมากกวา 500 บริการ
• บริการเปนผูแนะนําลูกคาใหบริษัทหลักทรัพย ใหบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย-ไซรัส จํากัด (มหาชน)
และบริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด
• บริการเปนผูแนะนํากองทุนสวนบุคคล ใหบริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
• บริการอื่น ๆ เชน บริการใหเชาตูนิรภัย การออกหนังสือค้ําประกัน เปนตน
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4. เครือขายสาขา
ธนาคารใหความสําคัญกับการสรางเครือขายสาขา เพื่อใหบริการแกลูกคาอยางทั่วถึง สาขาของธนาคาร
ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค จากป 2549 ที่มี 6 สาขา เพิ่มเปน 65 สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
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ปจจุบัน ธนาคารมีเครือขายสาขาใหบริการรวม 65 สาขา ดังนี้
เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

1. สาขาแฟชั่นไอสแลนด
4. สาขาเดอะมอลล บางกะป
7. สาขามาบุญครองเซ็นเตอร

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

10. สาขาเดอะมอลล ทาพระ
13. สาขาสําเพ็ง
16. สาขาคลองถม
19. สาขาพรานนก
22. สาขาวงเวียน 22 กรกฎา
25. สาขาปากคลองตลาด
28. สาขาเดอะ พรอมานาด
31. สาขาซีคอนสแควร
34. สาขาพารคเลน (เอกมัย)
37. สาขาเทสโก โลตัส พระราม 4

11. สาขาเยาวราช
14. สาขาทองหลอ
17. สาขาบิ๊กซี ออนนุช
20. สาขาวรจักร
23. สาขาเทอรมินอล 21
26. สาขาเซ็นทรัล พระราม 9
29. สาขาซีคอน บางแค
32. สาขาถนนจันทน
35. สาขาตลาดนอย
38. สาขาเวฟเพลส (เพลินจิต)
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3. สาขาคิวเฮาส อโศก
6. สาขาโฮมโปร เพชรเกษม
9. สาขาโฮมโปร
เอกมัย - รามอินทรา
12. สาขาสีลม
15. สาขาบางรัก
18. สาขาสะพานควาย
21. สาขาเดอะ เซอรเคิล ราชพฤกษ
24. สาขาเสนานิคม
27. สาขาบิ๊กซี บางนา
30. สาขาประตูน้ํา
33. สาขาโบเบ
36. สาขาสะพานใหม
39. สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา

เขตพื้นที่
ปริมณฑล

สาขา
41. สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร
44. สาขาเดอะมอลล
งามวงศวาน
47. สาขาบิ๊กซี ติวานนท

40. สาขาสมุทรสาคร
43. สาขาบิ๊กซี บางพลี
46. สาขาสุขสวัสดิ์

49. สาขานครปฐม
ภาคกลาง
50. หัวหิน
ภาคเหนือ
51. สาขาเชียงใหม
ภาคตะวันออก
54. สาขาโฮมโปร ชลบุรี
57. สาขาระยอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 58. สาขาขอนแกน
61. สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา
ภาคใต
62. สาขาภูเก็ต
65. สาขาเซ็นทรัล สุราษฎรธานี

42. สาขาฟวเจอรพารค รังสิต
45. สาขาตลาดไท
48. สาขาเทสโก โลตัส
บางนา-ตราด

52. สาขาบิ๊กซี หางดง
55. สาขาศรีราชา

53. สาขาตลาดวโรรส
56. สาขาบิ๊กซี พัทยากลาง

59. สาขาอุดรธานี

60. สาขาไอที พลาซา อุดรธานี

63. สาขาเทสโก โลตัส ภูเก็ต

64. สาขาปาตอง

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด เปนบริษัทยอยของธนาคารแลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน) ปจจุบันบริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย แบบ ค
1.1 ประเภทการจัดการกองทุนรวม
1.2 ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
1.3 ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.4 ประเภทการคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.5 ประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.6 ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน
1.7 ประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
2.1 ประเภทการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา
2.2 ประเภทการเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑและบริการดังตอไปนี้
• กองทุนรวม
เปนการใหบริการจัดการกองทุนรวม โดยเสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน โดย
พิจารณาจากความตองการของผูลงทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด เนน
วิธีการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อการลงทุนอยางสม่ําเสมอ
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน และรายงานสภาพตลาดการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน
ใหผูลงทุนทราบอยางสม่ําเสมอ
• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
เปนการใหบริการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที่เนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีรายได
ประจํา เชน อาคารสํานักงาน เซอรวิสอพารทเมนท โดยรายไดที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะ
ถูกสงไปใหผูลงทุนในรูปเงินปนผล
• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เปนบริการจัดการลงทุนใหแกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดตั้งโดยความสมัครใจของบริษัทนายจางที่
ตองการออมเงินเพื่อเปนสวัสดิการใหแกพนักงาน และใหพนักงานออมเงินเขากองทุนอีกสวนหนึ่ง เมื่อ
ออกจากงานหรือเกษียณอายุ โดยสมาชิกไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยบริษัทจัดการจะเปนผูนําเงิน
ดังกลาวไปลงทุนใหเหมาะสมกับภาวะการลงทุนในแตละชวงเวลาเพื่อใหเงินออมมีผลประโยชนสะสม
ใหแกพนักงานอยางเหมาะสมและพอเพียงสําหรับการดํารงชีวิตภายหลังเกษียณหรือพนสภาพการเปน
พนักงาน ซึ่งกองทุนมีทั้งรูปแบบที่ใหพนักงานตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนเองใหเหมาะกับความ
ตองการและความเสี่ยงที่ยอมรับได หรือแบบที่คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนผูเลือก โดย
บริษัทมีการจัดทํารายงานสรุปยอดเงินลงทุน และประเมินผลตอบแทน ใหแกพนักงาน และบริษั ท
นายจางอยางสม่ําเสมอตามขอกําหนดของกฎหมาย
• กองทุนสวนบุคคล
เปนการใหบริการจัดการลงทุนแกผูลงทุนทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล การจัดการกองทุนสวนบุคคล
จะครอบคลุมการจัดการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตาง ๆ เชน พันธบัตร หุนกู หุนทุน และหนวยลงทุน
โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกคาและมีการจัดทํารายงานสรุปและประเมินผลใหแก
ลูกคาอยางสม่ําเสมอ
มูลคาสินทรัพยสุทธิภายใตการบริหารจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด มีกองทุนภายใตการ
บริหารจัดการ คิดเปนมูลคาสินทรัพยสุทธิทั้งสิ้น 27,215.01 ลานบาท ประกอบดวย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 17,584.68

30

ลานบาท กองทุนรวมตราสารหนี้ 8,786 ลานบาท กองทุนรวมตราสารทุน 43.95 ลานบาท และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
800.38 ลานบาท

2. โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับป 2555 ป 2554 และ
ป 2553 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
โครงสรางรายได

ป 2555
จํานวน

รายไดดอกเบี้ย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
รวมรายไดดอกเบีย้
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคา ธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมรับนายหนา
คารับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน
อื่น ๆ
รวมรายไดคา ธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการ
อื่น ๆ
รวมคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคา ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดอื่น
กําไรจากเงินลงทุน
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน

รอยละ

ป 2554
จํานวน
รอยละ

ป 2553
จํานวน
รอยละ

3,738.68
971.39
146.05
4,856.12

151.19
39.28
5.91
196.38

2,414.39
762.87
202.92
3,380.18

128.94
40.73
10.84
180.52

1,725.43
529.63
77.23
2,332.29

112.45
34.52
5.03
151.99

(1,497.13)
(669.88)
(266.37)
(302.35)
(2,735.73)
2,120.39

(60.54)
(27.09)
(10.77)
(12.23)
(110.63)
85.75

(502.17)
(807.56)
(245.51)
(95.77)
(1,651.01)
1,729.17

(26.82)
(43.13)
(13.11)
(5.11)
(88.17)
92.35

(459.26)
(196.62)
(94.06)
(122.76)
(872.70)
1,459.59

(29.93)
(12.82)
(6.13)
(8.00)
(56.88)
95.12

59.15
23.41
70.95
153.51

2.39
0.95
2.87
6.21

44.82
17.21
26.63
88.66

2.39
0.92
1.42
4.73

42.27
13.35
21.77
77.39

2.75
0.87
1.42
5.04

(23.45)
(8.52)
(31.97)
121.54

(0.95)
(0.34)
(1.29)
4.92

(19.34)
(2.21)
(21.55)
67.11

(1.03)
(0.12)
(1.15)
3.58

(16.30)
(0.75)
(17.05)
60.34

(1.06)
(0.05)
(1.11)
3.93

183.74
47.15
230.89
2,472.82

7.43
1.91
9.34
100.00

73.47
2.75
76.22
1,872.50

3.92
0.15
4.07
100.00

10.31
4.22
14.53
1,534.46

0.67
0.28
0.95
100.00
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จากตารางแสดงใหเห็นวา โครงสรางรายไดของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย จําแนกไดเปน
3 ประเภท คือ
1. รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดดอกเบี้ย ประกอบดวย รายไดจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ รายไดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ และ
รายไดจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน โดยในงวดรายงานสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและ
บริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยจํานวน 4,856.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 1,475.94 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
43.66 รายไดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนี้สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยในเงินใหสินเชื่อซึ่งเพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวของเงินใหสินเชื่อของธนาคาร
คาใชจายดอกเบี้ย ประกอบดวย คาใชจายดอกเบี้ยของเงินรับฝาก ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม รายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงินและเงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก โดยในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจาย
ดอกเบี้ยจํานวน 2,735.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 1,084.72 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 65.70 สาเหตุหลัก
ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดอกเบี้ยในเงินรับฝาก ทั้งนี้เนื่องจากในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมี
เงินรับฝากเพิ่มขึ้นสูงถึง 62,121.90 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 279.14
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 2,120.39
ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.75 ของรายไดรวมจากการดําเนินงาน รายไดดอกเบี้ยสุทธิดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป 2554 และ 2553
เทากับ 391.22 ลานบาท และ 269.58 ลานบาท ตามลําดับ รายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของ
ธนาคาร
2. รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการโดยสวนมากมาจากคาธรรมเนียมการอํานวยเงินใหสินเชื่อ ซึ่งประกอบดวย
รายได ค า ธรรมเนี ย มเงิ น ให สิ น เชื่ อ รายได ค า ธรรมเนี ย มรั บ นายหน า ประกั น และรายได ค า รั บ รอง รั บ อาวั ล และ
การค้ําประกัน สําหรับงวดรายงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
จํานวน 153.51 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 64.85 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 73.14
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการจํานวน
31.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 10.42 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 48.35
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจํานวน
121.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.92 ของรายไดรวมจากการดําเนินงาน รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิดังกลาว
เพิ่มขึ้นจากป 2554 และ 2553 เทากับ 54.43 ลานบาท และ 6.77 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเงินให
สินเชื่อที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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3. รายไดอื่น
รายได อื่ น ประกอบดว ย กํา ไรจากเงิ น ลงทุ น และรายได จ ากการดํ า เนิน งานอื่ น ๆ สํ า หรั บป สิ้ น สุด วั น ที่
31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดอื่นจํานวน 230.89 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 154.67 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 202.93

3. เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
การดําเนินกิจการของธนาคาร ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ธนาคารกําหนดแผนกลยุทธและแผนธุรกิจสําหรับ
ระยะเวลา 3 ปขางหนาตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่วางไว โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ
และการเมือง ทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงปจจัยภายในอื่น ๆ เชน จุดแข็ง จุดออน โอกาส ความ
เสี่ยง ปจจัยแหงความสําเร็จ และประเด็นสําคัญตาง ๆ ที่ตองปฎิบัติ โดยผูบริหารจะนําปจจัยตาง ๆ ดังกลาวมาประกอบการ
พิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางขององคกรในแตละป และจัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและ พันธกิจของ
องคกร และมีการทบทวนแผนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทันตอสถานการณและสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา
วิสัยทัศนและพันธกิจของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน
เรามุงมั่นที่จะเปนธนาคารที่มีอัตราการเติบโตสูงอยางมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. มุงมั่นเปนสถาบันการเงินที่มั่นคงและมีอัตราการเติบโตเปน 1 ใน 3 ของธนาคารพาณิชยประเทศไทย
2. ใหบริ การอยางเชี่ย วชาญดว ยความมุง มั่นและตั้ งใจ รวมทั้งพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรับความ
ตองการของลูกคา
3. ดําเนินการดวยหลักบรรษัทภิบาล โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน และสังคมเปนหลัก
4. พัฒนาและสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงความรูและผลประโยชนของพนักงาน
เปาหมายการดําเนินธุรกิจของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ในป 2556
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ธนาคารไดมีการพัฒนาดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ เงินฝาก
และสินเชื่อ การขยายเครือขายสาขาใหบริการเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ การพัฒนากระบวนการใหบริการลูกคา การพัฒนา
บุคคลากร ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน รวมถึงตอบสนองความ
ตองการของลูกคาที่หลากหลาย
การดําเนินธุรกิจในป 2556 ธนาคารยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ทั้งการขยายการใหบริการ
ดานสินเชื่อไปยังลูกคากลุมใหมๆ การขยายฐานลูกคาเงินฝาก การเพิ่มชองทางการใหบริการลูกคาเพื่อขยายฐาน การสราง
รายไดคาธรรมเนียม ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคคลากรใหมีความรูและความชํานาญในผลิตภัณฑทางการเงินของ
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ธนาคาร รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อบรรลุพันธ
กิจการเปนสถาบันการเงินที่มั่นคงและมีอัตราการเติบโตสูงอยางมีคุณภาพ
นอกจากเปาหมายการขยายฐานดานธุรกิจแลว ธนาคารยังใหความสําคัญกับการดําเนินกิจการตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี การปองกันการจายเงินเพื่อการคอรรัปชั่น การเสริมสรางระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม รวมถึง
การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมอีกดวย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล บริษัทกําหนดใหมีกระบวนการวางแผนกลยุทธและแผน
ธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท
วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
วิสัยทัศน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด จะเปนบริษัทที่มีมาตรฐานประกอบธุรกิจ โดย
คํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงเนนใหมีการปฏิบัติงานที่คํานึงและรักษาผลประโยชนที่เหมาะสมที่สุดใหแก
ลูกคา ภายใตหลักความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความระมัดระวัง (Duty of Care)
พันธกิจ
เปนธุรกิจที่ชวยเสริมศักยภาพในการแขงขันใหแกกลุมธุรกิจทางการเงิน ในการใหบริการทางการเงินเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งในวัตถุประสงคของการออมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ
ธุรกิจของกลุมบริษัทใหมีบริการที่หลากหลายขึ้น และเพื่อเปนทางเลือกใหแกผูสนใจลงทุนโดยการลงทุนผานกองทุนรวม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล ซึ่งมีผูบริหารจัดการลงทุนที่เปนมืออาชีพดูแลจัดการลงทุนใหเปนบริษัท
จัดการที่สรางผลตอบแทนใหเปนที่พอใจทั้งแกผูถือหนวยและผูถือหุนของกิจการ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ในป 2556
ในป 2556 บริษัทจะเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในการบริหารกองทุนรวม โดยตั้งเปาหมายที่จะอยูในกลุม
หนึ่งในสิบรายแรกของอุตสาหกรรม พรอมกับการปฏิบัติงานที่สามารถสรางแนวทางการลงทุนที่มั่นคงตามความตองการ
ของกลุมลูกคาเปาหมายเพื่อสงเสริมใหบริษัทสามารถใหบริการการลงทุนแบบ one stop service
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โครงสรางเงินทุน
1. หลักทรัพยของธนาคาร
1.1 หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 20,000,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
2,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนชําระแลวจํานน 12,500,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 1,250,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
1.2 หุนบุริมสิทธิ
- ไมมี 1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
- ไมมี -

2. ผูถือหุน
2.1 โครงสรางการถือหุน
รายชื่อผูถอื หุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้
รายชื่อ

จํานวนหุนสามัญ

1. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
2. ผูถอื หุนรายยอย 17 ราย
รวม

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

รอยละ
99.99
0.01
100.00

2.2 ขอมูลผูถือหุนรายใหญ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของธนาคาร โดยมีสัดสวน
การถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อป 2552 เพื่อลงทุนในธนาคาร และเพื่อ
เปนไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑการกํากับ
แบบรวมกลุม โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยมี
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารแลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทลูกในกลุม Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด เปนบริษัทลูกนอกกลุม Solo Consolidation
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เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2554 ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยได รั บ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท แอล เอช
ไฟแนนซ เชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยจดทะเบียน และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยใชอักษรยอในการซื้อขายหลักทรัพยวา LHBANK
2.3 ขอมูลบริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด เปนบริษัทยอยของธนาคารแลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
ชื่อเดิมคือบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูไนเต็ด จํากัด ไดจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 และไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 บริษัทไดรับใบอนุญาตให
ประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย แบบ ค
1.1 ประเภทการจัดการกองทุนรวม
1.2 ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
1.3 ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.4 ประเภทการคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.5 ประเภทการจัดจําหนวยหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
1.6 ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน
1.7 ประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน
2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
2.1 ประเภทการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา
2.2 ประเภทการเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา

3. นโยบายการจายเงินปนผล
3.1 นโยบายการจายเงินปนผลของธนาคาร
ในการพิจารณาจายเงินปนผล ธนาคารจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว
และจะพิจารณาจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร ซึ่งสรุปสาระสําคัญคือ
เงิน ป น ผลให แ บ ง ตามจํ า นวนหุ น หุ น ละเท า ๆ กั น โดยการจ า ยเงิ น ป น ผลต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวไดเมื่อเห็นวาธนาคารมีกําไรสมควรพอที่จะทํา
เชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป นอกจากนี้ การจายเงินปนผลตองเปนไปตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย และตามที่กฎหมายกําหนด
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3.2 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
ธนาคารมีบริษัทยอย ไดแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด การจายเงินปนผล
จะเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งสรุปสาระสําคัญคือ การจายเงินปนผลทุกคราว บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุน
สํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบของเงินกําไรสุทธิซึ่งบริษัททํามาหาไดจากกิจการบริษัท จนกวาสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่ง
ในสิบของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น
3.3 ขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินปนผล
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 31/2551 เรื่อง หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารอง
กําหนดใหในระหวางเวลาที่สถาบันการเงินยังไมตัดสินทรัพยที่เสียหายออกจากบัญชี หรือกันสํารองสําหรับสินทรัพยและ
ภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไมเสียหายไมครบทั้งจํานวน สถาบันการเงินจะจายเงินปนผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแกผู
ถือหุนมิได
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.21/2555 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบัน
การเงิน หมวด 8 นโยบายการจายเงินปนผล กําหนดใหสถาบันการเงินไมควรนํากําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงหรือไมมีกระแส
เงินสดรับจริงมาใชในการจายเงินปนผล เชน กําไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพยเพื่อคา (Mark to Market) กําไรที่เกิดจาก
การโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพยทางการเงิน และไมควรนํากําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสินที่มิไดมีการซื้อขายจริง ซึ่งมี
ผลทําใหสถาบันการเงินมีกําไรสูงกวาหรือขาดทุนต่ํากวากรณีปกติ มาใชในการจายเงินปนผล เชน กําไรที่เกิดจากการขาย
ทรัพยสินรอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขใหสถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพยสินนั้นไดใน
อนาคต

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

:

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท

:

0105551006645

ทุนจดทะเบียน

:

จํานวน 300,000,000 บาท

ทุนเรียกชําระแลว

:

จํานวน 300,000,000 บาท

มูลคาที่ตราไวหุนละ

:

หุนสามัญหุนละ 100 บาท

ชนิดของหุนทั้งหมด
และที่ออกจําหนายแลว

:

ประกอบดวย

หุนสามัญ
3,000,000 หุน
หุนบุริมสิทธิ์ -ไมมี-
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โทรศัพท

:

0-2286-3484 , 0-2679-2155

โทรสาร

:

0-2286-3585 , 0-2679-2150

เว็บไซต

:

www.lhfund.co.th

ผูถือหุนใหญ

:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผูถ อื หุนรายใหญของบริษัท ไดแก
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแลว แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,999,995 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
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โครงสรางองคกร
ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
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โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของธนาคาร ประกอบดวย คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้ง
คณะกรรมการชุด ย อ ยอีก 5 คณะ ได แก คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษั ท ภิบ าล
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอยมีองคประกอบ คุณสมบัติการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน และเปนไปตามประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน กรรมการ ผูจัดการ และผูมีอํานาจในการจัดการธนาคารทุกทานตอง
ไดรับความเห็นชอบโดยธนาคารแหงประเทศไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการธนาคาร ประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายอนันต
นายรัตน
นายไพโรจน
นายอดุลย

อัศวโภคิน
พานิชพันธ
เฮงสกุล
วินัยแพทย

5. นายสมศักดิ์

อัศวโภคี /1

6. นายนพร

สุนทรจิตตเจริญ

กรรมการ และประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ ดั การ
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ
กลุมสนับสนุนธุรกิจ
เลขานุการ

7. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล /2
8. นางศศิธร
พงศธร
9. นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข
นายวิเชียร

อมรพูนชัย

/1

นายสมศักดิ์ อัศวโภคี ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารใหดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555
แทนนายสุวิทย อุดมทรัพย ที่ลาออก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
/2
นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารใหดํารงตําแหนง กรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 แทนนางสุวรรณา พุทธประสาท
ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนธนาคาร
นายรัตน พานิชพันธ นางศศิธร พงศธร นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข และนายนพร สุนทรจิตตเจริญ
โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของธนาคารดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนขององคกรโดยรวม โดยไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนของผูถือหุน
กลุมใดหรือรายใด โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของธนาคารและของหนวยงานภายนอก
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระวังรักษาผลประโยชนของ
ธนาคาร
2. กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงานของธนาคารตามที่ฝายจัดการเสนอ และกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ
ให เป นไปตามนโยบายที่ ได รั บการอนุ มั ติ ไว อย างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่ อระวั งรั กษา
ผลประโยชนของธนาคารและผูถือหุน
3. จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงาน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร
4. ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจวากรรมการที่เปนผูบริหาร และ
ฝายจัดการดําเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว
5. ดูแลใหเกิดความมั่นใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการในงานของธนาคารซึ่งรวมถึงการ
แตงตั้งผูบริหารระดับสูง
6. ดําเนินการใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
7. ดูแลใหฝายจัดการบอกกลาวเรื่องที่สําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการ รวมถึงดูแลใหมีกระบวนการ
ในการจัดสงขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอมูลจากฝายจัดการอยางเพียงพอที่จะทําใหสามารถ
ปฏิบัติตามอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ
8. ดูแลใหฝายจัดการมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางดานการบริหารความเสี่ยง
ประเภทตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และอนุมัตินโยบายดังกลาว รวมทั้งทบทวนกลยุทธการปฏิบัติจริงและ
นโยบายในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
9. พิ จ ารณาอนุ มั ติ บ ทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย อ ยต า ง ๆ ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงใน
องคประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยที่ได
แตงตั้งขึ้น
10. ดูแลใหธนาคารกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อและการลงทุนแกบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร
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11. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงรายงาน (Management Letter) จากผูสอบบัญชีภายนอก และ
ขอคิดเห็นจากฝายจัดการตอคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
12. จัดใหมีการถวงดุลอํานาจของฝายจัดการ และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดย
กําหนดใหมีสัดสวนหรือจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารอยางเหมาะสม
13. ใหกรรมการเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแตละป
องคประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
จํานวนของคณะกรรมการเปนไปตามที่ประชุมผูถือหุนกําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และมี
กรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดและไมนอยกวา 3 คน
การแตงตั้งกรรมการธนาคาร
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(ข) ผู ถื อ หุ น แต ล ะคนจะใช ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดเลื อ กตั้ ง บุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป น
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก
นอยเพียงใดไมได (Non-cumulative Voting)
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให
ผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
2. การพนจากตําแหนงกรรมการ
(ก) การพนตําแหนงตามวาระ
- ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให
จับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ถัดไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น
เปนผูออกจากตําแหนง
- กรรมการผูพนจากตําแหนงนี้จะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
(ข) ตาย
(ค) ลาออก
(ง) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
(จ) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถอื โดย
ผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(ช) ศาลมีคําสั่งใหออก
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3. ในกรณีที่กรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา
สองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
3 ใน 4 ของจํานวน กรรมการที่ยังเหลืออยู

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Directors Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายรัตน
นายนพร
นายคุณวุฒิ
นางศศิธร
นายไพโรจน
นายวิเชียร

พานิชพันธ
สุนทรจิตตเจริญ
ธรรมพรหมกุล /1
พงศธร
ไพศาลศรีสมสุข
อมรพูนชัย

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. เสนอนโยบาย วางแผนกลยุทธ และทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร ตอคณะกรรมการธนาคาร และ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับการอนุมัติ
2. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ และการลงทุนแกบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร
3. พิจารณาอนุมัติการใหสินเชื่อภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
และกลั่นกรองการใหสินเชื่อกอนเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
4. พิจารณากลั่นกรองงานตาง ๆ กอนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
5. บริหารจัดการองคกรและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ
6. มอบหมายงานและประสานงานกับผูบริหารระดับลางลงมา ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
แผนงานที่วางไว ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง
วิเคราะหผลการปฏิบัติงานเพื่อหาขอดี ขอเสีย และแนวทางในการแกไข
7. รายงานเรื่องที่มีนัยสําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการธนาคาร

/1

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารใหดํารงตําแหนง กรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 แทนนางสุวรรณา พุทธประสาท
ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริหารทานใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน กรรมการบริหารทานนั้นไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาวกับธนาคารหรือบริษัทยอยของธนาคาร
ตามขอบังคับของธนาคารและตามที่สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังนี้
1. นายไพโรจน เฮงสกุล /1
2. นายอดุลย
วินัยแพทย
3. นายสมศักดิ์ อัศวโภคี /2
นางสาวชุติมา บุญมี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานและประเมินผลใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร และใหความเห็นชอบรายงานการกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑประจําป
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของธนาคาร
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
ธนาคาร
7. กําหนดหนาที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี่ย นแปลงในองคประกอบ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษรตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและตองเปดเผยใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปของ
ธนาคาร

/1
/2

นายไพโรจน เฮงสกุล เปนผูที่มีความรูและประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี เปนผูที่มีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงิน และไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555
แทนนายสุวิทย อุดมทรัพย ที่ลาออก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
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8. รายงานตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา ดังนี้
• รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ า ฝ น กฎหมายว า ด ว ยธุ ร กิ จ ของธนาคาร กฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
กั บ ธุ ร กิ จ ของธนาคารและหลั ก ทรั พ ย แ ละกฎหมายอื่ น ๆ หากคณะกรรมการหรื อ ผู บ ริ ห าร ไม
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต อ งเป ด เผยการกระทํ าดั ง กล า วไว ในรายงานประจํา ป และรายงานต อ ธนาคารแห ง
ประเทศไทย
9. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด ว ยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล /1
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังนี้
1. นายไพโรจน เฮงสกุล
2. นายอดุลย
วินัยแพทย
3. นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
นางสาวชุติมา บุญมี

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีขอบเขตอํานาจหนาที่ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. กําหนดและทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. กําหนดและทบทวนนโยบายการปองกันการจายเงินเพื่อการคอรรัปชั่น
3. ดูแลใหมีการปฏิบัติเปนไปตามนโยบาย รวมทั้งใหขอแนะนําและการสนับสนุนที่จําเปนแกผูที่
ปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุแผนงาน
4. ประเมินผลภายในดวยเกณฑบรรษัทภิบาลเพื่อกําหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
5. เปนตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดําเนินกิจกรรมดานบรรษัทภิบาล การปองกันการจายเงิน
เพื่อการคอรรัปชั่นทั้งกับผูบริหารพนักงานและหนวยงานภายนอก
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

/1

คณะกรรมการธนาคาร ไดแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556
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5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้
1. นายอดุลย
2. นายนพร
3. นายสมศักดิ์
นายเรืองศักดิ์

วินัยแพทย
สุนทรจิตตเจริญ
อัศวโภคี /2
วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีขอบเขตอํานาจหนาที่ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
ดังนี้
1. กําหนดนโยบายตาง ๆ ดังนี้
- นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต
ตําแหนงรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป
- นโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่ใหแก กรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงของ
ธนาคาร เฉพาะตําแหนงกรรมการผูจัดการขึ้นไป โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส เพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และสงนโยบายดังกลาวใหธนาคารแหงประเทศไทยได
เมื่อทวงถาม
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ดังตอไปนี้ เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร
- กรรมการ ( เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ )
- ผูบริหารระดับสูงตั้งแตตําแหนงรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป
3. ดูแลใหกรรมการหรือ ผู บริหารระดับสู ง ตั้ง แตตําแหนงกรรมการผู จัดการขึ้นไปไดรับผลตอบแทน
(คาตอบแทนในฐานะกรรมการ / คาตอบแทนประจําตําแหนง / คาเบี้ยประชุม) หรือเงิน Bonus ที่
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอธนาคาร
4. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงเฉพาะตําแหนงกรรมการผูจัดการ เพื่อใช
พิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปโดยไดคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอธนาคาร
5. พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจําปหรืองบประมาณการจายเงิน Bonus ประจําป หรือ
ผลตอบแทนพิเศษอื่น ๆ ที่ธนาคารกําหนดใหพนักงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร
6. เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไวในรายงานประจําป
ของธนาคาร
/2

นายสมศักดิ์ อัศวโภคี ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารใหดํารงตําแหนง กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 แทนนายสุวิทย อุดมทรัพย
ที่ลาออก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
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6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการ 6 ทาน ดังนี้
1. นางศศิธร
พงศธร
2. นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข
3. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน หรือ
นายไพรัช
ตระหงานเรือง /1
4. นายนนทจิตร ตุลยานนท
5. นายหรั่ง
คงพลัง /2 หรือ
นายธานี
ผลาวงศ
6. นายอภิชาติ
ศรีแสงแกว
นางสาวอภิญญา ภวังคนันท

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานสภาพคลอ ง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของ
ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน เปนตน
2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสี่ยงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
4. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลใหบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ดําเนินการตามนโยบายความเสี่ยงที่ธนาคารกําหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําหนด

/1

นายไพรัช ตระหงานเรือง ผูชวยสายงานกิจการสาขา เขาเปนกรรมการ โดยสามารถนับองคประชุมแทน นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานการตลาดการธนาคาร
ตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2555
/2
นายหรั่ง คงพลัง ผูชวยสายงานอาวุโส สายงานบริหารจัดการขอมูล เขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน นายธวัชชัย สิลมัฐ ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยี
ที่ลาออกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 โดยเขารวมประชุมครั้งแรก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 5/2555 วันที่ 20 มิถุนายน 2555
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5. รายงานตอคณะกรรมการตาง ๆ อยางนอยไตรมาสละครั้ง หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยความ
เสี่ยงตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงอยางมีนยั สําคัญ ในเรื่องสถานะความเสี่ยงและการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) เพื่อสรางความมั่นใจ
วาคณะกรรมการตาง ๆ ไดรับทราบและตระหนักถึงปจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ฐานะความเสี่ยงของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน

7. คณะกรรมการอื่นๆ
นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ที่คณะกรรมการธนาคารไดจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนในการติดตาม
และกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของธนาคารในแต ล ะด า นตามที่ ก ล า วไว ขา งต น แล ว คณะกรรมการบริ ห ารได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อทําหนาที่ดูแลเฉพาะเรื่อง ดังนี้
7.1 คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee) มีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อไดเทาที่
ธนาคารกําหนด รวมถึงกลั่นกรองสินเชื่อที่เปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
7.2 คณะอนุกรรมการสินเชื่อ (Sub Credit Committee) มีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ไดเทาที่ธนาคารกําหนด รวมถึงกลั่นกรองสินเชื่อที่เปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ
7.3 คณะกรรมการพัฒนาหนี้ (Credit Monitoring Committee) มีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
กําหนดและทบทวนกระบวนการในการพัฒนาหนี้ กระบวนการติดตามหนี้และกระบวนการดําเนินการดานกฎหมายกับ
ลู ก หนี้ รวมถึ ง พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในการจั ด ชั้ น หนี้ แนวทางในการติ ด ตามและแก ไ ขหนี้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ต ามที่
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหาร
7.4 คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liability Management Committee) มีขอบเขต
อํานาจหนาที่ในการพิจารณากําหนดเปาหมายโครงสรางทางการเงินของสินทรัพยและหนี้สิน กําหนดเพดานความเสี่ยง
ดานสภาพคลอง และอัตราดอกเบี้ยใหสอดคลองกับเปาหมายดานรายได กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ดอกเบี้ยเงินฝาก
การออกผลิตภัณฑทางการเงินดานการระดมทุน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา พิจารณาขอมูลกระแส เงินสดของ
ธนาคารตลอดจนพฤติกรรมการฝากถอนของลูกคา เพื่อประเมินภาพความเสี่ยงดานสภาพคลอง และวางกลยุทธรองรับ
สถานการณตางๆ ใหเหมาะสม กําหนดตัวชี้วัดสําคัญตาง ๆ ที่จะเปนเครื่องมือในการสะทอนภาพการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สินใหเปนไปตามนโยบายของธนาคาร
7.5 คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) มีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการกําหนดแผนการลงทุน
จัดทําเกณฑการลงทุนในตราสารตาง ๆ ภายใตนโยบายการลงทุน ศึกษาและดําเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑการ
ลงบัญชีที่ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี กําหนดกระบวนการและวิธีการลงทุน การปฎิบัติงาน ติดตามและจัดทํารายงาน
ประเมินผลการลงทุน
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8. การประชุมคณะกรรมการธนาคาร

ในป 2555 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการเขาประชุมของ
กรรมการแตละคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ประกอบดวย จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการ
แตละทานไดเขารวมประชุม สรุปดังตารางดานลางนี้
ตารางแสดงการเขารวมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําป 2555
รายนามกรรมการ

1. นายอนันต
อัศวโภคิน
2. นายรัตน
พานิชพันธ
3. นายไพโรจน เฮงสกุล
4. นายอดุลย
วินัยแพทย
5. นายสุวิทย
อุดมทรัพย /1
6. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี /2
7. นายนพร
สุนทรจิตตเจริญ
8. นายคุณวุฒิ
ธรรมพรหมกุล /3
9. นางสุวรรณา
พุทธประสาท /4
10. นางศศิธร
พงศธร
11. นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข
12. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน หรือ
นายไพรัช
ตระหงานเรือง /5
13. นายนนทจิตร ตุลยานนท
14. นายหรั่ง
คงพลัง /6 หรือ
นายธานี
ผลาวงศ
15. นายอภิชาติ
ศรีแสงแกว

11/12
11/12
11/12
12/12
7/12
3/12
12/12
9/12
1/12
11/12
12/12
-

23/26
25/26
10/26
25/26
25/26
-

10/10
9/10
5/10
3/10
-

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
คาตอบแทน
3/3
1/3
3/3
-

-

-

-

-

12/12
8/12

-

-

-

-

10/12

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร

/1

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
10/12
12/12
7/12

นายสุวิทย อุดมทรัพย ลาออกจากตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีผลวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารใหดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีผลวันที่ 5 ตุลาคม 2555
แทนนายสุวิทย อุดมทรัพย ที่ลาออกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
/3
นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารใหดํารงตําแหนง กรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 แทนนางสุวรรณา พุทธประสาท
ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
/4
นางสุวรรณา พุทธประสาท ลาออกจากตําแหนง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
/5
นายไพรัช ตระหงานเรือง ผูชวยสายงานกิจการสาขา เขาเปนกรรมการ โดยสามารถนับองคประชุมแทน นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานการตลาดการธนาคาร
ตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2555
/6
นายหรั่ง คงพลัง ผูชวยสายงานอาวุโส สายงานบริหารจัดการขอมูล เขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน นายธวัชชัย สิลมัฐ ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยี
ที่ลาออกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 โดยเขารวมประชุมครั้งแรก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 5/2555 วันที่ 20 มิถุนายน 2555
/2
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9. คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีผูบริหารระดับผูชวยสายงานขึ้นไป รวม 16 ทาน ดังรายชื่อและ
ตําแหนง ดังนี้
1. นางศศิธร
พงศธร
กรรมการผูจัดการ
2. นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข
รองกรรมการผูจ ัดการ กลุมสนับสนุนธุรกิจ
3. นายนนทจิตร ตุลยานนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานการตลาดการธนาคาร
5. นายหรั่ง
คงพลัง
ผูชวยสายงานอาวุโส สายงานบริหารจัดการขอมูล
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ
ผูชวยสายงานการเงิน
7. นายอํานาจ
เปลี่ยนจิตรดี
ผูชวยสายงานเทคโนโลยี
8. นายอภิชาติ
ศรีแสงแกว
ผูชวยสายงานสนับสนุนและบริการ
9. นางสาวชุติมา บุญมี
ผูชวยสายงานควบคุม
10. นายสุวัฒน
สิงหสุขสวัสดิ์
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 1
11. นางวลัยพร
ปญญาธัญญะ
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 2
12. นายสมศักดิ์
ดีมงคลสุข
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 3
13. นางสาวจินตนา ใกลสุวรรณ
ผูชวยสายงานสินเชื่อ 4
14. นายธานี
ผลาวงศ
ผูชวยสายงานบริหารจัดการขอมูล
15. นายไพรัช
ตระหงานเรือง
ผูชวยสายงานกิจการสาขา
16. นายภราดร
ปรียปวัฒน
ผูชวยสายงานปฏิบัติการธนาคาร

10. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
10.1 วิธีการคัดเลือกกรรมการธนาคาร
การสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร เปนไปตามแนวทางในการแตงตั้งกรรมการ
ตามขอบังคับของธนาคาร แบงเปน 2 กรณี
กรณีที่ 1 การแตงตั้งกรรมการใหม อันเนื่องจากการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรูความสามารถ มีประสบการณ
ในดานตาง ๆ ตลอดจนมีความเขาใจดานการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย โดยคํานึงถึงความจําเปนขององคกร และ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และนําเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณากลั่นกรองบุคคลนั้นๆ กอนนําเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเพื่ออนุมัติ
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กรณีที่ 2 การแตงตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการที่ออกกอนครบกําหนดวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
กํา หนดคา ตอบแทนจะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและกลั่ น กรองบุ ค คลที่มี คุณ สมบัติ เ หมาะสม รวมถึ ง มี ค วามรู ค วามสามารถ
มีประสบการณในดานตาง ๆ ตลอดจนมีความเขาใจดานการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย โดยคํานึงถึงความจําเปน
ขององคกร และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อนําเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10.2 วิธีการสรรหาผูบริหารธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน จะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและกลั่ น กรองบุ ค คลที่ มี
ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม สําหรับดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ โดยคํานึงถึง
จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการธนาคาร กําหนดโดยที่ประชุมผูถือหุน ไดแก คาตอบแทนรายเดือน และคาเบี้ยประชุม
นอกจากนี้ ยังผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร โดยการนําเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ซึ่งคาตอบแทนกรรมการจะกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส ตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไป โดย
พิจารณาจากประสบการณทํางาน ความรู ความสามารถ สอดคลองกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการในการ
กํากับการทํางานของธนาคาร และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของธนาคารและผูถือหุน สําหรับคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหารในป 2555 และป 2554 มีดังนี้

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2555 ธนาคารจายคาตอบแทนใหแกกรรมการธนาคารจํานวน 1,056,000 บาท โดยเปนคาตอบแทน
รายเดือน เบี้ยประชุม และไดจายคาตอบแทนใหแกผูบริหารรวม 16 ราย จํานวน 54,358,885.14 บาท โดยเปนคาตอบแทน
ในรูปเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่น
สําหรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555
มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้
ตารางแสดงอัตราคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ประจําป 2555 และ 2554
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)
คาตอบแทน
ตําแหนง

กรรมการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ธนาคาร

ตรวจสอบ

บริหาร

กําหนด

(บาทตอเดือน)

คาตอบแทน

2555

2554

2555

ประธาน

50,000

50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 20,000

กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหาร

40,000

40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000

กรรมการที่เปนผูบ ริหาร

40,000

40,000

-

2554

-
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2555

-

2554

-

2555

-

2554

-

2555

-

2554

-

ตารางแสดงคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ประจําป 2555 และ 2554
รายนามกรรมการ
1. นายอนันต
2. นายรัตน
3. นายไพโรจน
4. นายอดุลย
5. นายสมศักดิ์
6. นายนพร
7. นายคุณวุฒิ
8. นางศศิธร
9. นายไพโรจน

อัศวโภคิน
พานิชพันธ
เฮงสกุล
วินัยแพทย
อัศวโภคี /2
สุนทรจิตตเจริญ
ธรรมพรหมกุล /3
พงศธร
ไพศาลศรีสมสุข
รวม

ป 2555 /1
คาตอบแทน
และเบี้ยประชุม
โบนัส
(บาท)
251,000
805,000
1,056,000
-

วันที่เริ่มเปน
กรรมการธนาคาร
19 ธ.ค. 2548
28 ธ.ค. 2548
1 ก.พ. 2552
19 ธ.ค. 2548
5 ต.ค. 2555
19 ธ.ค. 2548
9 มี.ค. 2555
21 ธ.ค. 2548
19 ธ.ค. 2548

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

ตารางแสดงคาตอบแทนผูบริหารประจําป 2555 และ 2554
ประเภท
เงินเดือน

จํานวน
(ราย)

ป 2555
คาตอบแทน
(บาท)

16

จํานวน
(ราย)

41,600,100.00

14

ป 2554
คาตอบแทน
(บาท)
36,636,786.67

เงินพิเศษ/โบนัส

9,125,200.00

10,834,700.00

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

2,197,416.00

2,020,660.80

36,897.14

31,171.07

-

7,815.00

47,272.00

36,781.00

1,352,000.00

1,824,000.00

54,358,885.14

51,391,914.54

เบี้ยประกันกลุม
คาเครื่องแบบ/บัตรพนักงาน
คารักษาพยาบาล
คาตอบแทนอืน่
รวม

/1

/2
/3

คาตอบแทนกรรมการธนาคารประจําป 2555 และประจําป 2554 เนื่องจากกรรมการของธนาคารเปนกรรมการชุดเดียวกับของบริษัทแมในกลุมธุรกิจทางการเงิน คือ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน) ดังนั้น ในป 2555 และป 2554 เมื่อบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) จายคาตอบแทนใหแกกรรมการของธนาคาร ธนาคารไมไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ
ธนาคารอีก
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารใหดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีผลวันที่ 5 ตุลาคม 2555
แทนนายสุวิทย อุดมทรัพย ที่ลาออกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารใหดํารงตําแหนง กรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 แทนนางสุวรรณา พุทธประสาท
ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
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2. คาตอบแทนอื่นของกรรมการธนาคาร ประจําป 2555
ผลประโยชนตอบแทนอื่น ประเภทหุน หุนกู รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่น ๆ ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปน
ตัวเงิน นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงไดรบั ตามปกติ ซึ่งไดแก เงินเดือน และคาเบี้ยประชุม ดังนี้
วันที่เริ่ม
รายนามกรรมการ

เปนกรรมการ
ธนาคาร

ป 2555

ป 2554

ผลประโยชนตอบแทนอื่น

ผลประโยชนตอบแทนอื่น

1. นายอนันต

อัศวโภคิน

19 ธ.ค. 2548

- ไมมี -

- ไมมี -

2. นายรัตน

พานิชพันธ

28 ธ.ค. 2548

- ไมมี -

- ไมมี -

3. นายไพโรจน เฮงสกุล

1 ก.พ. 2552

- ไมมี -

- ไมมี -

4. นายอดุลย

19 ธ.ค. 2548

- ไมมี -

- ไมมี -

5 ต.ค. 2555

- ไมมี -

- ไมมี -

วินัยแพทย

5. นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
6. นายนพร

สุนทรจิตตเจริญ

19 ธ.ค. 2548

- ไมมี -

- ไมมี -

7. นายคุณวุฒิ

ธรรมพรหมกุล

9 มี.ค. 2555

- ไมมี -

- ไมมี -

8. นางศศิธร

พงศธร

21 ธ.ค. 2548

รถยนตประจําตําแหนง

รถยนตประจําตําแหนง

19 ธ.ค. 2548

รถยนตประจําตําแหนง

รถยนตประจําตําแหนง

- ไมมี -

- ไมมี -

9. นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข
รวม
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ธนาคารจายคาตอบแทนการสอบบัญชีและคาตรวจสอบอื่น ๆ ใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง
จํากัด สํานักงานสอบบัญชีของธนาคาร
ตารางแสดงคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2555 และ 2554
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1. คาธรรมเนียมในการสอบทาน
• ไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
• ไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
2. คาธรรมเนียมในการตรวจสอบ
• งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
• งวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

2555

2554

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(%)

530,000
530,000

500,000
500,000

30,000
30,000

6.00
6.00

1,230,000
1,230,000

1,180,000
1,180,000

50,000
50,000

4.24
4.24

220,000

200,000

20,000

10.00

220,000
4. ค า บริ ก ารสอบทานระบบให บ ริ ก ารโอนเงิ น ทางอิเล็กทรอนิกส
200,000 20,000
ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย (ขอบเขตงานเพิ่มเติม
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย สนส. 26/2551)
รวมทั้งสิ้น**
3,960,000
3,760,000 200,000
หมายเหตุ ** คาธรรมเนียมดังกลาวของธนาคารไมรวมคาสอบทานผลประโยชนพนักงานที่สอบทานโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานคณิตศาสตรประกันภัยที่จะเบิกจากธนาคารตามจายจริงประมาณ 200,000 บาท

10.00

3. คาสอบทานตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
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5.32

ตารางแสดงรายนามกรรมการธนาคารที่เขาถือหุนในธนาคาร บริษัทแม และบริษัทยอยของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554
รายนามกรรมการ

ตําแหนง

31 ธันวาคม 2555
จํานวนหุนที่ถือ
บริษัทแม /1
ธนาคาร/2 บริษัทยอย /3

31 ธันวาคม 2554
จํานวนหุนที่ถือ
บริษัทแม /1
ธนาคาร/2 บริษัทยอย/3

1. นายอนันต

อัศวโภคิน

ประธานกรรมการ

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

2. นายรัตน

พานิชพันธ

ประธานกรรมการบริหาร

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

3. นายไพโรจน

เฮงสกุล

-ไมมี-

0.066

-ไมมี-

-ไมมี-

วินัยแพทย

0.076
(เพิ่มขึ้น 0.010)
0.024
(เพิ่มขึ้น 0.016)

-ไมมี-

4. นายอดุลย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

-ไมมี-

-ไมมี-

0.008

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-

-

-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-

-

-

0.092
(เพิ่มขึ้น 0.092)
0.858
(เพิ่มขึ้น 0.038)

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

0.820

-ไมมี-

-ไมมี-

5. นายสมศักดิ์

/4

อัศวโภคี

6. นายนพร

สุนทรจิตตเจริญ

7. นายคุณวุฒิ /5

ธรรมพรหมกุล

กรรมการบริหาร

8. นางศศิธร

พงศธร

9. นายไพโรจน

ไพศาลศรีสมสุข

กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผูจัดการ
กลุมสนับสนุนธุรกิจ

/1
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บริษัทยอย หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

/4

นายสมศักดิ์ อัศวโภคี ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ใหดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีผลวันที่ 5 ตุลาคม 2555

/5

แทนนายสุวิทย อุดมทรัพย ที่ลาออกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ใหดํารงตําแหนง กรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 แทนนางสุวรรณา พุทธประสาท
ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
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ตารางแสดงรายนามผูบริหารธนาคารที่เขาถือหุนในธนาคาร บริษัทแม และบริษัทยอยของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554
รายนามผูบริหาร
1. นางศศิธร

พงศธร

2. นายไพโรจน

ไพศาลศรีสมสุข

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ

6. นางระวีวรรณ

รองกรรมการผูจัดการ
กลุมสนับสนุนธุรกิจ
ตุลยานนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานบริหารความเสี่ยง
สมบุณยะวิโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานการตลาดการธนาคาร
คงพลัง
ผุชวยสายงานอาวุโส
สายงานบริหารจัดการขอมูล
วัธนานุกิจ
ผูชวยสายงานการเงิน

7. นายอํานาจ

เปลี่ยนจิตรดี

ผูชวยสายงานเทคโนโลยี

8. นายอภิชาติ

ศรีแสงแกว

ผู ช ว ยสายงานสนั บ สนุ น และ
บริการ

9. นางสาวชุติมา

บุญมี

ผูชวยสายงานควบคุม

10. นายสุวัฒน

สิงหสุขสวัสดิ์

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 1

11. นางวลัยพร

ปญญาธัญญะ

12. นายสมศักดิ์

3. นายนนทจิตร
4. นางสาวจุฑามาศ
5. นายหรั่ง

31 ธันวาคม 2555
จํานวนหุนที่ถือ
/1
บริษัทแม
ธนาคาร/2 บริษัทยอย /3
0.092
-ไมมี-ไมมี(เพิ่มขึ้น 0.092)
0.858
-ไมมี-ไมมี(เพิ่มขึ้น 0.038)
0.059
-ไมมี-ไมม-ี
(เพิ่มขึ้น 0.016)
0.020
-ไมมี-ไมมี(ลดลง 0.002)
-ไมมี-ไมมี-ไมมี0.013
(เพิ่มขึ้น 0.013)
0.032
(ลดลง 0.015)
0.005
(เพิ่มขึ้น 0.004)

31 ธันวาคม 2554
จํานวนหุนที่ถือ
/1
บริษัทแม
ธนาคาร/2 บริษัทยอย/3
-ไมมี-ไมมี-ไมมี0.820

-ไมมี-

-ไมมี-

0.043

-ไมมี-

-ไมมี-

0.022

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

0.017

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

0.001

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

0.001

-ไมมี-

-ไมมี-

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 2

0.014
(เพิ่มขึ้น 0.013)
-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

ดีมงคลสุข

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 3

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

13. นางสาวจินตนา

ใกลสุวรรณ

ผูชวยสายงานสินเชื่อ 4

0.014
(เพิ่มขึ้น 0.014)

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

14. นายธานี

ผลาวงศ

ผูชวยสายงานบริหารจัดการขอมูล

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

15. นายไพรัช

ตระหงานเรือง

ผูชวยสายงานกิจการสาขา

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

16. นายภราดร

ปรียปวัฒน

ผูชวยสายงานปฏิบัติการธนาคาร

0.010

-ไมมี-

-ไมมี-

0.006

-ไมมี-

-ไมมี-

(เพิ่มขึ้น 0.004)

/1

บริษัทแม หมายถึง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)

/2

ธนาคาร หมายถึง ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

/3

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
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ปจจัยความเสี่ยง
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ธนาคารมีการควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดโครงสรางและ
นโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน เพื่อวัตถุประสงคหลักในการปองกันความเสี่ยง
และการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติตามกฎเกณฑภายใตการกํากับของธนาคารแหงประเทศไทย
และสอดคลองกับการกํากับตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยคํานึงถึงการใหบริการทางการเงินแกลูกคาเงินฝากและลูกคา
สินเชื่ออยางมีความเปนธรรม ถูกตองและโปรงใส รวมถึงการคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงคเพื่อใชกํากับดูแลการทําธุรกรรมภายในและภายนอกกลุมธุรกิจ
ทางการเงินใหมีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยการทําธุรกรรมแตละประเภทจะมี
กระบวนการวิเคราะหเพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางเหมาะสม เพียงพอ บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินจะตอง
รายงานผลการปฏิบัติงานอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ เมื่อมีเหตุการณที่ทําใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของกลุม
ธุรกิจ นอกจากนี้มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังนี้
• คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ และกําหนดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม พรอมทั้งดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่เสนอนโยบาย วางแผนกลยุทธ และทิศทางการดําเนินงานของธนาคารตอ
คณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองงานตาง ๆ กอนเสนอคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการบริหารจัดการ
องคกรและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อใหผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งวิเคราะหผลการปฏิบัติงานเพื่อหาขอดี ขอเสีย และแนวทางใน
การแกไข
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่สอบทานใหมีรายงานทางการเงินอยางครบถวนเพียงพอ และเปดเผย
ขอมูลเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และสอดคลองตามกฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงสอบทานใหมี
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม กํากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของ
ธนาคาร
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• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ควบคุม ติดตาม และดูแลใหธนาคารดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่ไดกําหนดไว รวมถึงประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานตรงตอคณะกรรมการธนาคารอยาง
สม่ําเสมอ

ปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยมีความเกี่ยวของโดยตรงตอตลาดการเงินและภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ
และตางประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจไมวาจะเปนในเรื่องของ
การเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บของทางการ การปรั บ ตั ว ของคู แ ข ง ล ว นเป น ป จ จั ย ที่ ส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ธนาคารพาณิชยเชนกัน
การบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยสามารถแบงออกเปน 5 ดาน
หลัก ๆ คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ โดยธนาคารมีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธไมเหมาะสม และการไม
สามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว รวมไปถึงความไมสอดคลองระหวางกลยุทธ นโยบาย เปาหมาย โครงสราง
องคกร การแขงขัน และทรัพยากรขององคกรอันเปนผลมาจากปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอกธนาคาร ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอศักยภาพในการแขงขัน รายได และเงินกองทุนของธนาคาร
1.1 ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน
เนื่องดวยความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลกระทบตอการเติบโตและคุณภาพของ
สินเชื่อ ธนาคารจึงไดจัดทําแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป การทําประมาณการเงินกองทุน โดยผูบริหารแตละหนวยงานมี
สวนรวมในการจัดทําแผนงานและประมาณการตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและการควบคุมความเสี่ยงดาน
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของธนาคารไดอยางเหมาะสมและเปดโอกาสใหผูบริหารของหนวยงานตาง ๆ แสดงความ
คิดเห็นและนําเสนอแผนตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนแผนกลยุทธ แผนธุรกิจ
และงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเปนประจําทุกครึ่งป โดยคณะกรรมการบริหารจะเปน
ผูติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบกับแผนงานที่กําหนดเปาหมายไวอยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินความสําเร็จ
ของแผนกลยุทธที่ไดวางไว
1.2 ความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้นจํานวน 13,372.44 ลานบาท โดย
แบงเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 จํานวน 12,862.60 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนตอเงินกองทุนทั้งหมดรอยละ 96.19 และมี
เงินกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน 509.84 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนตอเงินกองทุนทั้งหมดรอยละ 3.81 ซึ่งเปนระดับที่เพียงพอ
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2. ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว
รวมถึงโอกาสที่คูคาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงดานเครดิตและความเสี่ยงอันเกิดจากการที่คุณภาพของสินเชื่อ หรือ
เงินลงทุนเสื่อมลง และไมสามารถปรับราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุน
ของธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี่ยงดานเครดิตเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเงินใหสินเชื่อที่เปนธุรกรรมหลักของธนาคาร ทั้งใน
ดานเงินใหสินเชื่อที่เปนสินทรัพยธนาคารและสวนที่เปนภาระผูกพัน เชน การใหกูยืม และธุรกรรมที่เกิดจากการที่คูสัญญา
มีภาระที่ตองสงมอบสินทรัพยหรือชําระหนี้แกธนาคาร ธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินลงทุน รวมถึงโอกาสที่คูคาจะถูกปรับลด
อันดับความเสี่ยงดานเครดิต และความเสียหายจากการตีราคามูลคาตลาดของตราสารที่มีมูลคาลดลง
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ ทั้งในกรณีที่ผูกูเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อชวยใหการอนุมัติสินเชื่อเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
• Credit Scoring Model เปนเครื่องมือแยกแยะ และจัดระดับความเสี่ยงของผูกูที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งตัว
แบบที่ธนาคารใชประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ไดรับการพัฒนาดวยขอมูลพื้นฐานทางสถิติของลูกคาของ
ธนาคาร ประกอบกับใชดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ (Expert Base)
• Credit Rating Model เปนเครื่องมือที่ชวยกลั่นกรอง และแยกแยะระดับความเสี่ยงของผูกูที่เปน
นิติบุคคล
ธนาคารได ต ระหนั ก ถึ ง ระดั บ ความแม น ยํ า และประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ ดั ง กล า วที่ ธ นาคารนํ า มาใช
ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใชตัวแบบและวิเคราะหประสิทธิภาพการใชงาน
อยางสม่ําเสมอ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือวัดความเสี่ยงดานเครดิตใหสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารไดอยางตอเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงใหมีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน โดยมีการ
แบงแยกหนาที่อยางชัดเจนระหวางเจาหนาที่การตลาด เจาหนาที่พิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อ เจาหนาที่ประเมินมูลคา
หลักประกัน และเจาหนาที่สอบทานสินเชื่อ นอกจากนี้ ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารมีหนวยงานที่มี
ความเปนอิสระ ไดแก สํานักพิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ และสํานักพิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อรายยอย ซึ่งมีหนาที่
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การบริหารพอรตสินเชื่อ
ธนาคารใหความสําคัญกับคุณภาพของลูกหนี้ตามประเภทธุรกิจและสัดสวนการกระจุกตัวของสินเชื่อ ดังนั้น
ธนาคารมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพอรตสินเชื่อในมิติตาง ๆ อาทิ คุณภาพของพอรตสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อ
และประเภทธุรกิจ สัดสวนยอดหนี้ลูกหนี้รายใหญ 20 รายแรกตอเงินกองทุนทั้งหมดของธนาคาร เพื่อใหทราบถึงคุณภาพ
ของพอรตสินเชื่อและแนวโนมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถระบุติดตามและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ไดอยางทันสถานการณ
2.1 ความเสี่ยงจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อ
ธนาคารไดกําหนดกระบวนการในการควบคุมสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได โดยเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารสินเชื่อ ตั้งแตกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่มีการปรับปรุงใหมีความเขมงวดมากยิ่งขึ้น เชน การ
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อรายยอย เพื่อใชเปนมาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อและหลีกเลี่ยงการใชดุลยพินิจ
ของผูปฏิบัติงาน การกําหนดเงินดาวนขั้นต่ําของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง การกําหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ําเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูกูในแตละดานใหเขมงวดมากขึ้น เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
3. ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบตอรายไดของธนาคารและปริมาณเงินกองทุนของธนาคาร
โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารมีนโยบายในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงทุกประเภทใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
เปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาเปนความเสี่ยงที่อาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและราคาของหลักทรัพย ซึ่งปจจุบันธนาคารมีความเสี่ยงจากราคาอยูในระดับต่ํา เนื่องจาก
ธนาคารยังไมมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง เชน ตราสารอนุพันธ
การลงทุนสวนใหญของธนาคารเปนการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อดํารงเปนสินทรัพยสภาพคลองตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และเพื่อดํารงสภาพคลองระหวางวัน ธนาคารจึงเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา
โดยสวนใหญเปนการลงทุนในหลักทรัพยภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคาเงินลงทุนสุทธิมีจํานวน 28,890.94 ลานบาท แบงเปนเงินลงทุนเผื่อขาย
ซึ่งมีมูลคายุติธรรมจํานวน 4,595.70 ลานบาท และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดจํานวน 24,290.44 ลานบาท
นอกจากนี้ยังมีเงินลงทุนทั่วไปที่เปนตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศจํานวน 4.80 ลานบาท
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ในส ว นของแนวทางการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด า นราคา เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย ธนาคารมีการใชแบบจําลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นหนึ่ง ๆ หากถือครองหลักทรัพยในชวงระยะเวลาที่กําหนด โดยธนาคารไดใชคาความเสี่ยงที่คํานวณไดเปน
แนวทางในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได นอกจากนี้ธนาคารมีการจําลองเหตุการณอื่น ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
การลดลงของราคาหลักทรัพยในตลาดอยางรุนแรงเฉียบพลัน หรือการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อใหธนาคาร
สามารถประเมินความเสียหายจากความเสี่ยงในกรณีที่อยูภายใตเหตุการณที่เลวรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอ
รายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสวนของผูถือหุนซึ่ง
อาจเกิดจากฐานะทั้งในและนอกงบดุล ทั้งนี้ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเปนผลมาจากการจัดโครงสรางและลักษณะของ
รายการในสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูถือหุนที่อางอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและความไมสอดคลองระหวาง
ระยะเวลาคงเหลือในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมของรายการทางดานสินทรัพยและหนี้สิน และรายการนอกงบดุล
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินจะทําหนาที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความ
แตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ยดังกลาว โดยจะทําการกําหนดโครงสรางอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา
และควบคุมดูแลใหโครงสรางอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามที่กําหนดไว รวมทั้งควบคุมสัดสวนของสินทรัพยและหนี้สินที่มี
ดอกเบี้ยในระยะเวลาครบกําหนดตางๆใหอยูในระดับที่ยอมรับได
อยางไรก็ดี ธนาคารไดติดตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบี้ย รวมทั้งจัดทํารายงานการวิเคราะหระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งรวมถึงมีการจําลองรายไดดอกเบี้ยสุทธิ เพื่อดูผลกระทบตอรายได
ของธนาคารใหอยูภายใตเพดานความเสี่ยงที่กําหนดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตลาดและอัตราดอกเบี้ย
3.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ปจจุบันธนาคารไมไดใหบริการเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ ดังนั้น ธนาคารจึงไมมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
4. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระเงิน
เมื่อครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดอยางเพียงพอตามความ
ตองการภายในระยะเวลาที่กําหนดและมีตนทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอธนาคารได ปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงดานสภาพคลองมีทั้งภายในและภายนอก โดยปจจัยภายในจะขึ้นอยูกับโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สิน และ
การสํารองสินทรัพยสภาพคลองเพื่อนํามาใชรองรับความตองการ สวนปจจัยภายนอกขึ้นอยูกับสภาพคลองของตลาดและ
ความเชื่อมั่นของผูฝากเงินเปนหลัก ธนาคารมีเครื่องมือสําหรับวัด ติดตามความเสี่ยงดานสภาพคลอง และไดกําหนดระดับ
การแจงเตือนที่เหมาะสมไวในนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
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ธนาคารมีการวางแผนและบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพใหอยูในระดับที่เหมาะสม
และเพียงพอตอการชําระภาระผูกพันในปจจุบันและในอนาคตได ประกอบกับธนาคารไดมีการออกผลิตภัณฑใหมเพื่อ
ระดมทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหสอดคลองกับสภาวะตลาด
5. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายตาง ๆ อันเนื่องมาจากความไมเพียงพอ
หรือความบกพรองของกระบวนการภายใน บุคลากร และระบบงานของธนาคารพาณิชย หรือมาจากเหตุการณภายนอก
ธนาคาร รวมถึ ง ความเสี่ ย งด า นกฎหมาย (เช น ความเสี่ ย งต อ การถู ก ฟ อ งร อ ง ถู ก ดํ า เนิ น คดี ต ามกฎหมาย ถู ก ทางการ
เปรียบเทียบปรับ เปนตน) แตไมรวมความเสี่ยงดานกลยุทธและความเสี่ยงดานชื่อเสียง ดังนั้น ธนาคารจึงกําหนดกรอบ
นโยบายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการอยางชัดเจน รวมทั้งใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจในขั้นตอนการทํางาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมี
กระบวนการวิเคราะหเชิงธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง เปนตน
ธนาคารไดมีการพัฒนากระบวนการตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ไดแก การจัดเก็บขอมูลเหตุการณผิดปกติ (Incident Report) เพื่อจัดเก็บขอมูลความเสียหาย ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปน
ตัวเงิน รวมถึงความเสียหายที่สามารถปองกันได ตลอดจนขอมูลเหตุการณผิดปกติอื่น ๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้ธนาคารจะ
นําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และกําหนดแนวทางการควบคุม เพื่อใหโอกาสการเกิดความเสี่ยงลดลง
ธนาคารกําหนดใหทุกหนวยงาน ตองดําเนินการประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการดวยตนเอง (Risk and
Control Self Assessment: RCSA) โดยการระบุจุดที่มีความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในหนวยงานของตน รวมทั้ง
ประเมินวามาตรการควบคุมภายในที่มีอยูนั้นเพียงพอและเหมาะสมเพียงใดในการควบคุมความเสี่ยงนั้น ๆ รวมถึงการนํา
ขอมูลดังกลาวไปประมวลผล และจัดทําดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อใชในการติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารไดกําหนดนโยบายในการใชบริการบุคคลภายนอกและนโยบายการออกผลิตภัณฑใหม เพื่อใหมีการ
ระบุ วัด และติดตามความเสี่ยงจากการดําเนินการดังกลาวได
ธนาคารจัดใหมีแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับการ
ดําเนินการของธนาคารภายใตสถานการณฉุกเฉิน อาทิเชน วินาศภัย และภัยพิบัติตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหธนาคาร
สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง หรือลดเวลาการหยุดชะงักการดําเนินงานของธนาคารใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่ง
ทุกหนวยงานของธนาคารไดมีสวนรวมในการดําเนินการจัดทํา และปรับปรุงแผนดังกลาวทุก ๆ ป รวมถึงธนาคารไดมีการ
ซักซอมการฟนฟูระบบคอมพิวเตอรหลัก (Core Banking) และการปฏิบัติงานในธุรกรรมงานสําคัญของธนาคารเปนประจํา
ทุกป
ธนาคารไดมีการพัฒนาบุคลากรอยูเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน โดยจัดสงพนักงาน
เขารับการอบรมสัมมนาจากผูจัดสัมมนาภายนอก และมีการจัดอบรมสัมมนาภายในใหแกพนักงาน โดยเชิญวิทยากรที่มี
ความชํานาญจากหนวยงานภายในของธนาคาร รวมทั้งวิทยากรผูมีความรู ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาใหความรูเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (งบการเงินรวม)
ภาพรวมเศรษฐกิจป 2555 และแนวโนมป 2556
ภาวะเศรษฐกิจป 2555
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2555 ไดรับปจจัยหนุนจากการใชจายภายในประเทศเปนหลัก ทั้งการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนอันเปนผลจากความเชื่อมั่นภาคเอกชน รายไดครัวเรือน การจางงาน และการดําเนินนโยบายภาครัฐ
อาทิเชน นโยบายรถยนตคันแรก/ บานหลังแรก นโยบายเพิ่มผลตอบแทนขาราชการ รวมถึงนโยบายการรับจํานําขาว
ในขณะที่ภาคการสงออกและภาคการผลิตของไทยไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา จีน และวิกฤตหนี้ยุโรป สงผลใหการสงออกรวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสงออก
ขยายตัวไดในอัตราที่ต่ํา
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจป 2556
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2556 หลายฝายคาดการณวาการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวได
ในอัตราที่ลดลง โดยการใชจายภาครัฐในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยหลักในการกระตุนเศรษฐกิจ รวมถึงทิศทาง
การสงออกที่จะปรับตัวดีขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟนตัว อยางไรก็ตาม ปจจัยที่ตองติดตาม คือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา
แนวโนมธุรกิจธนาคารพาณิชย สินเชื่อยังมีการเติบโตที่ดี แตการแขงขันระหวางธนาคารจะรุน แรงมากขึ้น
ทั้ง การใหสิน เชื่อ การขยายเงิน ฝาก นอกจากนี้ ธนาคารพาณิช ยแ ตล ะแหง ตางตั้งเปาหมายการเติบโตของรายได
คา ธรรมเนีย มอยา งตอ เนื่อ ง จึง ตอ งแขง ขัน ทั้ง ดา นผลิต ภัณ ฑแ ละกลยุทธการตลาด เพื่อเพิ่มชองทางการหารายได
นอกเหนือจากรายไดดอกเบี้ย

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันของธนาคารพาณิชยในป 2555 และแนวโนมป 2556
ภาวะธุรกิจและการแขงขันของธนาคารพาณิชยในป 2555
ในป 2555 ระบบธนาคารพาณิชยมีการขยายตัวเปนอยางดี ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 13.7 จากการเพิ่มขึ้นของ
สินเชื่ออุปโภคบริโภค ซึ่งขยายตัวรอยละ 21.6 โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนตจากมาตรการรถยนตคันแรก สําหรับสินเชื่อธุรกิจ
ขยายตัวที่รอยละ 10.6
การระดมทุนมีการแขงขันกันอยางรุนแรง สะทอนจากการแขงขันการออกผลิตภัณฑเงินฝากรูปแบบใหม ๆ
ตลอดทั้งป ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยยังมีการกูยืมเพิ่มขึ้นทั้งการออกหุนกูดอย
สิทธิและออกหุนกูในตางประเทศ อยางไรก็ดี การขยายตัวของสินเชื่อที่สูงกวาสงผลใหสภาพคลองของระบบธนาคาร
พาณิชยโดยรวมตึงตัวขึ้น
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ดานความสามารถในการทํากําไร ระบบธนาคารพาณิชยสามารถทํากําไรไดเพิ่มสูงขึ้นจากปกอนรอยละ 21.2
มาจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิและรายไดคาธรรมเนียม รวมถึงการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือรอยละ 23 แตหาก
พิจารณาอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (NIM) จะทรงตัวใกลเคียงกับปกอน
แนวโนมภาวะธุรกิจและการแขงขันของธนาคารพาณิชยในป 2556
แนวโนมธุรกิจในป 2556 สินเชื่อจะขยายตัวไดอยางตอเนื่อง โดยถาไมมีปจจัยลบที่รุนแรงสินเชื่ออาจขยายตัว
ได สูง ระดั บร อ ยละ 10 แต ส ภาวะการแข งขั น จะมีค วามรุน แรงเพิ่ มขึ้ น ทั้ง ดา นการขยายสิน เชื่ อ และการระดมเงิ น ฝาก
โดยเฉพาะดานการระดมเงินฝาก จะมีตราสารทางการเงินใหม ๆ เขามาเปนทางเลือกสําหรับผูฝากเงิน เชน การออกหุนกู
ภาคเอกชน กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปนตน ธนาคารพาณิชยตาง ๆ จึงตองมีการออกผลิตภัณฑเงินฝากพิเศษเปนชวง ๆ
เพื่อรักษาฐานลูกคาเงินฝาก ในขณะเดียวกันการหาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย ยังเปนเปาหมายเพื่อ
รั ก ษาต น ทุ น เงิ น ฝากไม ใ ห สู ง จนเกิ น ไป นอกจากนี้ ธนาคารพาณิ ช ย ยั ง คงแข ง ขั น กั น อย า งรุ น แรงเพื่ อ เพิ่ ม รายได
คาธรรมเนียม เพื่อเปนแหลงรายไดที่สําคัญในการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร
จากกระแสจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธนาคารพาณิชยตางๆ โดยเฉพาะธนาคาร
ขนาดใหญ ไดขยายฐานธุรกิจไปยังตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมอาเซียนมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบการเปดสาขา การเปน
พันธมิตรกับธนาคารทองถิ่น เพื่อเปนการรองรับลูกคาในการขยายธุรกิจ
ตารางแสดงการอัตราเติบโตของสินเชื่อเปรียบเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย
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ตารางแสดงอัตราการเติบโตของสินทรัพยเปรียบเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ในป 2555 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนหัก
ภาษีเงินไดตามงบการเงินรวม 896.91 ลานบาท เพิ่มขึ้น 154.85 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.87 เมื่อเทียบกับป 2554
โดยเมื่อ หักภาษีเงินได 215.89 ลานบาท ในป 2555 สงผลใหธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 681.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น
180.44 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36.05 เมื่อเทียบกับป 2554 การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอน สาเหตุหลักมาจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นรอยละ 45.01 ในสวนของรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
เติบโตถึงรอยละ 73.14 ตามการขยายตัวของสินเชื่อทุกภาคสวน นอกจากนี้ รายไดอื่นเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 202.93 อันเปน
ผลมาจากกําไรจากการขายเงินลงทุน
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,173.91
ลานบาท เพิ่มขึ้น 251.86 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554 ที่มีจํานวน 922.05 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.31
อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนหนี้สงสัยจะสูญตอรายไดรวม ในป 2555 อยูที่รอยละ 47.47 ลดลงจาก
ป 2554 ที่อยูที่รอยละ 49.24 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวารายไดรวม
กําไรสุทธิตอหุน (EPS) สําหรับป 2555 เทากับ 0.55 ลดลงจากป 2554 ซึ่งอยูที่ 0.46 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนทุนที่เรียกชําระแลว
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน
งบการเงินรวม

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

2555
2,120.39
121.54
230.89
2,472.82
(1,298.91)
1,173.91
277.00
896.91
215.90
681.01
0.55
5.10%
0.67%

2554
1,729.17
67.11
76.22
1,872.50
(950.45)
922.05
180.00
742.05
241.47
500.58
0.46
5.35%
0.70%

2553
1,459.59
60.34
14.53
1,534.46
(739.56)
794.90
210.00
584.90
174.49
410.41
0.87
9.23%
0.73%

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
391.22
22.62
54.43
81.11
154.67
202.93
600.32
32.06
348.46
36.66
251.86
27.32
97.00
53.89
154.86
20.87
(25.57)
(10.59)
180.43
36.04
0.09
19.57
-

รายไดจากการดําเนินงาน
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดจากการดําเนินงาน 2,472.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น 600.32 ลานบาท
เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2554 ที่ มี จํ า นวน 1,872.50 ล า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 32.06 เป น ผลมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได
ดอกเบี้ยสุทธิ รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายไดอื่น สามารถจําแนกรายละเอียดไดตามตารางตอไปนี้
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ตารางแสดงรายไดจากการดําเนินงาน
งบการเงินรวม

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

2555
2554
4,856.12 3,380.18
(2,735.73) (1,651.01)
2,120.39 1,729.17
153.51
88.66
(31.97)
(21.55)
121.54
67.11
183.74
73.47
43.32
0.42
3.83
2.33
230.89
76.22
2,472.82 1,872.50
2.22%
2.41%

2553
2,332.29
(872.70)
1,459.59
77.39
(17.05)
60.34
10.31
0.38
3.84
14.53
1,534.46
2.64%

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
1,475.94
43.66
1,084.72
65.70
391.22
22.62
64.85
73.14
10.42
48.35
54.43
81.11
110.27
150.09
42.90 10,214.29
1.50
64.38
154.67
202.93
600.32
32.06
-

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิ 2,120.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น 391.22 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับป 2554 ที่มีจํานวน 1,729.17 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.62 เปนผลมาจากรายไดดอกเบี้ยที่มีจํานวน 4,856.12
ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,475.94 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 43.66 ตามการขยายตัวอยางตอเนื่องของเงินใหสินเชื่อ
ในขณะที่คาใชจายดอกเบี้ย มีจํานวน 2,735.73 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,084.72 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554 ที่มีจํานวน
1,651.01 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 65.70 ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับสูงขึ้น จึงทําใหอัตรารายไดสุทธิ
ตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Net Interest Margin) ในป 2555 เทากับรอยละ 2.41
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 121.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 54.43
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554 ที่มีจํานวน 67.11 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 81.11 เปนผลมาจากรายไดคาธรรมเนียมและ
บริการ 153.51 ลานบาท เพิ่มขึ้น 64.85 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 73.14 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินใหสินเชื่อซึ่งขยายตัวอยางตอเนื่อง ในขณะที่คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 31.97 ลานบาท เพิ่มขึ้น
10.42 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.35 ซึ่งสัดสวนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการมีสัดสวนที่
ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมและบริการ จึงสงผลใหรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
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รายไดอื่น
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดอื่น 230.89 ลานบาท เพิ่มขึ้น 154.67 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554
ที่มีจํานวน 76.22 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 202.93 เปนผลมาจากการที่ธนาคารมีกําไรจากการขายเงินลงทุนและรายได
เงินปนผล
รายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด(มหาชน) ไดตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญแตละป เปนไปตามหลักเกณฑ
และขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยและการประเมินคุณภาพลูกหนี้จากประสบการณ
ในป 2555 รายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา มีจํานวน 1,843.39
ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 294.22 ลานบาท จากป 2554 ที่มีจํานวน 1,549.17 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.99 ทั้งนี้ธนาคารได
ตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรวมถึงคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 277 ลานบาท ในป 2555 และ
จํานวน 180 ลานบาท ในป 2554 สัดสวนเงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกันตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยูที่ระดับ
รอยละ 112.37 ในป 2555 และระดับรอยละ 138.40 ในป 2554
ตารางแสดงรายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

รายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา
รายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญและขาดทุนจากการดอยคา
เงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกัน

งบการเงินรวม
2555
277.00
1,843.39
112.37%

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2555 เปรียบเทียบกับป
2554) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
97.00
53.89

2554
180.00

2553
210.00

1,549.17

1,249.59

294.22

18.99

138.40%

142.78%

-

-

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
ในป 2555 ธนาคารและบริ ษั ทย อ ยมี คา ใช จ า ยจากการดํ า เนิ น งานอื่ น 1,298.91 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 348.46
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554 ที่มีจํานวน 950.45 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36.66 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของ
ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ พนั ก งาน ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ อาคาร สถานที่ แ ละอุ ป กรณ ค า ใช จ า ยส ง เสริ ม การขายและโฆษณา
ตามรายละเอียด ดังนี้
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ตารางแสดงคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
งบการเงินรวม

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

2555
606.28
0.74
382.31
126.55
61.16
44.08
77.79
1,298.91
52.53%

2554
463.65
2.13
273.55
82.15
39.45
31.40
58.12
950.45
50.76%

2553
353.24
5.26
214.32
59.27
24.62
37.43
45.42
739.56
48.20%

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
142.63
30.76
(1.39)
(65.26)
108.76
39.76
44.40
54.05
21.71
55.03
12.68
40.38
19.67
33.84
348.46
36.66
-

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 606.28 ลานบาท เพิ่มขึ้น 142.63 ลานบาท
เมื่อเทียบกับป 2554 ที่มีจํานวน 463.65 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30.76 เปนผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
การจายโบนัสประจําป และการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและสาขาของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีพนักงานจํานวน 1,157 ราย เพิ่มขึ้น 223 คน เมื่อเทียบกับสิ้นป 2554 ที่มี
จํานวน 934 คน สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นตามปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้น สวนบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีพนักงาน
จํานวน 26 คน เพิ่มขึ้น 13 ราย เมื่อ เทียบกับสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 13 คน เปนการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ
ตามรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงจํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ธนาคาร /1
บริษัทยอย /2
จํานวนพนักงาน
(คน)

/1
/2

1,157

26

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ธนาคาร /1
บริษัทยอย /2
934

ธนาคาร หมายถึง ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
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13

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

4

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 382.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น
108.76 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554 ที่มีจํานวน 273.55 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 39.76 เปนผลมาจากการขยายสาขา
ของธนาคารจาก 43 สาขา ณ สิ้นป 2554 เปน 65 สาขา ณ สิ้นป 2555
คาใชจายสงเสริมการขายและโฆษณา
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายสงเสริมการขายและโฆษณา 61.16 ลานบาท เพิ่มขึ้น 21.71
ลานบาท เมื่อ เทียบกับป 2554 ที่มีจํ านวน 39.45 ล านบาท หรือ เพิ่มขึ้น รอ ยละ 55.03 โดยสวนใหญเ ปนคา สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธทางดานวิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ และจากการที่ไดนําหลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไป
คาใชจายอื่น
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายอื่น 77.79 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19.67 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554
ที่มีจํานวน 58.12 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.84

71

การวิเคราะหฐานะการเงิน
บทวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย เปนการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554
ตารางแสดงสินทรัพยรวม

งบการเงินรวม

สินทรัพยรวม
2555
สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน- สุทธิ
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน
สินทรัพยอื่น-สุทธิ
รวมสินทรัพย

2554

2553

1,619.45
822.51
428.89
5,031.71 5,342.76 5,146.32
28,890.94 19,860.14 14,129.65
86,248.24
163.07
86,411.31
(148.17)
(914.01)
(14.93)
85,334.20
397.15
233.91
58.10
286.99
286.88
122,139.33

54,964.78
129.20
55,093.98
(17.43)
(585.46)
(68.01)
54,423.08
238.51
146.62
56.21
182.47
134.16
81,206.46

42,513.14
61.61
42,574.75
(15.33)
(414.53)
(53.49)
42,091.40
121.74
74.57
88.70
127.79
101.91
62,310.97

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
796.94
(311.05)
9,030.80

96.89
(5.82)
45.47

31,283.46
33.87
31,317.33
130.74
328.55
(53.08)
30,911.12
158.64
87.29
1.89
104.52
152.72
40,932.87

56.92
26.22
56.84
750.09
56.12
(78.05)
56.80
66.51
59.53
3.36
57.28
113.83
50.41

สินทรัพยรวม
สินทรัพยหลักของธนาคารและบริษัทยอย ประกอบดวย เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ
คิดเปนรอยละ 69.87 ของสินทรัพยรวม รองลงมาไดแก เงินลงทุน-สุทธิ คิดเปนรอยละ 23.65 ของสินทรัพยรวม
โดยสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 122,139.33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 40,932.87 ลานบาท หรือ
คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 50.41 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนสุทธิ และการเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเชื่อใน
ทุกภาคธุรกิจโดยเฉพาะเงินใหสินเชื่อขนาดใหญ และเงินใหสินเชื่อขนาดกลางและขนาดยอม
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เงินใหสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย เปน
เงินใหสินเชื่อของธนาคารทั้งหมด ซึ่งสามารถจําแนกตามภาคธุรกิจโดยแบงออกเปน เงินใหสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ
เงินใหสินเชื่อธุร กิจขนาดกลางและขนาดยอ ม เงินใหสินเชื่อเพื่อรายยอย ประกอบไปดวยเงินใหสินเชื่อเพื่อการเคหะ
เงินใหสินเชื่อเชาซื้อ และเงินใหสินเชื่ออื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินใหสินเชื่อรวมสหกรณออมทรัพยหักรายไดรอตัดบัญชี มีจํานวน 88,775.90
ลานบาท เพิ่มขึ้น 30,394.23 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 58,381.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 52.06
โดยเงินใหสินเชื่อสวนใหญเปนเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ซึ่งคิดเปนรอยละ 34.70 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด
ตารางแสดงเงินใหสินเชื่อจําแนกตามภาคธุรกิจ (รวมสหกรณออมทรัพย)
งบการเงินรวม

เงินใหสินเชื่อจําแนกตามภาคธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ (Corporate)
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
สินเชื่อเพื่อรายยอย (Retail)
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิจากรายไดรอ
ตัดบัญชี

2555
22,562.69
31,161.09
35,052.12
88,775.90
163.07
88,938.97

2554
6,490.41
20,358.03
31,533.23
58,381.67
129.20
58,510.87

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

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2555 เปรียบเทียบกับป
2554) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
16,072.28
247.63
10,803.06
53.07
3,518.89
11.16
30,394.23
52.06
33.87
26.22
30,428.10
52.00

กลยุทธหลักในป 2555 ธนาคารยังคงมุงเนนขยายสวนแบงตลาดใหมากยิ่งขึ้น โดยการขยายเงินใหสินเชื่อใน
สามธุรกิจหลักอยางตอเนื่อง อันประกอบไปดวย สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
สินเชื่อรายยอย ที่จะเนนขยายสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และการขยายสาขาอยางตอเนื่องทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
สวนภูมิภาค เพื่อเพิ่มความคลองตัวและอํานวยความสะดวกในการใหบริการทางการเงินแกลูกคาอยางครบวงจร รวมถึงการ
เพิ่มชองทางในการใหบริการผาน Internet Banking
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ตารางแสดงรายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทเงินใหสินเชื่อ (รวมสหกรณออมทรัพย)
งบการเงินรวม

เงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทเงินใหสินเชื่อ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
การสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
การเกษตรและเหมืองแร
ตัวกลางทางการเงิน
สหกรณออมทรัพย
อื่นๆ
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

2555
30,803
12,257
19,378
9,001
405
11,596
2,676
2,660
88,776

2554
29,025
5,406
9,633
6,257
100
3,125
3,435
1,401
58,382

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

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
1,778
6.13
6,851
126.73
9,745
101.16
2,744
43.85
305
305.00
8,471
271.07
(759)
(22.10)
1,259
89.86
30,394
52.06

เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิแสดงดวยมูลคาตามบัญชี จํานวน 28,890.94 ลานบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จํ านวน 9,030.80 ล า นบาท เมื่ อ เที ย บกับ สิ้ น ป 2554 ที่ มี จํ านวน 19,860.14 ล า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ นร อ ยละ 45.47
โดย สวนใหญเปนการลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตารางแสดงเงินลงทุนตามระยะเวลาและประเภทการลงทุนแสดงดวยมูลคาตามบัญชี
งบการเงินรวม

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ

2555

2554

3,065.48
1,530.21
4,595.69

3,253.32
3,253.32

77.28
77.28

(187.84)
1,530.21
1,342.37

(5.77)
100.00
41.26

16,046.02
8,244.43
4.80
24,295.25
28,890.94

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

14,007.58
40.00
4.80
14,052.38
14,129.65

2,124.65
5,563.78
7,688.43
9,030.80

15.26
207.55
46.30
45.47
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2553

(หนวย: ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
ธนาคารตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 914.01 ลานบาท ในป 2555 เพิ่มขึ้นจํานวน 328.55 ลานบาท
เมื่อเทียบกับสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 585.46 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 56.12
ธนาคารตั้ง คาเผื่ อการปรับมูลค าจากการปรั บโครงสร างหนี้จํ านวน 14.93 ล านบาท ลดลงจํา นวน 53.08
ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 68.01 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 78.05
สินเชื่อดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสินเชื่อดอยคุณภาพ (Gross) จํานวน 1,623.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 647.41
ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 976.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 66.30 อัตราสินเชื่อดอยคุณภาพตอ
สินเชื่อรวม คิดเปนรอยละ 1.82
สินเชื่อดอยคุณภาพ (Net) จํานวน 1,083.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.22 ของสินเชื่อรวมหลังหักสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อดอยคุณภาพ
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 108,281.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
39,901.89 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554 ที่มีจํานวน 68,379.69 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 58.35 โดยหนี้สินสวนใหญเปน
เงินรับฝากและรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ซึ่งคิดเปนรอยละ 77.92 และ 20.11 ของหนี้สินรวมทั้งหมด ตามลําดับ
ตารางแสดงหนี้สินจําแนกตามประเภทหนี้สิน

หนี้สินจําแนกตามประเภทหนี้สิน

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
เงินรับฝาก-สุทธิ
84,376.91
22,255.00
27,089.14
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
21,770.55
8,827.90
10,032.32
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
233.58
182.59
123.27
เงินกูยืม
769.05
36,310.72
18,731.02
อื่นๆ
1,131.49
803.48
452.15
รวมหนี้สิน
108,281.58
68,379.69
56,427.90
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(หนวย: ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
62,121.91
279.14
12,942.65
146.61
50.99
27.93
(35,541.67)
(97.88)
328.01
40.82
39,901.89
58.35

สวนของเจาของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สวนของเจาของมีจํานวน 13,857.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,030.98 ลานบาท
เมื่อเทียบกับสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน 12,826.77 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.04 การเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนผลจากการที่
ธนาคารเพิ่มทุนชําระแลวจํานวน 500 ลานบาทและเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของธนาคารและบริษัทยอยในป 2555
ความเพียงพอของเงินกองทุนและการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอ
สินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 16.17 สูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งกําหนดไวที่รอยละ 8.50 และ
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยงที่รอยละ 24.81
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร เทากับรอยละ 15.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของ
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 4.25
ตารางแสดงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ธนาคาร
อัตราขั้นต่ําตามกฎหมาย
สวนตาง
เงินกองทุนทั้งหมด
ธนาคาร
อัตราขั้นต่ําตามกฎหมาย
สวนตาง

31 ธันวาคม 2555
ลานบาท
รอยละ

31 ธันวาคม 2554
ลานบาท
รอยละ

31 ธันวาคม 2553
ลานบาท
รอยละ

12,862.61

15.56
4.25
11.31

12,111.53

24.41
4.25
20.16

5,618.98

16.85
4.25
12.60

13,372.44

16.17
8.50
7.67

12,310.29

24.81
8.50
16.31

5,880.20

17.64
8.50
9.14

ภาระผูกพันนอกงบดุล
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยมี ภ าระผู ก พั น นอกงบดุ ล 6,233.46 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น
2,321.07 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554 ที่มีจํานวน 3,912.39 ลานบาท หรือคิดเพิ่มขึ้นรอยละ 59.33 สาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของการค้ําประกันอื่นเพิ่มสูงขึ้น จาก 1,203.17 ลานบาท ในป 2554 เปน 2,447.53 ลานบาท ในป 2555 หรือคิดเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 103.42
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ตารางแสดงภาระผูกพันนอกงบดุล

ภาระผูกพันนอกงบดุล

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
การรับอาวัลตั๋วเงิน
428.88
277.44
การค้ําประกันอื่น
2,447.53
1,203.17
963.28
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดเบิกใช
3,357.05
2,431.78
1,392.21
รวมภาระผูกพันนอกงบดุล
6,233.46
3,912.39
2,355.49
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(หนวย: ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
(ป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
151.44
54.58
1,244.36
103.42
925.27
38.05
2,321.07
59.33

การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
และความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินงานของธนาคาร
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเชื่อถือ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อนําไปสูการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การเพิ่มมูลคาในกิจการ ความมั่นคงและการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
รวมทั้งใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยาง
เทาเทียมกันและเปนธรรม มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ รวมทั้งคํานึงถึงความเสี่ยงและวิธีบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ดังนั้นในการบริหารกิจการและการ
ดําเนินงานใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึง
เปนเรื่องที่ธนาคารใหความสําคัญอยางมากวาเปนสิ่งที่จําเปนตอการดํารงอยูของธนาคาร โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารไดยึดหลัก 4 ประการเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูที่เกี่ยวของทุกฝายและเปนรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ
ไดแก
1. ความโปรงใส (Transparency)
2. ความซื่อสัตย (Integrity)
3. ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ (Accountability)
4. ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness)
คณะกรรมการธนาคาร มีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎหมายและมติที่ประชุมผูถือหุน โดย
เชื่อมั่นวากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเปนหัวใจที่นําไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายสูงสุดของธนาคาร อัน
ไดแก การเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน ขณะเดียวกันจะชวยทําใหมั่นใจวาธุรกิจและกิจการของธนาคารสามารถแขงขันไดดี
ภายใตการดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณและเปนไปตามกฎหมาย
ตนป 2556 คณะกรรมการธนาคาร ไดแตงตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ทาน มีหนาที่กําหนดและทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการปองกันการจายเงินเพื่อการ
คอรรัปชั่น และการเปนตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดําเนินกิจกรรมดานบรรษัทภิบาล การปองกันการจายเงินเพื่อ
การคอรรัปชั่น ทั้งกับผูบริหาร พนักงาน และหนวยงานภายนอก
ธนาคารไดมีการสื่อสารถึงประวัติองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรมองคกร และการบริหารความ
เสี่ยง และจัดใหมีการประเมินระดับความรูและความเขาใจของพนักงาน ผานระบบ E-Learning ของธนาคาร เพื่อให
พนักงานมีความเขาใจอยางทั่วถึง และตระหนักถึงหนาที่ของตนในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคกร
ธนาคารได กํ า หนดนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การขึ้ น เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร เพื่ อ เป น แนวทางให แ ก
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวา
ธนาคารไดดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ โปรงใส และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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การกํากับดูแลกิจการที่ธนาคารยึดถือเปนหลักในการดําเนินธุรกิจมาอยางตอเนื่อง แบงออกเปน 5 หมวด ซึ่ง
ไดเปดเผยไวบนเว็บไซตของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
• ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุน โดยการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุน
ทุกกลุมอยางเสมอภาค สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมี
สวนแบงในกําไรของธนาคาร การไดรับขอมูลขาวสารของธนาคารอยางเพียงพอผานทางชองทางที่เขาถึง
ไดงายและในเวลาที่เหมาะสม การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้ง
กรรมการ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่มีนัยตอธนาคาร
• คณะกรรมการธนาคารไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสีย
ภายใน ไดแก พนักงานและผูบริหารของธนาคาร หรือผูมีสวนไดเสียภายนอกธนาคาร ไดแก ผูถือหุนทุก
กลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนสถาบัน คูแขง ภาครัฐ และหนวยงานอื่น ๆ โดยธนาคารมีนโยบายในการ
ปฏิบัติงานที่มีความโปรงใส และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดการรวมมือ
ระหวางธนาคารกับผูมีสวนไดเสียในการสรางสรรคประโยชนระหวางกันและดูแลใหมั่นใจวาผูมีสวนได
เสียไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี
• ธนาคารสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิของตนอยางเต็มที่ โดยการอํานวยความสะดวกและจัดหาชองทางที่
ใหผูถือ หุนสามารถใชสิทธิได โดยไมยุงยาก เชน การให ขอมูลสําคัญผานเว็บไซตของธนาคาร การ
มอบหมายใหเลขานุการบริษัททําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูถือหุนโดยตรง และการอํานวยความสะดวก
ในการเขาประชุมผูถือหุน เปนตน
• ในการจัดประชุมผูถือหุน นอกจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปซึ่งตองจัดภายใน 4 เดือน นับแตวัน
สิ้ น สุ ด ของรอบป บั ญ ชี แ ล ว คณะกรรมการอาจเรี ย กประชุ ม วิ ส ามั ญ ในวั น เวลา และสถานที่ ที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดอาจเขาชื่อกันทําหนังสือใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ
ได และหนังสือรองขอจะตองระบุถึงวัตถุประสงคของการเรียกประชุมไวใหชัดเจน เมื่อมีคํารองขอเชน
วานั้น คณะกรรมการจะตองกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะประชุมไมชากวา 1 เดือนนับจากวันที่ไดรับ
หนังสือรองขอ
• ธนาคารใหความสําคัญกับการประชุมผูถือหุน ดวยเปนโอกาสสําคัญที่ผูถือหุนจะสามารถใชสิทธิเพื่อมี
สวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสําคัญตางๆ ของกิจการ ซึ่งธนาคารไดอํานวยความสะดวกใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
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- การแจงรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม
ธนาคารจัดทําเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปดเผยใหนักลงทุนทราบเปนการ
ทั่วไปลวงหนากอนการประชุม โดยเปดเผยขอมูลในเว็บไซตของธนาคารเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูล
ลวงหนากอนการประชุมอยางเพียงพอ รวมทั้ง จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือ
หุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฎบนเว็บไซต และใน
เอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนเปนขอมูลเดียวกัน ประกอบดวย
1. หนังสือเชิญประชุม พรอมคําอธิบายและเหตุผลประกอบวาระการประชุม
2. รายงานประจําป
3. ประวัติของกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระและเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนง
4. ขอบังคับของธนาคาร เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. และรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระเพื่อ
เปนผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนผูถือหุน
6. ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเปนผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนผูถือหุน
นอกจากนี้ ธนาคารไดลงประกาศบอกกลาวการนัดประชุมผูถือหุนทางหนังสือพิมพเปนเวลา 3 วัน
ติดตอกันลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน ทั้งนี้ วาระการประชุมระบุชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ธนาคารไดแจงวาระการประชุมและเอกสารการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหผูถือหุนทราบผานเว็บไซตของธนาคาร ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2555
- การเขาประชุม
ธนาคารจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิเขารว ม
ประชุมตามที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษาสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ผูถือหุนสามารถลงทะเบียน
เขาประชุมลวงหนาไดกอนการประชุมอยางเพียงพอ
นอกจากนี้ ในระหวางการประชุม ผูถือหุนยังสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียง
ในวาระที่ยังไมไดลงคะแนนไดอีกดวย สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะ
มอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทนนั้น ธนาคารไดเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกวา 1 คน พรอมประวัติใหผูถือหุน
พิจารณามอบฉันทะและธนาคารไดแนบหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ซึ่งได
สงใหผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถดาวโหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่น และ
หนังสือลงทะเบียนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดจากเว็บไซตของธนาคาร
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ธนาคารไดเสนอชื่อกรรมการอิสระพรอมประวัติ ใหผูถือหุน
พิ จ ารณามอบฉั น ทะจํ า นวน 2 ท า น ได แ ก ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน โดยธนาคารไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงไดมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่น และหนังสือ
ลงทะเบียนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดจากเว็บไซตของธนาคาร
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- การเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
ในวันประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาส
เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ธนาคารจะดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหกรรมการทุกคน ผูบริหารระดับสูงของธนาคารและบริษัทยอย
รวมทั้งผูสอบบัญชีเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อชี้แจงขอซักถาม โดยกรรมการจะอธิบายและชี้แจงเหตุผลอยางตรงประเด็น
จนเปนที่กระจาง และไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดใน
ภายหลัง
- การดําเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตาง ๆ จะมีการแจงจํานวนหรือสัดสวนผู
ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม รวมถึงชี้แจงกติกาและสิทธิในการลงคะแนนเสียง
ที่ตองการในแตละวาระ และวิธีออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
 การดําเนินการประชุม ธนาคารไดอํานวยความสะดวกในกระบวนการจัดประชุมผูถือหุนและ
จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมอยางเหมาะสม โดยที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมตามลําดับที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยน
ลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมผูถือ
หุน หรือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมก็ได
 วิธีการออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูถือหุนที่มาประชุมดวย
ตนเอง หรื อ มี ผู แ ทนรั บ มอบฉั น ทะให ม าร ว มประชุ ม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง 1 เสี ย งต อ 1 หุ น
โดยเฉพาะวาระการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ จะมีการออกเสียง
ลงคะแนนแยกเปนรายบุคคลเพื่อความโปรงใส ตรวจสอบได และจะประกาศผลการลงคะแนน
ในแตละวาระตอที่ประชุมผูถือหุน โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ลงมติ เห็นดวย
ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 การประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอ ย
เปนไปตามขอบังคับของธนาคาร โดยเรียงตามวาระที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม และไมมีการ
เพิ่มหรือสลับลําดับวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจงผูถือหุนทราบ
ลวงหนา
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
• คณะกรรมการธนาคาร ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย และปฏิบัติตอผูถือหุน
ทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ผูถือหุนไทย หรือผูถือหุน
ตางชาติ ดวยความเปนธรรม เสมอภาคเทาเทียมกัน ผูถือหุนจะไดรับขอมูลที่สําคัญของธนาคารอยาง
ถูกตองครบถวนในเวลาเดียวกัน อยางเปนธรรม เพื่อปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน
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• ธนาคารจะไมเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุนที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะในวาระ
สําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
• ธนาคารไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานใหปฎิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม
ปฎิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บต า ง ๆ และไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ ผลประโยชน ส ว นตนเหนื อ ความ
รับผิดชอบที่มีตอธนาคาร ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไมนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
• ธนาคารมีหนาที่ปกปองผลประโยชนของประชาชนผูฝากเงินและผลประโยชนของลูกคาที่มาใชบริการ
ธนาคารจะตองรักษาไวซึ่งชื่อเสียง เกียรติประวัติและภาพพจนอันดีในการเปนธนาคารที่มีคุณภาพ ยึดมั่น
ความโปรงใส ความซื่อ สัตยและความรับผิดชอบอันเปนการสรางความเชื่อมั่นตอผูลงทุนในระบบ
สถาบันการเงิน และปลูกฝงจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม รวมทั้งยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของธนาคารดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอธนาคาร
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม
• ธนาคารจัดใหมีชองทางที่หลากหลายในการใหผูมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็น รองเรียน หรือ
เสนอเรื่องสําคัญอื่น ๆ ไดโดยตรงตอกรรมการอิสระ โดยมีสํานักกรรมการผูจัดการเปนหนวยงาน
รับผิดชอบในเรื่อ งดัง กลาว ขณะที่ หนว ยงานทรัพ ยากรบุคคลรั บผิดชอบในการรับขอคิ ดเห็ น และ
เรื่องราวรองทุกขจากพนักงาน นอกจากนี้ยังมีสํานักกํากับธนาคารรับผิดชอบในการรับขอรองเรียน หรือ
เรื่องสําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร และกฎระเบียบ การกํากับดูแลตาง ๆ โดยสํานักกํากับ
ธนาคารจะเปนผูคัดกรองและรายงานเรื่องที่มีความสําคัญไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไข
และ/หรือ รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานไปยังคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบตอไป
• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร หรือการประชุมผูถือหุน หากกรรมการธนาคาร ผูบริหาร หรือผู
ถือหุนที่มีสวนไดเสียในวาระใด จะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของใหที่
ประชุมทราบ และจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาวนั้น เพื่อใหที่ประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรม
ของธนาคารที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของธนาคาร
โดยรวม
• ธนาคารไดกําหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ ไวดังนี้
1. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร
2. จริยธรรมของกรรมการ
3. จริยธรรมของพนักงาน
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1. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการภายใตหลักการที่ยึดมั่นขององคกร ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต
มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนจะมุงมั่นที่จะดําเนินการและยึดถือใน
หลักการตอไปนี้
ธนาคารมุงใหลูกคาไดรับประโยชนและความพึงพอใจอยางสูงสุด โดยเอาใจใส
1. ลูกคา
ปกปองผลประโยชนของลูกคา นําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ดีอยางมีคุณภาพ
ใหบริการดวยความเปนธรรม รวมถึงดูแลรักษาขอมูลตาง ๆ ของลูกคาไวเปน
ความลับ
2. ผูถือหุน

ธนาคารมุงใหมีการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส สรางผลตอบแทนที่
เหมาะสมแกผูถือหุน โดยดําเนินการใหมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนือ่ ง พรอมทั้ง
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

3. พนักงาน

ธนาคารถือวาพนักงานของธนาคารทุกคนเปนสมบัติที่มีคา ธนาคารมุงพัฒนา
พนักงานอยางตอเนื่องและสงเสริมพนักงานใหมีโอกาสในความกาวหนาและความ
มั่นคงใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

4. พันธมิตรและคูแขงทางการคา ธนาคารปฏิบัติตอพันธมิตรและคูแขงทางการคาอยางเปนธรรมและรักษาความลับ
ภายใตหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมแสวงหาขอมูลของพันธมิตร
และคูแขงทางการคาอยางไมสุจริตและไมเปนธรรม
5. เจาหนี้และคูคา

ธนาคารยึดมั่นในความซื่อสัตยตอการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใหไวตอเจาหนี้และคูคา
ทุกประเภทโดยอยูภายใตเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑและที่กฎหมายกําหนด

6. สังคมและสิ่งแวดลอม

ธนาคารยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินการใด ๆ ในเรื่องที่กระทบตอความรูสึกของ
สาธารณชน และสงเสริมพนักงานใหมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

7. ความขัดแยงทางผลประโยชน ธนาคารยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาและของ
ธนาคาร โดยธนาคารจะควบคุมดูแลและใหความสําคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกันที่ไม
เหมาะสม ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันไดกําหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก
8. การเปดเผยขอมูลขาวสาร

ธนาคารมุงเปดเผยขอมูลขาวสารของธนาคารตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชน
ทั่วไปอยางถูกตองครบถวน ทั่วถึง และทันเวลา รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

9. การกํากับดูแลกิจการ

ธนาคารยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งธนาคารจะให
ความรวมมือตอองคกรที่กํากับดูแลธนาคาร โดยธนาคารจะรายงานขอมูลตอองคกร
ที่กํากับดูแลอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา
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2. จริยธรรมของกรรมการ
เนื่ อ งจากคณะกรรมการธนาคารเป น ผู ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในฐานะผู นํ า ที่ จ ะนํ า พาองค ก รไปสู
ความสํ า เร็ จ โดยเป น ผู กํ า หนดนโยบาย และชี้ นํ า พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรในธนาคารไปในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต อ ง ดั ง นั้ น
คณะกรรมการธนาคารจึงยึดหลักการและวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้ ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการที่ดีภายใตกรอบคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีสําหรับผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของธนาคาร
2.1 หนาที่จัดการกิจการ
• กํากับดูแลการดําเนินกิจการของธนาคารใหเปนไปโดยไมเสี่ยงตอความมั่นคงของธนาคาร จน
เกินควร
• ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส มีคุณธรรมและยุติธรรม เพื่อใหมั่นใจไดวาในการ
ตัดสินใจและกระทําการใด ๆ มีการคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของธนาคารและจะไมเลือก
ปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะโดยยึดหลักความ เสมอภาค
• ปฏิบัติหนาที่อ ยางมืออาชีพดวยความรูความชํานาญ ความมุ งมั่นและดวยความระมัดระวั ง
รวมถึงมีการประยุกตใชความรูและทักษะในการจัดการธนาคารอยางเต็มความรูความสามารถ
• ไมหาประโยชนสวนตนและผูที่เกี่ยวของ โดยนําสารสนเทศภายในที่ยังไมเปดเผยหรือที่เปน
ความลับไปใช หรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอกหรือกระทําการอันกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนทั้งโดยเจตนา และไมเจตนาตอบุคคลที่สาม และไมใชขอมูลที่ไดรับจาก
ตําแหนงหนาที่การงานเพื่อผลประโยชนสวนตน และจะไมใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนของผูอื่น
• กํากับดูแลการดําเนิ นงานของธนาคารใหเ ปนไปตามกฎหมายที่ เกี่ย วขอ ง กฎระเบียบ และ
แนวนโยบายของทางการ รวมทั้งกํากับดูแลมิใหมีการปดบังขอมูลที่เปนขอเท็จจริง และ จัด
ใหมีการรายงานสารสนเทศที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และสม่ําเสมอ
• ดําเนินการตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
2.2 ความสัมพันธกับผูถือหุน ลูกคา เจาหนี้ คูคา และพนักงาน
• กรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน เชน ในเรื่องเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศ วิธีการ
ปฏิบัติทางบัญชี การใชสารสนเทศภายใน และความขัดแยงทางผลประโยชน
• ปกปองผลประโยชนของลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบสูงสุดตอลูกคา
• ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา
รวมทั้งไมแสวงหาขอมูลของคูแขงทางการคาอยางไมสุจริตและไมเปนธรรม
• ดูแลใหมีความเทาเทียมกันในโอกาสของการจางงานและหลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน
และทําใหมั่นใจไดวาพนักงานมีความรูความชํานาญที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานในธุรกิจ
2.3 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
• ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
• ระมัดระวังและเอาใจใสในการดําเนินการใด ๆ ที่จะมีผลกระทบตอสาธารณชน
• สงเสริมใหมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
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3. จริยธรรมของพนักงาน
แบงออกเปน 4 หมวด ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 ความซื่อสัตย สุจริต และหลักคุณธรรม (Integrity)
ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญของพนักงานและผูบริหารทุกระดับของธนาคาร พนักงาน
และผูบริหารทุกระดับมีโอกาสใหคุณใหโทษกับลูกคา มีโอกาสสรางความเสียหายแกลูกคา เพื่อนรวมงาน ผูถือหุน
ตลอดจนสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อใหลูกคา ผูถือหุน และผูกํากับดูแลใหความไววางใจและเชื่อถือ เจาหนาที่และผูบริหาร
ทุกคนตองมีความซื่อสัตยสุจริต จิตใจมั่นคงและมีคุณธรรม ปฏิบัติหนาที่โดยยุติธรรม ไมเห็นแก อามิสสินจาง ไมเห็น
แกประโยชนสวนตน ยึดถือความสบายใจและประโยชนของลูกคา ตลอดจนประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง
หมวดที่ 2 การรักษาความลับภายในบริษัท (Confidentiality)
ในกิจการของธนาคารการเก็บความลับ หมายถึง การรักษาขอมูลสําคัญทุกชนิดของธนาคาร ขอมูลสําคัญ
เหลานี้รวมถึง
- ขอมูลทางการเงิน
- ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของธนาคาร
- ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารระบบภายในของธนาคาร ซึ่งรวมถึงสถิติตัวเลขและรายงานตาง ๆ
- ขอมูลพนักงานของธนาคารทั้งอดีตและปจจุบัน
- ขอมูลเกี่ยวกับคูคาของธนาคาร
- ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอธุรกิจกับทางรัฐบาลหรือตัวแทน
การรักษาความลับภายในธนาคาร เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบดวยบริษัทที่ทํา
ธุรกิจตอเนื่องกัน บางครั้งเนื่องจากลักษณะของงานทําใหรูความลับของลูกคา ซึ่งถาหากนํามาเปดเผยอาจจะเปนผลเสียตอ
ลูกคาหรือผูอื่น ดังนั้นจึงมีแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อปองกันไมใหเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเสียหายตอธนาคารที่
พนักงานสังกัดอยู หรือตอลูกคาและสาธารณชน
หมวดที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professionalism)
เพื่อเปนการสรางสามัญสํานึกของผูบริหาร และพนักงานเจาหนาที่ทุกระดับของธนาคารใหประพฤติอยูใน
กรอบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและความยุติธรรมอันจะสงผลใหเกิดภาพพจนที่ดีตอธุรกิจ
บริษัทโดยรวม
หมวดที่ 4 การปฏิบัติตอสังคม (Service to Community)
การดําเนินธุรกิจธนาคารมิไดจํากัดอยูเพียงในแวดวงของเพื่อนรวมอาชีพอุตสาหกรรมและลูกคาเทานั้น ใน
ฐานะที่เปนบุคคลและนิติบุคคลในสังคมของประเทศ พึงมีจิตสํานึกและความตระหนักของการอํานวยประโยชนตอสังคม
ทั้งดานการดําเนินธุรกิจหรือสวนตัว
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
• คณะกรรมการธนาคาร มีนโยบายการดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผย
ขอมูล ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินของธนาคาร ตอผูถือหุน ผูลงทุน และ
สาธารณชนทั่วไป รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยผานชองทางที่สามารถ
เขาถึงขอมูลไดโดยงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ
• ธนาคารมีนโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสารของธนาคารตอผูถือหุน ผูลงทุน และสาธารณชนทั่วไปดวย
ความโปรงใส ถูกตอง ครบถวน เพียงพอและทันเวลา และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทางตาง ๆ ที่สะดวกตอ
การคนหา เชน เว็บไซตของธนาคาร ขาวประชาสัมพันธ
• คณะกรรมการธนาคารใหความสําคัญในดานคุณภาพงบการเงิน และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ
อย า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เพื่ อ ให ผู ล งทุ น ได รั บ ทราบข อ มู ล และเข า ใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคาร
• การกําหนดคาสอบบัญชีประจําป ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารไดเสนอขออนุมัติการกําหนดคาสอบบัญชีประจําปตอผูถือหุน และ
ไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการประจําป และรายงานประจําป
• คณะกรรมการธนาคาร ไดจัดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตองบการเงินของ
ธนาคารและสารสนเทศทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป งบ
การเงินของธนาคารไดจัดทํามาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิ บั ติ อ ย า งสม่ํ า เสมอ ในการนี้ คณะกรรมการธนาคารได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
ประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานงบ
การเงินโดยตรงดวย
• ธนาคารจัดทํารายงานตาง ๆ เพื่อเผยแพรตอสาธารณชนบนพื้นฐานของความเปนธรรมและงายตอการ
เขาใจ โดยมีการอธิบายถึงผลการดําเนินงานและเหตุการณสําคัญในรอบปใหผูถือหุนไดรับทราบ และมี
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินเบื้องตนโดยฝายตรวจสอบ โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทาน
• การรับรองความถูกตองของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทํา
หนาที่สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอยใหมีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสเพียงพอ
• คณะกรรมการธนาคาร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่ในการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการผูจัดการและกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส สอดคลอง
กับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน และเปดเผยไวในรายงานประจําป

86

• ธนาคารไดเ ปด เผยรายงานความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตอ รายงานทางการเงิน ซึ่ง จั ดทํ าโดย
คณะกรรมการธนาคาคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต จะรวบรวมเอาไวในรายงานประจําป
• ธนาคารจัดใหมีการเปดเผยรายชื่อ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุด
อื่ น ๆ จํ า นวนครั้ ง ของการประชุ ม จํ า นวนครั้ ง ที่ ก รรมการแต ล ะคนเข า ร ว มประชุ ม ในป ที่ ผ า นมา
คาตอบแทนกรรมการ รวมถึงขอมูลกรรมการ ผูบริหาร และขอมูลขององคกร ในรายงานประจําปและ
บนเว็บไซตของธนาคาร
• ธนาคารแจงรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุมผูถือหุน โดยจัดทําเอกสารการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปดเผยใหนักลงทุนทราบเปนการทั่วไปลวงหนากอนการประชุม โดย
เปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของธนาคารเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการ
ประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต และในเอกสารที่จัดสงใหผูถือหุน
เปนขอมูลเดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคารไดลงประกาศบอกกลาวการนัดประชุมผูถือหุนทางหนังสือพิมพ
เปนเวลา 3 วันติดตอกัน ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน โดยรายละเอียดวาระการประชุมระบุ
ชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกลาว
• ธนาคารจัดทํารายงานการประชุมที่มีสาระสําคัญครบถวน ซึ่งจะเผยแพรรายงานดังกลาวในเว็บไซตของ
ธนาคาร ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และจัดเก็บรายงานการประชุมไว ณ สํานักงานของ
ธนาคาร
• งานนักลงทุนสัมพันธ
ธนาคารไดใหความสําคัญตอการเปดเผยสารเทศของธนาคาร เชน งบการเงิน รายงานประจําป รายงาน
การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน (Pillar III) และสารสนเทศอื่น ๆ ดวยความมั่นใจวาไดเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญ
ครบถวน และถูกตอง โปรงใส ทั่วถึง และทันเวลา รวมทั้งผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของกลุมตาง ๆ ไดรับขอมูลขาวสารของ
ธนาคารอยางเทาเทียมกัน และไมนําสารสนเทศภายในของธนาคารที่ยังไมไดเปดเผย หรือที่เปนความลับไปใช หรือนําไป
เปดเผยตอบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคในการรับรูขาวสารของธนาคารอยางเทาเทียมกัน
ธนาคารมีชองทางในการเผยแพรขอมูลและติดตอสื่อสารของธนาคาร ไดที่
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต

: เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้น 5 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 0-2359-0000 ตอ 2019, 2020, 2021
: 0-2677-7223
: presidentoffice@lhbank.co.th
: www.lhbank.co.th
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สําหรับกิจกรรมในป 2555 ธนาคารไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ ดังนี้
• จัดกิจกรรม Analyst Meeting จํานวน 1 ครั้ง มีนักวิเคราะหจากบริษัทหลักทรัพยตาง ๆ เขารวม
ประมาณ 20-30 คน
• การจัดแถลงขาวตอสื่อมวลชน (Press Conference) จํานวน 2 ครั้ง มีสื่อมวลชนเขารวมประมาณ
30-40 สื่อตอครั้ง
• การสงขาวใหสื่อมวลชน การสัมภาษณผูบริหารระดับสูง จํานวนหลายครั้ง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
1. โครงสรางคณะกรรมการธนาคาร
• คณะกรรมการธนาคาร มี จํา นวน 9 ท าน โดยธนาคารไดกํ าหนดโครงสร างของคณะกรรมการ
ธนาคารไวใหมีจํานวนที่เหมาะสมและพอเพียง ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 2 ทาน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน และกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 3 ทาน โดยเปนไปตาม
สัดสวนอยางยุติธรรมและเหมาะสม และเพื่อความเปนอิสระของประธานกรรมการและเปนการ
แบงแยกอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการบริหารงานประจําออกจากกัน
จึงกําหนดใหประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ
ไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางกันอยางชัดเจน
ไมใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด ทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงานได
• คณะกรรมการธนาคาร ประกอบดวย กรรมการอิสระที่ไมไดเปนลูกจางหรือพนักงานที่ไดรับ
เงินเดือนจากธนาคาร และมีความเปนอิสระจากกลุมผูถือหุนรายใหญของธนาคาร รวมทั้งสามารถ
ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนรายยอยได มีจํานวนอยางนอย 3 คน หรืออยางนอย 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งคณะ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
• คณะกรรมการธนาคารได รั บ การคั ด เลื อ ก โดยพิ จ ารณาจากความรู ประสบการณ ทั ก ษะ
ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความซื่อสัตย ความสามารถในการใหความเห็นที่เปนอิสระ และมี
ความเขาใจในธุรกิจของกลุมธุรกิจทางการเงิน
• คณะกรรมการธนาคาร ไดกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริ ษั ท อื่ น โดยใช ห ลั ก เกณฑ ต ามที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยกํ า หนด กล า วคื อ การเป น
ประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอย า งในบริ ษั ท อื่ น ไม เ กิ น 3 กลุ ม ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให ก รรมการแต ล ะท า นมี เ วลาเพี ย งพอ
ในการบริหารงานของธนาคาร นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหาร ไดหลีกเลี่ยงการรับตําแหนงหรือ
งานใดที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
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1.1 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งนายวิเชียร อมรพูนชัย ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการเปน
เลขานุการบริษัท ตั้ง แตวัน ที่ 21 มีนาคม 2551 เพื่ อทําหนาที่เ ลขานุ การบริษัทตามที่กฎหมาย
กําหนด โดยคณะกรรมการธนาคารไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรม
และพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทั้งดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท
โดยมีขอมูลประวัติ ดังนี้
ชื่อ-สกุล

นายวิเชียร อมรพูนชัย

ตําแหนง

เลขานุการบริษัท

อายุ (ป)

51

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประวัติการฝกอบรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพผูตรวจสอบภายใน (CPIA)
หลักสูตร Modern Managers Program จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตร Company Secretary Program 32/2009 : IOD
หลักสูตร Effective Minute Taking 17/2010 : IOD
หลักสูตร Corporate Secretary Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
0.000007
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
-ไมมีประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ชวงเวลา
พ.ย. 2553 - ปจจุบัน
ส.ค.2549 - ต.ค. 2553
ธ.ค.2548 - ก.ค. 2549
ธ.ค.2541 - ธ.ค. 2548

-

ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ
และรักษาการผูอํานวยการสํานักกํากับธนาคาร
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการและ
กํากับธนาคาร และรักษาการผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
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ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย

หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจําปของบริษัท
1.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
2.1 กรรมการและผู บ ริ ห ารมี ห น า ที่ “รายงานการมี ส ว นได เ สี ย ” (หมายถึ ง กรรมการ
และผูบริหารมีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของใหบริษัท ทราบ)
2.2 เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ทจั ด ส ง สํา เ น า ร า ย ง า น ให ป ร ะ ธ าน ก ร ร ม ก า ร แ ล ะป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงานนั้น
2.3 ตองจัดใหมีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของใหถูกตองและ ครบถวน และ
สามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่มีการจัดทําเอกสารหรือ
ขอมูลดังกลาว
3. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
2. คณะกรรมการชุดยอย
• คณะกรรมการธนาคาร มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส
ในการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับการแตงตั้ง
จากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
บริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล และคณะกรรมการสรรหาและ
กํ า หนดค า ตอบแทน และในป 2556 ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล เพื่ อ ช ว ยศึ ก ษา
รายละเอียดและกลั่นกรองงาน เพื่อเปนการแบงเบาภาระหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร และทํา
ใหธนาคารมีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ เฉพาะดาน และสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
• ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการ
อิสระ เพื่อความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
3. การประชุมคณะกรรมการ
• ธนาคารได จั ด ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการธนาคารอย า งสม่ํ า เสมอ โดยกํ า หนดการประชุ ม
คณะกรรมการไวเปนการลวงหนาสําหรับรอบระยะเวลา 1 ป และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน โดยธนาคารไดแจงกําหนดการดังกลาวใหกรรมการทุกทานทราบลวงหนา เพื่อให
สามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได ทั้งนี้ จะมีการกําหนดวาระที่ชัดเจนไวลวงหนา และมีวาระ
การประชุมที่สําคัญ เชน การพิจารณางบการเงินของธนาคารแตละไตรมาส การติดตามผลการ
ดําเนินงานของธนาคาร การติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอย ซึ่งธนาคารไดจัดสงหนังสือ
เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารใหแกกรรมการลวงหนากอนวันประชุม
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• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการ ไดจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่กรรมการ
จะอภิ ป รายป ญ หาสํ า คั ญกั น อย า งรอบคอบโดยทั่ วกั น และในการพิ จ ารณาบางวาระ กรรมการ
ผูจัดการไดเชิญผูบริหารเขารวมประชุมเพื่อใหสารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่นําเสนอโดยตรง
4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารได จั ด ให มี ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ เพื่ อ ช ว ยให มี ก าร
พิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรค ในปที่ผานมา และเพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น
เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนไดชัดเจนขึ้น ซึ่งการประเมินตนเองของคณะกรรมการเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ประเมินความเหมาะสมของโครงสรางคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ โดยคณะกรรมการจะ
วิเคราะหผลการประเมิน ขอเสนอแนะ ขอควรสังเกตตาง ๆ เพื่อนํามาพิจารณาใชปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการ
ดําเนินธุรกิจ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ไดประเมินแบงออกเปน 6 หัวขอไดแก
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4.. การทําหนาที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
5. การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเปนเครื่องมือใหคณะกรรมการและฝายจัดการของธนาคาร ประเมินตนเองวาธนาคารปฏิบัติหรือยังไมปฏิบัติในเรื่องใด
และเพื่อใหธนาคารสามารถเปดเผยขอมูลไดอยางครบถวน โดยคณะกรรมการจะวิเคราะหผลการประเมิน ขอเสนอแนะ ขอ
ควรสังเกตตาง ๆ เพื่อนํามาพิจารณาใชปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจ
การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดประเมินแบงออกเปน 4 หัวขอ
ไดแก
1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุน อยางเทาเทียมกัน
2. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฃ
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6. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการธนาคาร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนขึ้น โดยมีกรรมการ
อิสระเปนประธาน เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ
และกรรมการผูจัดการ ที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล โปรงใส เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของธนาคารและผลการ
ปฏิบัติงานของแตละทาน ใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ตองการ โดยการกําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และไดเปดเผยจํานวน
คาตอบแทนไวในรายงานประจําป
7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
ธนาคารไดใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยการใหไดรับการ
อบรม สัมมนาจากสถาบันภายนอก และภายในบริษัท รวมทั้งหนวยงานทางการที่กํากับดูแล เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู
ดานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม
เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการใหม ธนาคารไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหม โดยจัดใหมีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน พันธกิจ ผลการดําเนินงาน กลยุทธและเปาหมายการดําเนินธุรกิจ รวมทั้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคารโดยประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง พรอมจัดทํา
เอกสารตาง ๆ ที่เปนขอมูลของธนาคารที่ใชในการศึกษาเพิ่มเติม เชน หนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจขอมูล รายงานประจําป ลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคาร และขอมูล
ตาง ๆ ของธนาคาร
9. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการธนาคารไดกําหนดหลักเกณฑในการรักษาความลับภายในของธนาคารไวในหลักการ
กํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เพื่อความเทาเทียมกันในการรับรูขอมูล และเพื่อปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และเพื่อเปนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารไดกําหนดนโยบายการดูแลการใชขอมูลภายในไวดังนี้
• หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของธนาคาร ซึ่งรวมถึง คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะที่ทราบขอมูลที่มีสาระสําคัญและงบการเงินของธนาคารซึ่งยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชนทั่วไป
ทําการเผยแพรหรือเปดเผยแกบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งมิใหมีการลวงรูขอมูล
ระหวางสวนงานเพื่อปองกันการนําขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญซึ่งยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชนทั่วไป
ไปเปดเผยกอนเวลาอันควร เวนแตสวนงานนั้นจําเปนตองรับทราบโดยหนาที่และใหดูแลขอมูล
ดังกลาวเชนเดียวกับหนวยงานเจาของขอมูล
ทั้งนี้ ไมรวมถึงการใหขอมูลแกหนวยงานราชการที่กํากับดูแล ซึ่งไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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• หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของธนาคาร ซึ่งรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม บรรลุนิติ
ภาวะ ที่ทราบขอมูลที่สําคัญและงบการเงินของธนาคาร ทําการ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย
ของบริษัท ในชวง 7 วันกอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนทราบ
10. แผนสืบทอดผูบริหารระดับสูง
เพื่อเปนการเตรียมองคกรใหพรอมสําหรับงานในตําแหนงสําคัญ ๆ ในอนาคต ธนาคารไดมีการพัฒนา
ตั ว ผู ที่ จ ะสื บ ทอดตํ า แหน ง โดยการจั ด ส ง เข า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รสํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง การเข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการจัดการ การมอบหมายใหเป นตั วแทนธนาคารในการดํ าเนิ นการต าง ๆ ทั้ง นี้
ธนาคารไดวางแผนสําหรับผูสืบทอดตําแหนงงานที่สําคัญ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื่นและตอเนื่อง เพื่อ
สรางความมั่นใจวาธนาคารเตรียมความพรอมของบุคคลากรในการดํารงตําแหนงงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร
11. บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคาร มีพนักงานจํานวน 1,157 คน เพิ่มขึ้น 223 คน เมื่อเทียบกับสิ้นป 2554
ที่มีจํานวน 934 คน สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นตามปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้น
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
จํานวนพนักงาน (คน)
1,157
934
712
ในป 2555 ธนาคารมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 589.62 ลานบาท เพิ่มขึ้น 135.90 ลานบาท เมื่อเทียบกับป
2554 ที่มีจํานวน 453.72 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.95 เปนผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือน การจายโบนัส
ประจําป และการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการขยายสาขาของธนาคาร
11.1 คานิยมองคกร (ProAcTIVE)
ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความสํา คั ญ ของพนั ก งาน เพราะถื อ เป น ส ว นที่ สํา คั ญ ในการผลักดันให
ธุรกิจเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน และสอดคลองกับพันธกิจของธนาคารที่จะพัฒนาและสนับสนุนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ทั้งในเชิงความรูและผลประโยชนของพนักงาน
ธนาคารไดกําหนดคานิยมองคกรที่จะชวยสงเสริมใหพนักงานมีจุดมุงหมายเดียวกันเพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน หรือเรียกวา Pro-Active ที่มีอยู 6 ประการ ไดแก
Professional
Accountability
Teamwork
Integrity
Visioning
Excellence Service

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

การพัฒนาศักยภาพ /สรางสรรคงานในเชิงรุก/พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
การรับผิดชอบในทุกมิติ/ยึดมั่นสัจจะ/ใฝสําเร็จ
การเปดใจแกกัน/ทํางานเปนทีม/มุงสูเปาหมายรวมกัน
ความสุจริต/มีจริยธรรม/โปรงใส
การคิดนอกกรอบ/มองกวางไกล/ยึดมั่นในเปาหมาย
มีใจรักบริการ/ใหเกียรติ/จิตอาสา
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11.2 การปฐมนิเทศพนักงานงานใหม
มีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในภาพรวมธุรกิจของธนาคาร และมีความ
พรอมที่จะปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความสุข รวมทั้งเพื่อใหถึงบทบาทหนาที่และความสําคัญของตนเองที่มีตอองคกร มี
ความรูความเขาใจตอคานิยมหลักของธนาคาร (ProAcTIVE)
11.3 การพัฒนาบุคคลากร
เพื่อ ใหองค กรมีความเจริญเติบโตอยา งตอ เนื่อง การพัฒนาพนักงานซึ่ งเปน ทรัพยากรที่ สําคั ญ
ธนาคารจึงมีนโยบายในการสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคคลากรของธนาคารอยางตอเนื่อง โดยการจัดอบรม สัมมนา ที่จัด
โดยหนวยงานภายในองคกรและการสงบุคคลากรเขารับการอบรมกับสถาบันจัดอบรมภายนอกองคกร รวมทั้งการสอน
งานโดยหัวหนางาน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ มีความเปนมืออาชีพ
เสริมสรางใหเกิดการประสานความรวมมือรวมใจเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝายงาน และเปนประโยชน
ตองานในภาพรวมขององคกร
11.4 คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารมี น โยบายในการดู แ ลสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในชี ว ิ ต ของพนั ก งาน เพื ่ อ ให
พนั ก งานทํา งานอย า งมี ค วามสุ ข รวมถึ ง การกํา หนดค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม อาทิ เงิ น เดื อ น โบนั ส
กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ประกั น สั ง คม ค า รั ก ษาพยาบาล เครื่ อ งแบบพนั ก งาน รวมถึ ง ผลประโยชน ส วั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ
11.5 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน ซึ่ง
จะทําใหพนักงานมีเงินออมไวใชเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน โดยธนาคารไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพในสัดสวนที่เทากันกับพนักงานเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 - 7 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด และบริษัท อเมริกัน อินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส
จํากัด และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนเงิน
จํานวน 17.8 ลานบาท และ 14.0 ลานบาท ตามลําดับ
12. การรองเรียนผานกรรมการธนาคาร
ธนาคารมีชองทางใหผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา และบุคคลทั่วไปสามารถรองเรียนผานกรรมการอิสระของ
ธนาคารซึ่งมีจํานวน 3 ทาน ไดแก
นายไพโรจน เฮงสกุล

นายอดุลย

วินัยแพทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Email : phairojh@lhbank.co.th
โทร. 081-990-7448
กรรมการตรวจสอบ
Email : adulv@lhbank.co.th
โทร. 081-834-0104
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นายสมศักดิ์

อัศวโภคี

ผานเว็บไซตของธนาคารที่

กรรมการตรวจสอบ
Email : somsaka@lhbank.co.th
โทร. 085-485-4269
Email : presidentoffice@lhbank.co.th
info@lhbank.co.th

13. การปองกันการจายเงินเพื่อการคอรรัปชั่น
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ธนาคารไดลงนามเปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณในการตอตานการทุจริต โดยรับรูถึงหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของบริษัทในการเปนผูนําตัวอยางในการตอตานการทุจริต ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยรรม และดําเนินธุรกิจดวย
หลักการในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีความตกลง ดังนี้
13.1 จะจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงที่เกีย่ วของกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนํานโยบายการ
ตอตานการทุจริตและแผนการกํากับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดใหมีคมู ือ /แนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจแกผูบริหารและพนักงาน
• นโยบายเหลานี้จะหามการใหสินบนในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมที่อยูภายใตการควบคุม
และตองแนใจวาการบริจาคเพื่อการกุศล และบริจาคใหแกพรรคการเมือง การใหของขวัญทาง
ธุรกิจ การสปอนเซอร กิจกรรมใดๆ ตองโปรงใสและไมมีเจตนาเพื่อโนมนาวใหเจาหนาที่
ภาครัฐ /เอกชนดําเนินการที่ไมเหมาะสม
• นโยบายเหลานี้จะถูกประกาศและเผยแพรในองคกรในรูปของ "จรรยาบรรณธุรกิจ" เพื่อเปน
แนวทางใหผูบริหารและพนักงานในการปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบในทุกโอกาส
พรอมกําหนดบทลงโทษหากไมปฏิบัติตาม
• จัดใหมีการอบรมแกพนักงานเพื่อสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
หนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อใหเห็นถึงความมุงมั่นขององคกรในการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ
• จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อปองกันไมใหพนักงานมีการปฏิบัติที่ไม
เหมาะสม รับประกันใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับคานิยมความซื่อสัตย สุจริตและ
ความรับผิดชอบใหเปนวัฒนธรรมขององคกร
• จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตองแมนยํา
• จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจงเบาะแส
อันควรสงสัย โดยมั่นใจไดวาจะไดรับการคุมครองและตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีหนาที่
ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามา
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13.2 จะเปดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางความสําเร็จใน
การสนับสนุนใหเกิดการทํารายการทางธุรกิจอยางมีคุณธรรม ถูกตองและโปรงใสในประเทศไทย
• เราจะสนับสนุนใหมีการริเริ่มโครงการระดับประเทศเพื่อสรางเงื่อนไขในการแขงขันที่เปน
ธรรม โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงใหมั่นใจวามีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• เราจะมีสวนรวมในการเสวนา และรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมตางๆ เพื่อ
สรางความเขาใจในขอกังวลและปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่มีผลตอธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย สุจริตและความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ
13.3 จะรวมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คูคา และผูมีสวนไดเสียกลุมอื่น ๆ โดยการสรางแนว
รวมปฏิบัติ และการเขารวมในกิจกรรมรวมตอตานการทุจริต
• เราจะรวมแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีและกรอบความคิดเพื่อมุงหวังใหทุกองคกรที่เปนแนวรวม
ปฏิบัติไดนําไปใชเพื่อชวยกันบรรลุเปาหมายตามโครงการ
• เราจะเขารวม Integrity Pacts กับองคกรอื่น และหนวยงานภาครัฐ ในการประมูลและจัดซื้อ
สิ่งของวัตถุดิบอุปกรณและการกอสราง
• เราจะรวมมือและรวมคิดเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจที่สามารถใชไดกับทุกองคกร และเปนที่
ยอมรับจากทุกองคกรที่เขารวมโครงการ
• เราจะรวมในการสรางมาตรการและระบบตรวจสอบเพื่อสงเสริมความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต
ในการประกอบธุรกิจ
• เราจะร ว มมื อ กั บ ภาคประชาสั ง คมและสื่ อ ในการสร า งจิ ต สํ า นึ ก และการให ก ารศึ ก ษาแก
สาธารณะ เพื่อเปลี่ยนคานิยมไปสูการตอตานและการประณามการทุจริตในทุกรูปแบบ
• เราจะสนับสนุนการพัฒนาโครงการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามโครงการ พรอมทั้งมี
การจัดการฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ผูใหคําปรึกษาและผูตรวจสอบ เพื่อเปนแนวทางใหกับ
บริษัทที่เขารวมโครงการในการดําเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และยกระดับกระบวนการนี้ให
อยูในวัฒนธรรมองคกรเพื่อสงเสริมความยั่งยืนของโครงการแนวรวมปฏิบัตินี้
• เราจะยินดีใหมีการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติในการตอตานการ
ทุจริตในภาคเอกชนไทย ทุก 3 ป
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
สารจากกรรมการผูจัดการ
ผูบริหารและพนักงาน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ทุกคน ตระหนักถึงความสําคัญของความ
รับผิดชอบตอสังคม และไดปลูกฝง “จิตสํานึก” และ “จิตอาสา” แกพนักงานในองคกรทุกระดับอยางตอเนื่อง โดยยึดมั่นใน
หลั ก จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การดํ า เนิ น กิ จ กรรมของธนาคารมุ ง เน น การมี ส ว นร ว มของ
“พนักงาน” รวมถึง การเปนพันธมิตรที่ไววางใจไดสําหรับลูกคา ผูถือหุนและคูคา การเปนนายจางที่มีความรับผิดชอบ
และมีความเปนธรรมตอ พนักงานกวา 1,100 คนทั่ วประเทศ การตระหนัก ถึงความรับผิ ดชอบที่พึงมีต อสังคมในทุ ก
กระบวนการทํางาน ตลอดจนการเปนพลเมืองที่ดีของสังคมเพื่อใหธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนธนาคาร
ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผานโครงการ
ตาง ๆ เพื่อ พัฒนาชุมชนและสังคมมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อมุงเนนการวางรากฐาน และการสรางเครือขาย เพื่อการ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน อาทิ การสนับ สนุน การศึก ษา ซึ่ง เปน รากฐานที่สํา คัญ ยิ่ง ตอ การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ตลอดจน
การชว ยเหลือ และพัฒ นาชุม ชน การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษและสงเสริมสิ่งแวดลอม ฯลฯ อันจะนําไปสูการ
เติบโตอยางยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติโดยรวม
ทายนี้ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณลูกคา ผูถือหุน คูคา รวมถึงผูบริหารและพนักงาน ที่
ไดใหการสนับสนุน โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ ของธนาคารดวยดีเสมอมา

นางศศิธร พงศธร
กรรมการผูจัดการ
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เจตนารมณในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มีเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม โดยยึด
มั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดี การดําเนินกิจกรรมของธนาคารมุงเนนการมีสวนรวมของ
พนักงานดวยจิตอาสา เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกกับการรับผิดชอบตอสังคมแกพนักงานในองคกรทุกระดับอยางตอเนื่อง
ธนาคารไดเขาไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ตามวาระและโอกาสตาง ๆ โดยมุงหวังใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสังคมและชุมชน ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่สรางสรรค และอํานวยประโยชนในการชวยสนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง การบริจาคหนังสือหรือน้ําดื่ม เพื่อการกุศลแกองคกรสาธารณกุศลตางๆ เปนตน
ธนาคารไดเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถที่ไดเรียนรูมาผานโครงการตาง ๆ ธนาคารไดดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม เพื่อชวยเหลือและสงเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทย ดวยมุงหวังวาจะขอรวมเปนสวนหนึ่งของการ
สงเสริมสังคมไทยใหเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางรากฐานสังคมของประเทศใหยั่งยืนตอไป ธนาคารไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม โดยสรุปการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมไดดังนี้

1. ดานการศึกษา
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมดานการศึกษามาอยางตอเนื่อง อาทิ
การจัดทําโครงการ “LH Bank Young Creative Director Contest 2012” หัวขอ “LH Bank ATM…ตู ATM ของทุกคน” เพื่อเปด
โอกาสใหเยาวชนไดใชความรู ความสามารถและความคิดสรางสรรคใหเกิดประโยชน และไดทดลองทํางานเสมือนจริง อีก
ทั้งธนาคารยังไดรวมมือกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปดโอกาสใหนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เขารวม “โครงการ LH Bank Junior Banker” เพื่อใหนักศึกษาที่
สนใจ สมัครเขารวมโครงการที่เนนการใหความรูและความเขาใจการปฏิบัติงานของธนาคาร โครงการนี้ถือเปนโครงการที่
มุงใหความสําคัญในเรื่องของการสรางรากฐานที่มั่นคงใหแกอนาคตของชาติ การบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวงใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะความชํานาญดานคอมพิวเตอรของ
เยาวชน ทั้งนี้เพื่อเปนการตอบสนองเจตนารมยของธนาคารที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางทุนทางปญญาใหกับสังคม
เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
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LH Bank จัดโครงการหนังสัน้
“LH Bank Young Creative Director Contest 2012” หัวขอ “LH Bank ATM…ตู ATM ของทุกคน”
สงเสริมการสรางภูมิปญญาใหกับสังคม

LH Bank รวมมือกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จัดทําโครงการ “LH Bank Junior Banker”
เพื่อใหนักศึกษาที่สนใจ สมัครเขารวมโครงการที่เนนการใหความรูและความเขาใจการปฏิบัติงานของธนาคาร
โครงการนี้ถอื เปนโครงการที่ธนาคารมุงใหความสําคัญในเรื่องของการสรางรากฐานที่มั่นคงใหแกอนาคตของชาติ
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LH Bank บริจาคคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสงเสริมทักษะดานคอมพิวเตอร

2. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการที่ชวยสงเสริมดานสังคมและสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง
อาทิ การจัดเสวนา “สุดยอดการลงทุน ป 2556” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ลู ก ค า รวมถึ ง ผู ป ระกอบการ ได รั บ ฟ ง
ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก จากกูรูดานเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อไดเตรียมตัวและวางแผนการดําเนินธุรกิจในป 2556 ไดอ ยา ง
เหมาะสม สนับสนุนโครงการเครื่องจําหนายขนม M&M อัตโนมัติ เพื่อนําเงินที่ไดรับจากการจําหนาย มอบให มูลนิธิ
สงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟฯ เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาและสุขภาพที่ดีใหเด็กดอยโอกาส การเชิญชวนพนักงาน
ผูบริหาร และ ลูกคาธนาคาร รวมบริจาคหนังสือ เพื่อนําไปมอบ ใหแกกรมราชทัณฑ เพื่อใชเปนสื่อการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองของผูตองขัง การรับบริจาคปฎิทินเกาแบบตั้งโตะ เพื่อนําไปมอบใหแกมูลนิธิสอนคนตาบอดแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชินูปถัมภ เพื่อนําไปทําเปนอักษรเบลล สําหรับเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับนอง ๆโรงเรียนสอนคนตาบอด
และธนาคารยังไดสนับสนุนทางดานกีฬาผานสโมสรฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการ
ยกระดับและพัฒนาศักยภาพ ความสามารถดานการกีฬาในประเทศ การจัดกิจกรรม My Bank My Love ใหกับลูกคาธนาคาร
เพื่อตอบแทนลูกคาที่ใหความไววางใจมาใชบริการกับธนาคาร โดยไดรับการตอบรับเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
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ดานสังคม

LH Bank จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ “สุดยอดการลงทุน ป 2556”
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ลู ก ค า รวมถึ ง ผู ป ระกอบการได รั บ ฟ ง ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก
เพื่อเตรียมตัวและวางแผนการดําเนินธุรกิจในป 2556 ไดอยางเหมาะสม

LH Bank สนับสนุนโครงการการกุศล “โครงการเครื่องจําหนายขนม M&M อัตโนมัต”ิ
เพื่อนําเงินที่ไดรับจากการจําหนาย มอบให มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาและสุขภาพที่ดีใหเด็กดอยโอกาส
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LH Bank จัดกิจกรรม น้ําเตาหู เพื่อมอบใหผูสูงอายุมูลนิธิเทียรฟา

LH Bank มอบหนังสือใหกรมราชทัณฑ เพื่อใชเปนสื่อการเรียนรูและพัฒนาตนเองของผูตองขัง

LH Bank บริจาคปฏิทินตั้งโตะ เพื่อมอบใหแกมูลนิธิสอนคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
สําหรับใชเปนสื่อการสอนใหกับนองๆโรงเรียนสอนคนตาบอด
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LH Bank สนับสนุน สโมสรฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการยกระดับ และพัฒนาศักยภาพ ความสามารถดานการกีฬาในประเทศ

• กิจกรรม My Bank My Love

LH Bank จัดกิจกรรม แกะสลักลาย ครายเครียดใหกับลูกคา

LH Bank จัดกิจกรรม เพนทลาย คลายรอน ใหกับลูกคา
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• ดานสิง่ แวดลอม
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) รวมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด
(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุป สําหรับใชลงทุนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่มีการติดตั้งระบบปรับผังโซลารเซลล แบบ
หมุนตามดวงอาทิตย (Tracking System) ของเอกชนแหงแรกในประเทศไทย 3 โครงการ โดยเปนลักษณะสินเชื่อเพื่อการ
พัฒนากอสรางและดําเนินการ ซึ่งการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ยึดหลักความยั่งยืนเปนสําคัญ

LH Bank รวมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อกอสรางและดําเนินการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

• ดานกิจกรรมรวมพลัง จิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม

LH Bank รวมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
เพื่อนําโลหิตที่รับบริจาคไปจายใหกับผูปวยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลตางๆ
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• ดานการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเยาวชนไทย
ธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํา กั ด (มหาชน) เล็ ง เห็ น ถึ ง เยาวชนคื อ อนาคตของชาติ และจะทํา
อย า งไรให เ ยาวชนของเราเป น คนเก ง และเป น คนดี ธนาคารจึ ง ได ร ว มสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก ณ บา
นมนังคศิลา และหองสมุดเพื่อการเรียนรู สวนลุมพินี และโรงเรียนกลาโหมอุทิศ

LH Bank สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ บานมนังคศิลา

LH Bank สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ หองสมุดเพื่อการเรียนรู สวนลุมพินี
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LH Bank สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

3. ดานศิลปวัฒนธรรม
ธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํา กั ด (มหาชน) ไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีตางๆ รวมกับชุมชนในพื้นที่ ที่
ธนาคารใหบริการอยู อาทิ การสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน งานประเพณีปงเถา-กงมา เพื่อเสริมสรางและ
สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม รวมกับชุมชนโดยรอบสาขาของธนาคาร

LH Bank สนับสนุนงานเทศกาล ปงเถา-กงมา จังหวัดขอนแกน
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LH Bank จัดกิจกรรมเนือ่ งในเทศกาลตรุษจีน เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกบั ชุมชน

CSR ในองคกร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานในองคกร เพราะถือเปนสวนที่สําคัญที่สุด
ของธนาคาร ในการใหธุรกิจเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน สอดคลองกับพันธกิจของธนาคารที่จะพัฒนาและสนับสนุน
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงความรูและผลประโยชนของพนักงาน รวมทั้งการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน เพื่อใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข การกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
อาทิ เงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม คารักษาพยาบาล รวมถึงผลประโยชนสวัสดิการอื่นๆ

ชุดพนักงาน : ธนาคารไดสนับสนุนสวัสดิการใหแกพนักงานใหม
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อบรม สัมมนา : เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาองคความรูใหกับพนักงานในทุกระดับชั้น
เพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนมืออาชีพ เสริมสรางใหเกิดการประสานความรวมมือรวมใจ เปนหนึ่ง
เดียวกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝายงาน และเปนประโยชนตองานในภาพรวมขององคกร

จัดงานเลี้ยงสังสรรคใหพนักงาน : เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ การตรวจสุขภาพประจําป:ธนาคารใหความสําคัญกับสุขภาพอีก
ทั้งยังเปนการสงเสริมใหพนักงานมีความคิดสรางสรรค
ที่ดีของพนักงานในทุกระดับจึงจัดใหมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ในการแสดงตาง ๆ ที่หลากหลาย
และฉีดวัคซีนเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงค เพื่อดูแล
สุขภาพ พนักงาน รวมถึงสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงาน ซึ่ง
เปนกําลังสําคัญของธนาคาร
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคาร ตระหนั ก ว า ระบบการควบคุ ม ภายในเป น กลไกสํ า คั ญ ที่ จ ะสร า งความมั่ น ใจต อ
ฝายบริหารในการชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยาง
เหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว
คณะกรรมการธนาคาร ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ในการกํากับดูแลใหระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการดูแลใหธนาคารมีการปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ การดูแลมิใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน การทํารายการเกี่ยวโยง ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของธนาคาร การนําทรัพยสิน
ของธนาคารไปใชประโยชนในทางมิชอบหรือไมมีอํานาจ รวมทั้งชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหลสูญหายหรือ
จากการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยธนาคารไดจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล โดยมีฝายตรวจสอบภายในซึ่งมีความ
เปนอิสระทําหนาที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกํากับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้งของธนาคารและธนาคารที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานดานตางๆ ของธนาคาร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
ฝายตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยอางอิงมาตรฐานสากล (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO) , The Control Objectives related to Information
Technology : COBIT) และแนวทางการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการและให
ความเห็นเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนํารายงานผลการตรวจสอบเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
ทราบ และฝายจัดการของธนาคารจะนําไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม
และจัดใหมีระบบติดตามในการดําเนินการของธนาคารเปนอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดย
ในป 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดานตาง ๆ
ไดแก ระบบการควบคุมภายในดานธนาคารและสภาพแวดลอมดานการบริหารความเสี่ยงดานการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝายจัดการ ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล รวมถึงการควบคุมตรวจสอบวามีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ และเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของธนาคารหรือไม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา
ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับดานตางๆ ตามที่กลาวมามีความเพียงพอ และเหมาะสมทั้งนี้ในป 2555 ธนาคารไม
พบขอบกพรองที่มีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
ผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินป 2555 ได
เสนอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินแบบไมมีเงื่อนไข
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การดูแลการควบคุมภายใน
• ฝายตรวจสอบ (Internal Audit)
มีห น า ที่ ตรวจสอบและประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน ตรวจสอบและติ ด ตามดู แ ลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ คําสั่ง คูมือ รวมทั้งขอกําหนดของกฎหมาย ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมที่เหมาะสม รัดกุม และประหยัด เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการ
ปฏิบัตงิ านเพื่อลดความเสี่ยง
• สํานักกํากับธนาคาร (Compliance Unit)
มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน ให เ ป น ไปตามกฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ของทางการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน มีการวางระบบการกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance) ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Control and Monitor) และรายงานผลการกํากับและสอบทานตอ
คณะกรรมการธนาคารผานคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งติดตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางการที่มี
การแกไข และใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
งานในความรับผิดชอบของหัวหนาผูกํากับดูแลสายงานควบคุม ซึ่งประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

งานดานตรวจสอบ
งานดานตรวจสอบระบบสารสนเทศ
งานดานสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance)
งานดานสอบทานสินเชื่อ
งานดานสอบทานการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ

ประวัติหัวหนาผูกํากับดูแลสายงานควบคุม
ชื่อ-สกุล
นางสาวชุติมา บุญมี
ตําแหนง
ผูชวยสายงานควบคุม
อายุ (ป)
61
คุณวุฒิทางการศึกษา
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการฝกอบรม
- Leadership Program for Managers : CC Knowledge Base Co.,Ltd.
- Compliance Officer : คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Certificate to Pacific Rim International Conference The Anti- Money Laundering
Office On Money Laundering and Financial Crime :
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- Risk Management for Financial Institutions โดยสถาบันคีนันแหงเอเชีย
- Best Practices in Credit Risk Management & Operational Risk Management
โดย Price waterhouse Coopers (PwC)
- การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน สําหรับหนวยงานตรวจสอบภายใน
โดย Price waterhouse Coopers (PwC)
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สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
ก.พ.2556 – ปจจุบัน
17 ก.พ. 2555 - ปจจุบัน
พ.ย. 2553 – 16 ก.พ. 2555
เม.ย. 2545 – ต.ค. 2553

-ไมมี-ไมมี-

ตําแหนง
ผูชวยสายงานควบคุม และ
รักษาการผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ผูชวยสายงานควบคุม
ผูอํานวยการสํานักอาวุโส สํานักกํากับธนาคาร
ผูจัดการฝายอาวุโส ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
บมจ.ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย

หนาที่และความรับผิดชอบงานดานสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance)
- กํากับ ดูแลการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวปฏิบัติของหนวยงานที่กํากับ
ดูแล สอดคลองกับ BIS April 2005 และ FATF 40+9 Recommendations
- พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
หนาที่และความรับผิดชอบงานดานตรวจสอบ
-

-

กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขต ของการตรวจสอบพรอมทั้งวางแผนการตรวจสอบ
จัดทําคูมือการตรวจสอบ
บริหารงานฝายตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจสอบ
สอบทานการอนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในขององคกร เพื่อลดความเสี่ยงและคุณภาพของการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ประเมินความเชื่อถือได และความถูกตองของขอมูลทางการเงินและขอมูลดานปฏิบัติการ
พิจารณาาการปฏิบัติงานตาง ๆ เปนไปตามนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค แผนงาน และระเบียบปฏิบัติ
ขององคกรและกฎหมายและกฎเกณฑของทางการที่เกี่ยวของ
วางมาตรฐานการปฏิบัติงานและสอบทานวา ผูตรวจสอบไดปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว รวมทั้งควบคุม
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เสนอผลการตรวจสอบ ตอหนวยงานผูรับการตรวจ กรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
พัฒนาผูตรวจสอบใหมีความรูความสามารถ
จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานทุกระดับ
ใหคําปรึกษา ขอคิดเห็นและคําแนะนํา แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และการควบคุมภายใน
ปฏิบัติงานตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวนพนักงานในหนวยงานตรวจสอบภายใน
ธนาคารมีจํานวนพนักงานที่ทํางานในหนวยงานตรวจสอบภายในทั้งสิ้น จํานวน 12 คน
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รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่ธนาคารและบริษัทยอยมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ ธนาคารและบริษัทยอย
มี น โยบายและระเบี ย บปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป อ งกั น ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน แ ละถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย และหนวยงานที่กํากับดูแลธนาคาร การพิจารณาการทํารายการระหวางกัน ธนาคารและบริษัทยอยจะใช
เกณฑเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป และเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติของธนาคาร โดยผานกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่
ชัดเจน โปรงใส ถูกตองตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ ดวยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอธนาคารและผูถือหุน
โดยรวมเปนสําคัญ
ทั้งนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกับธนาคารและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอํานาจควบคุม
ธนาคารหรือบริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกับธนาคารหรือบริษัทยอย นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และ
บุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับธนาคาร ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออมกับธนาคารและบริษัทยอย
ซึ่ ง รายการกั บ กิ จ การหรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งมี ร ายละเอี ย ดเป ด เผยไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ภายใต หั ว ข อ
“รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวของกัน”
1. รายการธุรกิจกับกิจการ / บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกับธนาคาร รวมทั้ง
รายการที่เกี่ยวของกับกรรมการธนาคาร กรรมการบริษัทยอย ผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส และผูชวยสายงาน รวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวที่มีอํานาจ
ในการจัดการ หรือแกกิจการที่ธนาคารและบริษัทยอยหรือกรรมการหรือผูบริหารรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
ถือ หุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปของทุนชําระแลวของกิจการนั้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรรมการของธนาคาร
ที่เกี่ยวของกัน กรรมการและบุคคลที่ใกลชิดของผูถือหุนรายใหญของธนาคาร และบุคคลใกลชิดของธนาคาร
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ยอดคงคางระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือของรายการที่ธนาคาร และบริษัทยอยมีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 มีดังตอไปนี้
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

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

-

-

-

-

-

-

/1

-

1.29

659.56

18.03

0.03

0.05 0.04

0.94

0.57 0.07

2.01

954.20
1.33

2.36

0.03

328.81

0.34

0.87

5.71

724.88

383.66

2.36

57.00

0.07

-

0.06

2.93

0.07

-

0.13

158.66

57.00

-

ดอกเบี้ยคางจาย

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน (หนี้สิน)

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม

-

25.52

2.67

10.บุคคลที่เกี่ยวของกัน

หมายเหตุ

-

1,250.23

9. กรรมการและผูบริหาร

รวม

-

0.03

0.75

15.07

225.00

เงินรับฝาก

สินทรัพยลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ

153.40

หนี้สินอื่น-เจาหนี้อื่น

2. บริษัทยอยของธนาคาร

0.30

คาใชจายคางจาย

1. บริษัทใหญของธนาคาร

สินทรัพยอื่นเงินมัดจําคาเชาสํานักงาน

ดอกเบี้ยคางรับ
จากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

เงิเนลงทุน – ราคาทุน

ลักษณะความสัมพันธ /1

ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน

ประเภทของรายการ

0.80

402.76
20.08

4.94

4,476.04

-

49.26

7.53

1.60

7.53

3.87
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0.01

0.71 0.12

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1. บริษัทใหญของธนาคาร

0.30

10.83

/1

0.01

1.29

659.56

18.03

0.03

0.05 0.04

15.07

954.20

0.94

0.57 0.07

2.67

1.33

0.03

0.34

5.71

724.88

383.66

2.36

57.00

0.07

หนี้สินอื่น-เจาหนี้อื่น

0.13

0.87

0.07

คาใชจายคางจาย

25.52

2.36

57.00

ดอกเบี้ยคางจาย

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม

0.26

328.81

10.บุคคลที่เกี่ยวของกัน

หมายเหตุ

62.45

1,250.23

9. กรรมการและผูบริหาร

รวม

0.03

0.10

158.66

225.00

รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน (หนี้สิน)

153.40

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

เงินรับฝาก

สินทรัพยลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ

สินทรัพยอื่นเงินมัดจําคาเชาสํานักงาน

ดอกเบี้ยคางรับ
จากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน

ลักษณะความสัมพันธ /1

เงิเนลงทุน – ราคาทุน

ประเภทของรายการ

0.80

402.76
19.43

-

4,486.87

62.45

49.26

7.53

1.60

7.53

4.13
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0.01

0.66 0.12

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางป 2555
ในระหวางป 2555 ธนาคารและบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา และเกณฑที่ตกลงกันระหวางธนาคาร และบริษัทยอย และบุคคลและ
บริษัทที่เกี่ยวของเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

1. บริษัทใหญของธนาคาร

คาเชาสํานักงาน
และคาบริการ

คาใชจายดอกเบี้ย

เงินปนผลจาย

รายไดเงินปนผล

กําไรจากเงินลงทุน

รายไดดอกเบี้ย

ลักษณะความสัมพันธ /1

รายไดคาธรรมเนียม
และบริการ

งบการเงินรวม
มูลคาของประเภทของรายการ

0.05

ตามอัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป
ตามมูลคายุติธรรม

37.81
240

-

ตามอัตราที่ธนาคารประกาศจาย
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
1.20 ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
- -

36.30

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป

8.09
2. บริษัทยอยของธนาคาร
3. บริษัทและบุคคลที่เปนผูถือหุน ของ
บริษัทใหญของธนาคารที่ถือหุน
บริษัทใหญเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป
4. บริษัทยอยของผูถ ือหุนรายใหญของ
บริษัทใหญ (ผูถือหุนตาม ขอ 3)

-

-

-

-

-

6.21
9.95

5. บริษัทรวมของผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3.)

23.92
0.14

6. บริษัทที่เกี่ยวของกับกรรมการของ
ธนาคาร
7. บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3.)

10.85

2.96 ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
3.70 ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุนดังกลาว
69.82 ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
5.13 ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุนดังกลาว

1.77

ตามที่ประกาศจายโดยกองทุนฯ
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป

10.38
8. บริษัทที่ถูกควบคุมโดยบุคคลที่
เกี่ยวของกับธนาคาร
9. กรรมการและผูบริหาร
10. บุคคลที่เกี่ยวของกัน

10.15
0.03
10.10
2.78
10.36

รวม
หมายเหตุ

/1

12.93

20.85

37.81

นโยบายการกําหนดราคา

1.77

240

105.53

82.81
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(หนวย : ลานบาท)

1. บริษัทใหญของธนาคาร

คาเชาสํานักงาน
และคาบริการ

คาใชจายดอกเบี้ย

เงินปนผลจาย

รายไดเงินปนผล

กําไรจากเงินลงทุน

รายไดคาธรรมเนียม
และบริการ

ลักษณะความสัมพันธ /1

รายไดดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทของรายการ

0.05

ตามอัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป
ตามมูลคายุติธรรม

37.81
240

2.54

ตามอัตราที่ธนาคารประกาศจาย
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
1.20 ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามมูลคายุติธรรม
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป

36.30

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป

8.09
2. บริษัทยอยของธนาคาร

4.23
6.72

3. บริษัทและบุคคลที่เปนผูถือหุน ของ
บริษัทใหญของธนาคารที่ถือหุน
บริษัทใหญเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป
4. บริษัทยอยของผูถ ือหุนรายใหญของ
บริษัทใหญ (ผูถือหุนตาม ขอ 3)

6.21

5. บริษัทรวมของผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3.)
23.92
0.14

6. บริษัทที่เกี่ยวของกับกรรมการของ
ธนาคาร
7. บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3.)

0.50 ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
3.70 ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุนดังกลาว
69.82 ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
5.13 ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

1.77

ตามที่ประกาศจายโดยกองทุนฯ
10.38

8. บริษัทที่ถูกควบคุมโดยบุคคลที่
เกี่ยวของกับธนาคาร
9. กรรมการและผูบริหาร
10. บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารจายใหผูฝากทั่วไป

10.15
0.03
10.10
2.78
10.36

รวม
หมายเหตุ

/1

12.93

4.28

44.53

นโยบายการกําหนดราคา

1.77

240

108.07

80.35
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2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ธนาคารไดทํารายการระหวางกันดวยความระมัดระวัง โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของธนาคารและ
ผูถือหุน การทํารายการระหวางกันของธนาคารกับธนาคารหรือบุคคลที่เกี่ยวของทุกรายการเปนรายการตามธุรกิจปกติหรือ
รายการที่มีความจําเปน และมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาการทํารายการระหวางกันของธนาคารอยางตอเนื่อง และใหความเห็นวารายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะ
ธุรกิจทั่วไป ซึ่งธนาคารไดรับและจายคาตอบแทนในราคาตลาดหรือราคายุติธรรม รวมทั้ง ธนาคารไดมีการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว และเปดเผยขอมูลอยางครบถวนถูกตองแลว
3. มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ธนาคารใหความสําคัญกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนจากการทํารายการระหวางกัน โดย
ขั้นตอนอนุมัติการทํารายการ ธนาคารจะพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของธนาคาร และผานคณะกรรมการที่เกี่ยวของ โดยมี
จุดประสงคหลักเพื่อใหการทํารายการระหวางกันของธนาคารเปนไปตามหลักเกณฑ กระบวนการที่สมเหตุสมผลโดยมี
ราคา หรือเงื่อนไขรายการที่เปนธรรม ไมเพียงแตจะเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอธนาคารและผูถือหุนโดยรวมเสมือน
รายการที่ทํากับบุคคลทั่วไป แตยังปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนอีกดวย นอกจากนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตกั บบุ ค คลที่ มี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ห รื อ มี ส ว นได เ สี ย ใด ๆ ธนาคารจะดํ า เนิ น การตรวจสอบและ
ให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ความจํ า เป น และความเหมาะสมของรายการนั้ น ๆ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบไม มี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นใด ๆ ธนาคารจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูตรวจสอบบัญชีของ
ธนาคารเปนผูใหความเห็น เพื่อใชในการตัดสินใจของธนาคารหรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ ธนาคารจะเปดเผยการทํา
รายการระหวางกันไวในงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของธนาคาร
4. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ธนาคารมีนโยบายการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่
มีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียเกิดขึ้นอีก โดยมีแนวทางที่สําคัญในการทํารายการระหวางกัน ไดแก
การทํารายการระหวางกันตองเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม เปนไปตามหลักการกํากับกิจการที่ดี และมีนโยบายการ
กําหนดราคาที่เปนธรรม และเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป อีกทั้งคาตอบแทนที่จาย หรือไดรับจากการทํารายการตอง
เปนไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม ทั้งนี้ ธนาคารจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูตรวจสอบบัญชีของธนาคาร
หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบ และใหเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ธนาคารจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ รวมถึงการเปดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
ทํารายการระหวางกันใหครบถวน การพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน รวมทั้งความคิดเห็นของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการที่มีสวนไดเสียในสัญญาใด ๆ ที่ธนาคารทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี
- ไมมี -
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน
ดังนี้
1. นายไพโรจน เฮงสกุล
2. นายอดุลย วินัยแพทย
3. นายสมศักดิ์ อัศวโภคี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในป 2555 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบโดยนายสุวิทย อุดมทรัพย กรรมการตรวจสอบลาออก และ
ได มีก ารแต งตั้ ง นายสมศัก ดิ์ อั ศวโภคี เป น กรรมการตรวจสอบแทนตั้ง แต วั นที่ 5 ตุ ล าคม 2555 และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดมีการประชุมรวม 10 ครั้ง โดยไดรายงานการประชุมตอคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดดําเนินการตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยสรุป ดังนี้
• สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส โดยประชุมพิจารณารวมกับผูบริหารในสายงานการเงิน และ
สายงานควบคุม และประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกของธนาคาร เพื่อพิจารณารายงานขอสังเกตจาก
การสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกจะเปนการประชุม
โดยไมมีผูบริหารที่รับผิดชอบรวมอยูดวย
• สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยประชุม
รวมกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอก และเนนความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายในและ
ผูสอบบัญชีภายนอก และครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง
• สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยประชุมรวมกับผูบริหารสายงานบริหารความเสี่ยง
ของธนาคาร เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงของธนาคารในดานตาง ๆ มีความเพียงพอ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงรับทราบถึงแนวทางในการปองกัน หรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได
• พิจารณาผลการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารจากการปฏิบัติงานของสายงานควบคุม ในการ
ติดตาม ดูแลใหหนวยงานตาง ๆ ของธนาคารมีการปฎิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ และรับทราบผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคาร โดยมีการกํากับใหมีการ
ปรับปรุง แกไข ติดตามผล อยางสม่ําเสมอและใกลชิด และรายงานผลตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
รับทราบ รวมถึงใหความเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑประจําป 2555 (Annual Compliance
Report) ที่นําสงธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และมาตรฐานที่เกี่ยวของ
• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอธนาคาร
• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
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• พิจารณาข อ รองเรียนของบุคคลทั่วไปที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่แสดงไปในทางที่ไมสุจ ริตหรือ ใน
ดานความเปนธรรม
• พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภายนอก ในการทําหนาที่สอบบัญชีในปที่ผานมา
และพิจารณาเสนอแนะรายชื่อผูสอบบัญชีภายนอกของธนาคารและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555
ตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
• พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานสายงานควบคุมประจําป ประกอบดวย แผนตรวจสอบ แผนกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑและแผนสอบทานสินเชื่อ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุผลตาม
แผนงานที่กําหนด ตลอดจนใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกสายงานควบคุม เพื่อใหมีการปรับปรุงให
เกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากล
ในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายโดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
ธนาคารมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร รายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผล เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดและ
มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและงบการเงินของธนาคารไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได โดย
ไดพิจารณาถึงระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบมาประกอบการพิจารณาดวยแลว
ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
ของผูสอบบัญชีภายนอกของธนาคาร เห็นวามีความเหมาะสมและเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของธนาคารประจําป 2555 และไดใหความเห็นชอบคาสอบบัญชี
ประจําป 2555 ตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาสอบ
บัญชี

(นายไพโรจน เฮงสกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบดวย
กรรมการจํานวน 3 ทาน ไดแก นายอดุลย วินัยแพทย เปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นายนพร
สุนทรจิตตเจริญ และนางสุวรรณา พุทธประสาท เปนกรรมการสรรหาและกําหนดค า ตอบแทน ทุ ก ท า นไม ไ ด เ ป น
ผู บ ริ ห ารของธนาคาร โดยประธานกรรมการสรรหาและกํา หนดค า ตอบแทนเปนกรรมการอิสระ
ในระหวางป 2555 ไดมีคณะกรรมการธนาคาร ลาออกจํานวน 2 ทาน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนไดดําเนินการสรรหาตามกรอบการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนด เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร ตามลําดับดังนี้
1. นางสุวรรณา พุทธประสาท ไดลาออกจากการเปน กรรมการธนาคาร และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดดําเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม ไดแก นายคุณวุฒิ
ธรรมพรหมกุล โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารใหความ
เห็นชอบ
2. นายสุวิทย อุดมทรัพย ไดลาออกจากการเปนกรรมการธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน ได ดํ า เนิ น การสรรหาบุ ค คลที่ เ หมาะสม ได แ ก น ายสมศั ก ดิ์ อั ศ วโภคี โดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารใหความเห็นชอบ
คณะกรรมการธนาคาร ไดใหความเห็นชอบ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอ
เปนกรรมการธนาคาร และไดเห็นชอบแตงตั้งให นายสมศักดิ์ อัศวโภคี กรรมการธนาคาร ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบอีกตําแหนงหนึ่ง
ทั้งนี้ในระหวางป 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมจํานวน 3 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร และผูบริหารระดับสูงตั้งแตรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป กําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
ธนาคารและผูบริหารระดับสูงตั้งแตกรรมการผูจัดการขึ้นไป กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ
พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนและงบประมาณการจายโบนัสประจําปรวมถึงผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ธนาคารกําหนดให
พนักงาน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
ในการสรรหากรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได
กําหนดกรอบการพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
คุณสมบัติไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมถึงไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและมีภาวะผูนํา ตลอดจนวิสัยทัศน
และทัศนคติที่ดีตอองคกร อันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของธนาคาร รวมทั้งยังตองคํานึงถึงขนาด โครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการธนาคารที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหการบริหารจัดการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลองกับขอกําหนดของทางการและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
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ในป 2555 ที่ผานไป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดมีการพิจารณาวาระหลัก ๆ ไดแก
• การสรรหากรรมการที่ครบวาระ และลาออก
• กําหนดกรอบของคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงคณะกรรมการ
บริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการธนาคาร
• การพิจารณางบประมาณการจายโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจําปของพนักงาน
• การพิจารณาโบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการผูจัดการ

(นายอดุลย วินัยแพทย)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินรวมของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งการเปดเผยขอมูลสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและ
เกณฑการจัดทํางบการเงินอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนประโยชนตอ
ผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการธนาคาร ไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารง
รักษาไวซึ่งทรัพยสิน ตลอดจนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
งบการเงินเฉพาะธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีจากสํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด และธนาคารไดใหการสนับสนุนขอมูลและเอกสารตาง ๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่ง
แสดงไวในรายงานประจําป
คณะกรรมการธนาคาร มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยูในระดับที่มีความ
เหมาะสม เพียงพอ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินเฉพาะธนาคาร และ
งบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(นายอนันต อัศวโภคิน)
ประธานกรรมการ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดว ย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
เจาของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ผู บริ ห ารพิ จ ารณาว า จํ า เป น เพื่ อ ให ส ามารถจั ด ทํ า งบการเงิ น
ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดย
ถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
แสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา
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ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของธนาคารแลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 10 เกี่ยวกับการที่ธนาคารฯมีแผนการกันสํารองในอนาคต ทั้งนี้ ขาพเจา
มิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด
เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารแลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอื่นใน
สํ านั กงานเดี ย วกั นกั บข าพเจ า ซึ่ ง ได แสดงความเห็ นอย า งไม มี เงื่ อนไขตามรายงานลงวั นที่ 24 กุ มภาพั นธ 2555 ทั้ ง นี้
ผูสอบบัญชีทานอื่นดังกลาวไดใหขอสังเกตตองบการเงินดังกลาวเกี่ยวกับการที่ธนาคารฯและบริษัทยอยไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงและออกใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินดังกลาว

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ 2556
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ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

1.

ขอมูลธนาคาร
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) (ธนาคารไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “ธนาคารแลนด แอนด
เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)” เปน “ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)” กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2554) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและตอมาไดจดทะเบียนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 โดยธนาคารฯมีที่ทําการตั้งอยูที่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้นจี ชั้น 1
ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 24 และชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ธนาคารฯมีสํานักงานใหญ 1 แหง และมีสาขาทั้งสิ้น 66 สาขาในประเทศไทย (31 ธันวาคม 2554: สํานักงานใหญ 1
แหง และมีสาขาทั้งสิ้น 43 สาขาในประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบกิจการธนาคารพาณิชย
โดยไดรับอนุญาตใหบริการไดเฉพาะแกประชาชนรายยอยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามคําจํากัดความ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยเริ่มเปดดําเนินกิจการธนาคารพาณิชยเพื่อ
รายยอยตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ตอมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือแจง
ตอธนาคารโดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1.

รัฐ มนตรี วา การกระทรวงการคลั ง อนุ ญาตใหธ นาคารประกอบธุ ร กิจ ธนาคารพาณิ ช ยต ามใบอนุ ญาตให
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย

2.

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอนุญาตใหธนาคารเปนธนาคารรับอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัย
ชําระเงินตางประเทศ

3.

การอนุญาตใหมีผลในวันที่ธนาคารฯเปดดําเนินการ ซึ่งธนาคารฯไดขออนุญาตตอธนาคารแหงประเทศไทย
เปดดําเนินการเปนธนาคารพาณิชยในวันที่ 19 ธันวาคม 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญ
ของธนาคารโดยถือหุนในธนาคารคิดเปนอัตรารอยละ 99.99 ของทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวของธนาคาร
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทใหญของธนาคารมีผูถือหุนรายใหญ 3 รายซึ่งไดแก บริษัท แลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และคุณเพียงใจ หาญพาณิชย โดยมีสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทใหญในอัตรารอยละ 35.40 รอยละ 22.23 และรอยละ 17.16 ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2554: บริษัทใหญของ
ธนาคารมีผูถือหุน รายใหญ 3 ราย ซึ่งไดแก บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด
(มหาชน) และคุณเพียงใจ หาญพาณิชย โดยมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทใหญในอัตรารอยละ 35.43 รอยละ 22.25
และรอยละ 17.18 ตามลําดับ)
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2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดง
รายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 11/2553 เรื่อง การจัดทํา
และการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 3
ธันวาคม 2553
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 4 เรื่อง สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
มาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

2.2

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงิ น รวมนี้ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด (มหาชน) และ
บริษัทยอยดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน แลนด ธุรกิจหลักทรัพย
แอนด เฮาส จํากัด
ประเภทจัดการ
กองทุน

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ
ไทย

อัตรารอยละของการถือหุน รอยละของสินทรัพยที่รวม
โดยธนาคารฯ ณ วันที่ 31 อยูใ นสินทรัพยรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม
ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
99.99
99.99
0.23
0.02

รอยละของรายไดที่
รวมอยูในรายไดรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
รอยละ
รอยละ
0.63
0.07

(ข) ธนาคารนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ธนาคารมีอํานาจในการ
ควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่ธนาคารสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
(ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของธนาคาร ยกเวนการ
คิดคาเสื่อมราคาของคอมพิวเตอรที่ไดมากอนเดือนกรกฎาคม 2554 ของบริษัทยอย ซึ่งใชวิธีผลรวมจํานวนป
อยางไรก็ดี ผลกระทบจากการใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาของคอมพิวเตอรที่แตกตางกันไมมีผลกระทบตอ
งบการเงินรวมในภาพรวมอยางเปนสาระสําคัญ
(ง)

ยอดคงคางระหวางธนาคารและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี้แลว

(จ)

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย
สวนที่ไมได เปนของธนาคารและแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและ
สวนของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธนาคารจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมผี ลบังคับใช
สภาวิ ชาชี พบั ญชี ได ออกมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บปรั บปรุ งและมาตรฐานการบั ญชี ใหม ซึ่ งมี ผลบั งคั บใช สํ าหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้
มาตรฐานการบัญชี:
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน:
ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี:
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สวนงานดําเนินงาน
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน
ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 ถึงฉบับที่ 34/2555 ซึ่งไดลงประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษาแลวเมื่ อ วันที่ 17 มกราคม 2556 ใหใช แนวปฏิ บัติทางการบั ญชีและการตีความมาตรฐาน
การบัญชี ดังตอไปนี้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี:
ฉบับที่ 29
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน:
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝายบริหารของธนาคารและบริษัทยอยประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน และ
แนวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี รวมถึ ง การตี ค วามมาตรฐานต า ง ๆ ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี เ ริ่ ม
วันที่ 1 มกราคม 2556 ดังกลาวขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
(ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยได นํ า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 12 เรื่ อ ง ภาษี เ งิ น ได ม าถื อ ปฏิ บั ติ ก อ นวั น ที่ มี
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ผลบังคับใชแลว) สวนมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความมาตรฐานตาง ๆ ที่มี
ผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป ฝายบริหารของธนาคาร
และบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใช ซึ่งยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนี้

4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได
(ก) ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่
คางชําระ โดยจะหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางสําหรับ (ก) เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระเงินตน
หรือดอกเบี้ยเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ (ข) เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่คางชําระไมเกิน
3 เดือน แตถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และ (ค) เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
แฟคตอริ่งที่ผิดนัดชําระนับแตวันที่ครบกําหนด โดยจะรับรูเปนรายไดตามเกณฑเงินสดและจะกลับรายการ
ดอกเบี้ยคางรับจากสินเชื่อที่ผิดนัดชําระดังกลาวที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี เพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารรับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ตามระยะเวลาของสัญญาเชาซื้อ ธนาคาร
จะหยุดรับรูรายไดเมื่อลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อผิดนัดและคางชําระคางวดเกินกวาสามเดือนขึ้นไปนับจาก
วันครบกําหนดชําระและจะยกเลิกรายการรายไดรอตัดบัญชีที่ไดบันทึกเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี
ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตามเกณฑคงคางเชนเดียวกับ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่กลาวขางตน ยกเวนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูรายไดตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลาใด
จะนานกวา
ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหสินเชื่อแลว ดอกเบี้ยหรือสวนลดดังกลาวจะ
ตั้งพักไวและตัดจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงิน หรือระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อนั้น
(ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง สวนเงินปนผลจากเงินลงทุนจะถือเปนรายไดเมื่อสิทธิ
ในการรับเงินปนผลเกิดขึ้น
(ค) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจา ย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
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(ง)

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมถือเป นรายไดตามเกณฑคงคาง สวนรายได คาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว โดย
พิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนของบริษัทยอยคิดเปนอัตรารอยละของ
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนที่บริษัทยอยจัดการหรือตามอัตราที่ระบุไวในสัญญาโดยรับรูเปนรายได
ตามเกณฑคงคาง

4.2 การรับรูคาใชจาย
(ก) ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินจายแลว ดอกเบี้ยนั้นจะ
บันทึกเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจายเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น
(ข) คาใชจายอื่น
ธนาคารและบริษัทยอยใชเกณฑคงคางในการรับรูคาใชจาย
4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง รายการ “เงินสด” ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไป
ดวยเงินสดในมือและเช็คระหวางเรียกเก็บ
4.4 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ธนาคารมีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนหรือมีการทําสัญญาขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืนโดยมี
การกําหนดวันเวลา และราคาที่แนนอนในอนาคต จํานวนเงินที่จายสําหรับหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนใน
อนาคตแสดงเป น สิ น ทรั พ ย ภ ายใต บั ญ ชี “รายการระหว า งธนาคารและตลาดเงิ น ” ด า นสิ น ทรั พ ย ใ นงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยหลักทรัพยภายใตสัญญาขายคืนถือเปนหลักประกัน ในขณะที่หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืนใน
อนาคตแสดงเปนหนี้สินภายใตบัญชี “รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน” ดานหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ดวยจํานวนเงินที่ไดรับมาจากการขายหลักทรัพยดังกลาวโดยหลักทรัพยภายใตสัญญาซื้อคืนถือเปนหลักประกัน
ผลต า งระหว า งราคาซื้ อ และราคาขายจะถู ก รั บรูต ามระยะเวลาของรายการซึ่ ง แสดงรวมอยู ใ นดอกเบี้ ย รั บ หรื อ
ดอกเบี้ยจายแลวแตกรณี
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว
บันทึกในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานเมื่อได
จําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนายและหักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ธนาคารตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดง
เปนรายการปรับกับรายไดดอกเบี้ย
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เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจาก
คาเผื่อการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดทาย ณ สิ้นวันทําการ
สุดทายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณ
โดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจาก
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง ธนาคารฯจะปรับมูลคาของ
เงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชี
และมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ โ อนจะบั น ทึ ก ในส ว นของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการดํา เนิ น งาน หรื อ แสดง
เปนองคประกอบอื่นของสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
รายการซื้อขายเงินลงทุน ธนาคารบันทึกตามเกณฑวันที่เกิดรายการ (Trade date)
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน ธนาคารใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนาย
4.6 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้แสดงเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชีแสดงดวยยอดเงินตนรวมดอกเบี้ย
รายไดรอการตัดบัญชีและสวนลดรับลวงหนาของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ยังไมรับรูเปนรายไดแสดงเปนรายการ
หักจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงมูลคาตามสัญญาเชาซื้อคงคางสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดทางการเงินที่ยังไมถือ
เปนรายได ซึ่งแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดบัญชี
4.7 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย
(“ธปท.”) โดยใชอัตรารอยละขั้นต่ําตามที่กําหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มเกินกวาอัตรารอยละขั้นต่ําดังกลาวดวย
จํานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการประเมินฐานะลูกหนี้จากประสบการณในการเรียกชําระ
จากลูกหนี้ ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อของลูกหนี้และมูลคาหลักประกันประกอบในการพิจารณา
สําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้) และลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารกัน
สํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไมรวมดอกเบี้ย) หลังหักมูลคา
หลักประกันที่คํานวณขึ้นตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท.
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สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ ซึ่งไดแก เงินใหสินเชื่อที่จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ
ธนาคารบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางของยอด
มูลหนี้ตามบัญชีที่สูงกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธปท. ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยคิดลด
และระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดโดย ธปท.
ในสวนของเงินใหสินเชื่อเชาซื้อ ธนาคารตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละของยอดลูกหนี้ที่คางชําระสุทธิจาก
รายไดที่ยังไมถือเปนรายได โดยไมมีการนํามูลคาหลักประกันมาพิจารณา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มบันทึกบัญชีรับรูเปนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ โดยถือเปนคาใชจายในแตละป
การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญจะนําไปลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนหนี้สูญที่ไดรับคืนจะบันทึกเปนรายไดในป
ที่ไดรับคืน
4.8 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้
ธนาคารบันทึกรายการที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
ในกรณีการปรับโครงสรางหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระหนี้ ธนาคารจะมีการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระหนี้ในอนาคตตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้
คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม สวนของภาระหนี้คงคางตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกวามูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต จะถูกบันทึกเปนคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และถือเปน
คาใชจายทั้งจํานวนในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน ณ วันที่มีการปรับโครงสรางหนี้เฉพาะสวนของ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ที่คํานวณไดที่สูงกวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยูเดิม
ในกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซึ่งผานกระบวนการในชั้นศาล ธนาคารคิดลดกระแสเงินสดจากการจําหนาย
หลักประกันหรือกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระหนี้ในอนาคตดวยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม สวนของภาระ
หนี้คงคางตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจะถูกบันทึกเปน
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้และถือเปนคาใชจายทั้งจํานวนในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน ณ วันที่มีการปรับโครงสรางหนี้เฉพาะสวนของคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ที่คํานวณ
ไดที่สูงกวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยูเดิม
ในกรณี ที่ เ ป น การโอนทรั พ ย ชํ า ระหนี้ แ ละ/หรื อ แปลงหนี้ เ ป น ทุ น ธนาคารรั บ รู กํ า ไรขาดทุ น จากการปรั บ
โครงสรางหนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานดวยสวนของภาระหนี้คงคางตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูง
กวาราคายุติธรรมของสินทรัพยและ/หรือเงินลงทุนที่รับโอนเพื่อชําระหนี้ (หลังจากหักดวยประมาณการคาใชจาย)
ทั้งนี้ สินทรัพยที่ไดรับโอนมาจะบันทึกดวยจํานวนที่ไมสูงกวายอดคงคางตามบัญชีของมูลหนี้บวกดวยดอกเบี้ยที่
ธนาคารซึ่งเปนเจาหนี้มีสิทธิไดรับตามกฎหมายที่ยังไมไดบันทึกบัญชี
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ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้โดยการลดเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยคางรับที่เคยรับรูเปนรายได ธนาคารจะรับรู
เปนคาใชจายทันที
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ/คาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) อาคาร สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงมูลคาตาม
ราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาเสื่อมราคาของอาคาร สวนปรับปรุง
อาคารเช า และอุ ป กรณ คํ า นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย โ ดยวิ ธี เ ส น ตรง (ยกเว น การคิ ด ค า เสื่ อ มราคาของ
คอมพิวเตอรที่ไดมากอนเดือนกรกฎาคม 2554 ของบริษัทยอยจะคํานวณโดยวิธีผลรวมจํานวนป) ตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณดังตอไปนี้
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงสํานักงาน
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

20
5
5
3-5
5

ป
ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคาของอาคาร สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสวนปรับปรุงอาคารเชาระหวางกอสราง
ธนาคารและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการ
จําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานเมื่อธนาคารฯและบริษัทยอยตัดรายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
4.10 สินทรัพยไมมีตัวตน/คาตัดจําหนาย
ธนาคารและบริษัทยอยวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการครั้งแรก
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ธนาคารและ
บริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการ
ดอยคา ธนาคารและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน
ดังกลาวทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
จากการดําเนินงาน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดของธนาคารฯและบริษัทยอย ไดแก คอมพิวเตอรซอฟทแวรและ
ค าธรรมเนี ยมสมาชิ ก ซึ่ งมี อายุ การให ประโยชน โดยประมาณ 5 ป และ 10 ป และไม มี ก ารตั ด จํ า หน า ยสํ าหรั บ
คอมพิวเตอรซอฟทแวรระหวางการพัฒนา
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4.11 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตนของธนาคารและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา ธนาคารและ
บริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย ธนาคารและบริษัทยอย
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ธนาคารและบริษัทยอยคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปน
มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขาย ธนาคารและบริษัทยอยประเมินมูลคา ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่ธนาคารและบริษัทยอยจะไดมา
จากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
ธนาคารและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน
4.12 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ธนาคารรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคาร บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
และเงินที่ธนาคารและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของธนาคารและบริษัทยอย เงินที่ธนาคารและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน
ธนาคารและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
ธนาคารและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนสําหรับพนักงาน
ธนาคารคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit
Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการซึ่งคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชนจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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4.13 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มี
ผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
ประโยชนในจํานวนเท าที่มีความเปนไปไดคอ นขางแนที่ธนาคารและบริษั ทยอยจะมีกํ าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชประโยชนนั้น
ธนาคารและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารและบริษัทยอยจะไมมีกําไร
ทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
ธนาคารและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับ
รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
4.14 สัญญาเชาระยะยาว
เมื่อธนาคารและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาในฐานะผูเชาและจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่จะตอง
จายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
4.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับธนาคารและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมธนาคาร
และบริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกับธนาคารและบริษัทยอย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออมซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอธนาคารและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
ธนาคารและบริษัทยอยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยตลอด ทั้ง
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สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวและกิจการที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

5.

การใชดุลยพินจิ และประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไมแนนอน การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดง
ในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังตอไปนี้

5.1

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดใน
ตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดย
ใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู
ในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินใน
ระยะยาว

5.2

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับเกิดจากการปรับมูลคาของเงินใหสินเชื่อแก
ลูกหนี้จากความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ธปท. ซึ่งรวมถึงการใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินใหสินเชื่อเมื่อลูกหนี้มี
ปญหาในการจายชําระคืนหนี้เงินตนและ/หรือดอกเบี้ย โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้รายตัว ประวัติการ
ชําระหนี้ ของลูก หนี้ ประสบการณในการเรี ยกเก็บหนี้ จากลูก หนี้ มูลค าของหลักประกั นและสภาวะเศรษฐกิ จ
แวดลอม อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกัน อาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ดังนั้นการปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต

5.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหม
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
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5.4 สินทรัพยไมมีตัวตน
การพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา
จะได รั บ ในอนาคตจากสิ น ทรั พ ย หรื อ หน ว ยของสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สด รวมทั้ ง การเลื อ กอั ต ราคิ ด ลดที่
เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ นอกจากนั้นแลวในการตัดจําหนายสินทรัพยไมมี
ตัวตน ฝายบริหารไดประมาณอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัด และทํา
การทบทวนประมาณอายุการใหประโยชนดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
5.5 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ธนาคารและบริ ษั ทย อ ยจะรั บ รู สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อตั ด บั ญ ชี สํ า หรั บ ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ใ ช หั ก ภาษี เ มื่ อ มี
ความเปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจาก
ผลแตกตางชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการวาธนาคารและบริษัทยอยควร
รับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดใน
อนาคตในแตละชว งเวลา ดังนั้ น สินทรัพยภาษี เงินได ที่ธนาคารและบริษัทยอ ยจะใช ประโยชนในอนาคตอาจ
แตกตางจากจํานวนที่ไดประมาณไว
5.6 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่ง
ตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
การลาออกของพนักงาน และอัตราการมรณะ เปนตน โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดในสภาวะ
ปจจุบัน การจายผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานตามที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว
5.7 สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใช
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาธนาคารฯและบริษัทยอยไดโอนหรือ
รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
5.8

การประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาและประเมิน
ความเสี่ยงและผลประโยชน ถึงแมวาฝายบริหารจะไดใชดุลยพินิจและขอมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปจจุบันในการ
ประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน ความเสี่ยงและผลประโยชนที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว

5.9 คดีฟองรอง
ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สิน
ดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณการไว
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6.

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน - สุทธิ

7.

รวม

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

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

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

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

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

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

3,386,386

1,645,320

5,031,706 1,339,445
งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,003,311

5,342,756

31 ธันวาคม 2555
เมื่อทวง
มี
ถาม
ระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ

รวม

31 ธันวาคม 2554
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

31 ธันวาคม 2554
เมื่อทวง
มี
ถาม
ระยะเวลา

รวม

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

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

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

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

400,636
196,071
18
749,877
1,346,602
105
(7,499)

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

400,636
546,071
997,449
3,434,320
5,378,476
1,886
(37,843)

รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน - สุทธิ

3,250,405

1,645,320

4,895,725

1,339,208

4,003,311

5,342,519

เงินลงทุน

7.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

3,065,482
1,530,213
4,595,695
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3,253,317
3,253,317

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้เอกชน
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (1)
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ
หัก: คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
(1)

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

13,961,373
2,640,654
16,602,027

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

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

มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีมูลคาเทากับ 24,857 ลานบาท และ 16,974 ลานบาท ตามลําดับ

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้เอกชน
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (1)
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ
หัก: คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
รวมเงินลงทุน
(1)

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

3,253,317
3,253,317

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

13,961,373
2,640,654
16,602,027

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

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

มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีมูลคาเทากับ 24,857 ลานบาท และ 16,974 ลานบาท ตามลําดับ
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7.2

จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2554
ครบกําหนด

31 ธันวาคม 2555
ครบกําหนด
ไมเกิน
1 ป
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

1 - 5 ป
- 2,550,678
14,540
- 2,565,218

1,420,492
1,420,492
1,420,492

8,074,840
2,627,689
10,702,529
13,267,747

เกิน 5 ป

รวม

ไมเกิน
1 ป

500,000 3,050,678
264
14,804
500,264 3,065,482
6,550,683
5,616,737
12,167,420
12,667,684

16,046,015
8,244,426
24,290,441
27,355,923

1 - 5 ป
-

119,432
119,432
119,432

เกิน 5 ป

รวม

627,168 2,597,396 3,224,564
4,099
24,654
28,753
631,267 2,622,050 3,253,317
6,745,858
1,610,830
8,356,688
8,987,955

7,096,083
1,029,824
8,125,907
10,747,957

13,961,373
2,640,654
16,602,027
19,855,344

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
ครบกําหนด
ไมเกิน
1 ป
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย -สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

1 - 5 ป
- 2,500,000
14,387
- 2,514,387

1,420,492
1,420,492
1,420,492

8,074,840
2,627,689
10,702,529
13,216,916

เกิน 5 ป

31 ธันวาคม 2554
ครบกําหนด
รวม

500,000 3,000,000
264
14,651
500,264 3,014,651
6,550,683
5,616,737
12,167,420
12,667,684
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16,046,015
8,244,426
24,290,441
27,305,092

ไมเกิน
1 ป

1 - 5 ป
-

119,432
119,432
119,432

เกิน 5 ป

รวม

627,168 2,597,396 3,224,564
4,099
24,654
28,753
631,267 2,622,050 3,253,317
6,745,858
1,610,830
8,356,688
8,987,955

7,096,083
1,029,824
8,125,907
10,747,957

13,961,373
2,640,654
16,602,027
19,855,344

7.3

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนมีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
สวนเกินทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้
รวม
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
หัก: ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - สุทธิ

46,338
46,338

214,320
214,320

14,804
282,236
297,040
343,378
(66,241)
277,137

28,753
28,753
243,073
(55,907)
187,166

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
สวนเกินทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้
รวม
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
หัก: ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - สุทธิ
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46,338
46,338

214,320
214,320

14,651
270,214
284,865
331,203
(66,241)
264,962

28,753
28,753
243,073
(55,907)
187,166

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
มีดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
เพิ่มขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 7.4)
ตัดจําหนายสวนเกินทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
โดยรับรูเปนรายได
รับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้
ยอดคงเหลือปลายป
หัก: ผลกระทบจากหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายป - สุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ

243,073

9,281

14,804
282,236
-

22,783
290,736

(9,054)
(187,681)
343,378
(66,241)
277,137

(1,358)
(78,369)
243,073
(55,907)
187,166

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
เพิ่มขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 7.4)
ตัดจําหนายสวนเกินทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
โดยรับรูเปนรายได
รับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้
ยอดคงเหลือปลายป
หัก: ผลกระทบจากหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายป - สุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
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243,073

9,281

14,651
270,214
-

22,783
290,736

(9,054)
(187,681)
331,203
(66,241)
264,962

(1,358)
(78,369)
243,073
(55,907)
187,166

7.4 การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 มีมติใหความเห็นชอบเรื่องการปรับพอรต
เงินลงทุนของธนาคารดังตอไปนี้
(ก)

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

(ข) เห็นชอบใหโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนประเภทเผื่อขายไปเปนเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงคในการถือครองจนครบกําหนด เนื่องจากตามกฎขอบังคับของการประกอบ
กิจการธนาคารเพื่อรายยอยที่ธนาคารไดรับ ไมอนุญาตใหธนาคารลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่ออกโดย
นิติบุคคลอื่นที่มิใชนิติบุคคลตามขอบังคับ โดยมีวัตถุประสงคถือครองจนครบกําหนด ดังนั้นเมื่อธนาคาร
ไดรับการยกระดับเปนธนาคารพาณิชยและไมมีขอหามดังกลาวจากการเปนธนาคารพาณิชย จึงเห็นชอบให
ฝายจัดการทบทวนวัตถุประสงคการถือครองการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนได
ทั้ ง นี้ ธนาคารได รั บ อนุ ญ าตจากธนาคารแห ง ประเทศไทยให ย กระดั บ เป น ธนาคารพาณิ ช ย เ มื่ อ วั น ที่ 19
ธันวาคม 2554 และในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ธนาคารไดทําการโอนยายเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
ประเภทเผื่อขายไปเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด โดยเงินลงทุนดังกลาวมีมูลคายุติธรรม
และราคาตามบัญชี ณ วันที่โอน เทากับ 2,509 ลานบาท และ 2,459 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ ผลตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนตาม (ก)
และ (ข) ขางตนจํานวนรวม 290 ลานบาท บันทึกใน “สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน” ในสวนของ
เจาของ
7.5 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

จํานวนราย
เงินลงทุนทั่วไป
บริษัทที่รายงานของผูส อบบัญชีระบุวา
บริษัทมีปญหาเกีย่ วกับการดําเนินงาน
ตอเนื่อง

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม/
ราคาตาม
คาเผื่อ
บัญชี
การดอยคา

จํานวนราย

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม/
ราคาตาม
บัญชี

คาเผื่อ
การดอยคา

1

25

-

25

2

481

-

481

1

25

-

25

2

481

-

481
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7.6 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ธนาคารและบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของทุนชําระแลว แตไมเขาขายเปน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยไมมีเงินลงทุนในบริษัทหรือกองทุนใด ๆ ตั้งแตรอยละ
10 ขึ้นไปของทุนชําระแลวที่ไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
7.7 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน

8.

7.7.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดนําพันธบัตรรัฐวิสาหกิจจํานวนรวม 1,991.1 ลานบาท (มูลคาตาม
หนาตั๋ว) วางเป นประกันการขายหลักทรัพยโดยมี สัญญาซื้อคืนกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 แหง (31
ธันวาคม 2554: ธนาคารฯไดนําพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจจํานวนรวมประมาณ 1,503.7 ลานบาท
(มูลคาตามหนาตั๋ว) วางเปนประกันการขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืนกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง)

7.7.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยไมมีภาระผูกพันตามสัญญาขายคืนใด ๆ ใน
ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ที่ไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้

เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท หลักทรัพยจัดการ
กองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด

ธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทจัดการ
กองทุน

ประเภท
หลักทรัพยที่
ลงทุน
หุนสามัญ

ทุนเรียกชําระแลว
31 ธันวาคม
2555
2554
300,000

200,000

สัดสวนเงินลงทุน
31 ธันวาคม
2555
2554
(รอยละ)
(รอยละ)
99.99
99.99

ราคาทุน
31 ธันวาคม
2555
2554
257,289

157,289

(หนวย: พันบาท)
เงินปนผลที่ธนาคารฯ
รับระหวางปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
-

-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยอย ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 มีมติใหความเห็นชอบเรื่องการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ100 บาท เปนจํานวน 100,000,000 บาท โดยเสนอขาย
ใหกับผูถือหุนตามสัดสวนเดิม ตอมาที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 มี
มติอนุมัติใหธนาคารฯลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยดังกลาว จํานวน 100,000,000 บาท และธนาคารฯไดชําระคาหุน
เพิ่มทุนใหแกบริษัทยอยแลวในวันที่ 10 กันยายน 2555 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารถือหุนสามัญใน
บริษัทยอยเปนจํานวนทั้งสิ้น 2,999,995 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท โดยมีสัดสวนการถือหุนยังคงอยูที่รอยละ
99.99 ของทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวภายหลังการเพิ่มทุนของบริษัทยอย
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9.

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

9.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินใหกูยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หัก: รายไดรอตัดบัญชี
เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

4,161,906
65,775,443
15,470,039
840,855
86,248,243
(148,168)
86,100,075
163,070
86,263,145
(914,008)
(14,932)
85,334,205

2,958,777
43,005,813
8,981,901
18,290
54,964,781
(17,435)
54,947,346
129,201
55,076,547
(585,458)
(68,013)
54,423,076

ในชวงปลายป 2554 ได เกิดอุ ทกภัยในประเทศไทย โดยน้ําเขาทว มพื้นที่ ตางๆเปนวงกวาง เหตุการณดั งกลา ว
สงผลกระทบตอลูกหนี้ธนาคารบางสวน ซึ่งธนาคารไดใหความชวยเหลือลูกหนี้ดังกลาวภายใตกรอบนโยบายของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยการเลื่อนกําหนดการชําระเงินตน หรือดอกเบี้ยในระยะเวลาหนึ่ง เปนตน และไมถือวา
ลูกหนี้ดังกลาวเปนสินเชื่อที่มีการปรับโครงสรางหนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีลูกหนี้ที่ไดรับการ
ผอนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ตอธนาคารอันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาวจํานวน 1,311 ราย และ 1,504 ราย
ตามลําดับ โดยมีภาระหนี้คงคางกับธนาคารเปนจํานวนเงินประมาณ 8,192 ลานบาท และ 8,738 ลานบาท ตามลําดับ
ซึ่งธนาคารไดมีกันสํารองตามเกณฑจัดชั้นแลว
9.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
รวม
ในประเทศ ตางประเทศ
ในประเทศ ตางประเทศ
เงินบาท
เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายได
รอตัดบัญชี

รวม

86,100,075

-

86,100,075

54,947,346

-

54,947,346

86,100,075

-

86,100,075

54,947,346

-

54,947,346
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9.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หนวย: พันบาท)

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ปกติ
405,440
11,849,465
8,707,392
18,879,420
29,253,968
11,596,353
2,584,333
83,276,371

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อื่น ๆ
เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
ต่ํากวา
มาตรฐาน
สงสัย

137,528
185,666
124,312
720,428
31,929
1,199,863

16,633
6,824
3,402
45,294
6,050
78,203

190,960
70,755
347,035
300,170
15,239
924,159

สงสัย
จะสูญ

รวม

62,143
30,342
23,698
482,504
22,792
621,479

405,440
12,256,729
9,000,979
19,377,867
30,802,364
11,596,353
2,660,343
86,100,075
(หนวย: พันบาท)

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ปกติ
96,411
5,095,514
6,052,598
9,093,061
27,649,555
3,125,690
1,343,455
52,456,284

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อื่น ๆ
เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
ต่ํากวา
มาตรฐาน
สงสัย

3,504
191,699
164,978
508,884
618,742
26,829
1,514,636

45,260
774
114,047
9,691
169,772

30,581
18,194
6,785
280,114
10,972
346,646

สงสัย
จะสูญ

รวม

42,719
21,472
23,692
362,235
9,890
460,008

99,915
5,405,773
6,257,242
9,633,196
29,024,693
3,125,690
1,400,837
54,947,346

9.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินใหสินเชื่อ
แกลูกหนี้
และดอกเบี้ย
คางรับ (3)
สํารองอัตรารอยละขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
จัดชั้นปกติ
83,433,777
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
1,205,527
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
78,203
จัดชั้นสงสัย
924,159
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
621,479
86,263,145
รวม
สํารองรายตัวเพิ่มเติม
สํารองทั่วไป

31 ธันวาคม 2555
ยอดสุทธิ
อัตรารอยละ
ที่ใชใน
ขั้นต่ําที่ใชใน
การตั้งคาเผื่อหนี้ การตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (1) สงสัยจะสูญ
(รอยละ)
26,419,677
92,503
18,949
309,432
211,490
27,052,051

คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1
2
100
100
100

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

รวม
(1)

(2)

(3)

เงินใหสินเชื่อ
แกลูกหนี้
และดอกเบี้ย
คางรับ (3)
52,570,438
1,529,683
169,772
346,646
460,008
55,076,547

31 ธันวาคม 2554
ยอดสุทธิ
อัตรารอยละ
ที่ใชใน
ขั้นต่ําที่ใชใน
การตั้งคาเผื่อหนี้ การตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (1) สงสัยจะสูญ
(รอยละ)
10,091,579
63,125
63,257
93,490
170,310
10,481,761

1
2
100
100
100

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

ยอดสุทธิที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงคางของตนเงินที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับหลังหักหลักประกันสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ หรือมูลหนี้หลัง
หักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน กรณีสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
สงสัย และสงสัยจะสูญ
ธนาคารฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวนรวมประมาณ 39 ลานบาท ของลูกหนี้จัดชั้นดังกลาวในรายการบัญชี “คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสราง
หนี้” เนื่องจากคาเผื่อจํานวนดังกลาวเปนของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้
สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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9.5 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (พันบาท)
คิดเปนอัตรารอยละตอยอดสินเชื่อทั้งหมด (1)
(1)

1,623,841
1.82%

976,426
1.63%

ฐานเงินตนทั้งหมดรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่เปนเงินใหสินเชื่อ

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ซึ่งคํานวณตามเกณฑที่ประกาศโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยกําหนดใหเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได หมายถึง สินเชื่อจัดชั้นต่ํากวา
มาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ และไมรวมสินเชื่อที่คางชําระที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและ
เขาเงื่อนไขการจัดชั้นเปนลูกหนี้ปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
9.6 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
เงินใหสินเชื่อที่ระงับการรับรูรายได (พันบาท)
คิดเปนอัตรารอยละตอยอดสินเชื่อทั้งหมด (1)
(1)

1,879,784
2.10%

ฐานเงินตนทั้งหมดรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่เปนเงินใหสินเชื่อ
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1,146,226
1.92%

9.7 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับกับบริษัทและบุคคลที่มี
ปญหาในการชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้และไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
คาเผื่อ
มูลหนี้
หนี้สงสัยจะ
จํานวนราย
หลักประกัน
ตามบัญชี
สูญ
บริษัทและบุคคลที่มีปญหาในการชําระหนี้
หรือผิดนัดชําระหนี้
540
2,829,368
2,191,330
561,280

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
คาเผื่อ
มูลหนี้
หนี้สงสัยจะ
จํานวนราย
หลักประกัน
สูญ
ตามบัญชี
บริษัทและบุคคลที่มีปญหาในการชําระหนี้
หรือผิดนัดชําระหนี้

471

2,506,109

2,100,879

385,185

ธนาคารไมมีขอมูลเพียงพอจึงไมไดเปดเผยรายการของบริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชีระบุวาบริษัทนั้นมีปญหา
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งของกิ จ การ และบริ ษั ท อื่ น ที่ มิ ใ ช บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทยที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานและฐานะการเงิ น เช น เดี ย วกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ เ ข า ข า ยถู ก เพิ ก ถอนของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน อยางไรก็ตาม ลูกหนี้เหลานั้นธนาคารไดมีการ
พิจารณาจัดชั้นและกันเงินสํารองตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทยแลว
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9.8 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้โดยมีจํานวน
รายและภาระหนี้คงคาง (รวมดอกเบี้ยคางรับตามบัญชี) กอนการปรับโครงสรางหนี้ดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ภาระหนี้กอนปรับ
ภาระหนี้กอนปรับ
จํานวนราย
โครงสรางหนี้
จํานวนราย
โครงสรางหนี้
ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้

70

648,027

63

232,519

ลู ก หนี้ ที่ไ ด รั บ การปรั บ โครงสร า งหนี้ ต ามที่ ก ล า วข า งต น สามารถจํ า แนกตามวิ ธี ก ารปรั บ โครงสร า งหนี้ โ ดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

จํานวน
ราย
การเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขการชําระหนี้
รวมลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนีแ้ ละดอกเบี้ย
คางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(1)

70
70

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ชนิดของ
ภาระหนี้
กอนปรับ
หลังปรับ
สินทรัพย
มูลคา
โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้ ที่รับโอน
ยุติธรรม
648,027
648,027

648,027
648,027

-

ขาดทุนจาก สวนสูญเสีย
การปรับ
จากการปรับ
โครงสรางหนี้ (1) โครงสรางหนี้
-

-

-

-

16,854
16,854

86,263,145

11,125

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางที่แสดงเปนจํานวนกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลวในบัญชีของลูกหนี้ที่มีปญหา ณ วันปรับโครงสรางหนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวน
ราย
การเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขการชําระหนี้
รวมลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนีแ้ ละดอกเบี้ย
คางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(1)

63
63

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ชนิดของ
ภาระหนี้
กอนปรับ
หลังปรับ
สินทรัพย
มูลคา
โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้ ที่รับโอน
ยุติธรรม
232,519
232,519

10,040

232,519
232,519

-

ขาดทุนจาก สวนสูญเสีย
การปรับ
จากการปรับ
โครงสรางหนี้ (1) โครงสรางหนี้
-

-

55,076,547

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางที่แสดงเปนจํานวนกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลวในบัญชีของลูกหนี้ที่มีปญหา ณ วันปรับโครงสรางหนี้

156

27,817
27,817

ลูกหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้โดยวิธีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้และการปรับหนี้ในหลายลักษณะใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ตามที่กลาวขางตน สามารถจําแนกระยะเวลาการผอนชําระตาม
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ไดดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

ชวงระยะเวลาการผอนชําระตาม
สัญญาการปรับโครงสรางหนี้
ไมเกิน 5 ป
5 - 10 ป
10 - 15 ป
เกินกวา 15 ป
รวมลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ภาระหนี้
ภาระหนี้
กอนปรับ หลังปรับ
กอนปรับ หลังปรับ
จํานวน โครงสราง โครงสราง
จํานวน โครงสราง โครงสราง
ราย
หนี้
หนี้
ราย
หนี้
หนี้
1
31
1
37
70

483
7
158
648

483
7
158
648

2
27
3
31
63

3
99
11
120
233

3
99
11
120
233

ขอมูลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้แลวมีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
ดอกเบี้ย
เงินตน
ดอกเบี้ย
เงินตน
เงินสดที่รับชําระจากลูกหนี้

215,509

157

87,466

116,993

78,295

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ซึ่งมีภาระหนี้คงเหลือดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

จํานวนราย

ภาระหนี้ (1)

349
324

1,878,132
1,547,298

ลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
(1)

ไมรวมเงินทดรองจาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารไมมีภาระผูกพันคงเหลือที่ตกลงใหลูกหนี้กูยืมเพิ่มเติมภายหลังการ
ปรับโครงสรางหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ โดยอายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 8 ป และ
คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา
ไมเกิน 1 ป
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
รวม
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาซื้อ
หัก: รายไดรอตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่าํ ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ

196,648

607,262

36,945

840,855
(110,534)
730,321
(7,303)
723,018
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา
ไมเกิน 1 ป
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาซื้อ
หัก: รายไดรอตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่าํ ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ

4,454

158

13,836

-

รวม
18,290
(2,061)
16,229
(162)
16,067

10. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: พันบาท)

ชั้นปกติ
ยอดตนป
สํารองเพิ่ม(ลด)ระหวางป
โอนมาจากบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับรายการระหวางธนาคารและตลาด
เงิน
โอนมาจาก(โอนไป)บัญชีคาเผื่อการปรับ
มูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
โอนไปคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
สินทรัพยอื่น
อื่น ๆ
ยอดปลายป

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
สํารองอัตรารอยละขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
ชั้น
กลาวถึง ชั้นต่ํากวา
ชั้นสงสัย สํารองราย
จะสูญ
เปนพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย
ตัวเพิ่มเติม

สํารอง
ทั่วไป

รวม

100,916
163,281

1,263
587

61,573
(42,923)

72,067
223,426

154,430
32,311

135,209
(135,209)

60,000
35,527

585,458
277,000

-

-

-

-

-

-

5,085

5,085

-

-

299

13,939

24,749

16,805

(2,711)

53,081

264,197

1,850

18,949

309,432

211,490

16,805

(7,761)
1,145
91,285

(7,761)
1,145
914,008

(หนวย: พันบาท)

ชั้นปกติ
ยอดตนป
สํารองเพิ่ม(ลด)ระหวางป
โอนมาจากบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับรายการระหวางธนาคารและตลาด
เงิน
โอนมาจาก(โอนไป)บัญชีคาเผือ่ การ
ปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
โอนไปคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
สินทรัพยอื่น
โอนมาจากสํารองหนี้สินอื่น
ยอดปลายป

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
สํารองอัตรารอยละขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
ชั้นสงสัย สํารองราย
ชั้นกลาวถึง ชั้นต่ํากวา
จะสูญ
ตัวเพิ่มเติม
เปนพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย

สํารอง
ทั่วไป

รวม

57,298
43,618

407
856

24,456
35,468

108,023
(30,561)

67,485
94,530

135,209

156,854
(99,120)

414,523
180,000

-

-

-

-

-

-

9,217

9,217

-

-

1,649

(5,395)

(7,585)

-

(3,193)

(14,524)

100,916

1,263

61,573

72,067

154,430

135,209

(3,884)
126
60,000

(3,884)
126
585,458
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นอกจากนั้น เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ ธนาคารมีแผนการกันสํารองเพิ่มเติมในขั้นตนเปนจํานวนประมาณ 88
ลานบาท ภายในป 2556 เผื่อไวสําหรับลูกหนี้ที่อาจเสื่อมคุณภาพในอนาคต โดยเปนแผนการกันสํารองเพิ่มเติมจาก
อัตรารอยละขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.

11. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ยอดตนป
ตั้งเพิ่มในระหวางป
ลดลงในระหวางป
ยอดปลายป

68,013
16,854
(69,935)
14,932

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

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2555
คาเสือ่ มราคาสะสม
1 มกราคม 2554
คาเสื่อมราคาสะสมสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนที่ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2554

อาคาร

สวน
ปรับปรุง
อาคารเชา

เครื่อง
ตกแตง
สํานักงาน

เครื่องใช
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สวน
ปรับปรุง
อาคารเชา
ระหวาง
กอสราง

รวม

29,400
29,400

7,537
7,537

111,336
30,990
34,335
176,661
33,576
49,988
260,225

47,850
19,214
815
67,879
27,010
64
94,953

190,979
85,429
(31)
3,581
279,958
90,684
(2,678)
367,964

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

1,757
36,974
(38,731)
55,941
(50,052)
5,889

357,612
175,737
(2,760)
530,589
244,148
(2,678)
772,059

-

-

70,661
19,193
89,854

30,099
8,018
38,117

129,686
(26)
30,985
160,645

5,429
(2,720)
760
3,469

-

235,875
(2,746)
58,956
292,085

-

59
59

29,946
119,800

11,256
49,373

(2,678)
43,615
201,582

626
4,095

-

(2,678)
85,502
374,909

-

-

40,675

17,751

61,293

261

1,757

121,737
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
คาเสือ่ มราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555

อาคาร

29,400

7,478

สวน
ปรับปรุง
อาคารเชา
86,807
140,425

เครื่อง
ตกแตง
สํานักงาน
29,762
45,580

เครื่องใช
สํานักงาน
119,313
166,382

ยานพาหนะ
2,622
1,996

สวน
ปรับปรุง
อาคารเชา
ระหวาง
กอสราง
5,889

รวม
238,504
397,150
58,956
85,502

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2555
คาเสือ่ มราคาสะสม
1 มกราคม 2554
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนที่
จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนที่ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2554
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
คาเสือ่ มราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555

อาคาร

สวน
ปรับปรุง
อาคารเชา

เครื่อง
ตกแตง
สํานักงาน

เครื่องใช
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สวน
ปรับปรุง
อาคารเชา
ระหวาง
กอสราง

รวม

29,400
29,400

7,537
7,537

111,217
30,526
33,439
175,182
32,175
49,988
257,345

47,559
18,950
815
67,324
26,331
64
93,719

190,676
82,753
(31)
2,322
275,720
89,922
(2,678)
362,964

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

36,576
(36,576)
55,941
(50,052)
5,889

355,142
171,935
(2,760)
524,317
241,306
(2,678)
762,945

-

-

70,598

30,099

129,401

5,429

-

235,527

-

-

18,947
89,545

7,914
38,013

(26)
29,389
158,764

(2,720)
760
3,469

-

(2,746)
57,010
289,791

-

59
59

29,562
119,107

11,095
49,108

(2,678)
42,154
198,240

626
4,095

-

(2,678)
83,496
370,609

29,400

7,478

40,619
85,637
138,238

17,460
29,311
44,611

61,275
116,956
164,724

261
2,622
1,996

5,889

119,615
234,526
392,336
57,010
83,496

161

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่ง
ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนเดิมกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน
216 ลานบาท และ 167 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะธนาคาร: จํานวน 216 ลานบาท และ 166 ลานบาท ตามลําดับ)

13. สินทรัพยไมมตี ัวตน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร คาธรรมเนียม ซอฟทแวร
สมาชิก
ระหวางพัฒนา
ซอฟทแวร
ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2555
คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2554
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2554
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี

รวม

208,061
40,004
17,246
265,311
51,255
80,599
397,165

28,273
28,273
28,273

4,930
35,460
(17,246)
23,144
80,108
(80,599)
22,653

212,991
103,737
316,728
131,363
448,091

138,425
29,302
167,727
41,276
209,003

2,381
2,381
2,800
5,181

-

138,425
31,683
170,108
44,076
214,184

1 มกราคม 2554

69,636

-

4,930

74,566

31 ธันวาคม 2554

97,584

25,892

23,144

146,620

188,162

23,092

22,653

233,907

31 ธันวาคม 2555
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554

31,683

31 ธันวาคม 2555

44,076
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(หนวย: พันบาท)

คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร
ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2555
คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2554
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2554
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร
คาธรรมเนียม
ระหวาง
สมาชิก
พัฒนา

รวม

203,099
39,422
12,679
255,200
48,627
80,064
383,891

26,750
26,750
26,750

4,930
30,358
(12,679)
22,609
80,015
(80,064)
22,560

208,029
96,530
304,559
128,642
433,201

135,901
27,704
163,605
39,029
202,634

1,935
1,935
2,675
4,610

-

135,901
29,639
165,540
41,704
207,244

1 มกราคม 2554

67,198

-

4,930

72,128

31 ธันวาคม 2554

91,595

24,815

22,609

139,019

181,257

22,140

22,560

225,957

31 ธันวาคม 2555
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554

29,639

31 ธันวาคม 2555

41,704

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีคอมพิวเตอรซอฟทแวรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดจําหนาย
หมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีราคาทุนเดิมกอนหักคาตัดจําหนายสะสมเปนจํานวน 115 ลานบาท และ 95 ลานบาท
ตามลําดับ (เฉพาะธนาคาร: จํานวน 115 ลานบาท และ 95 ลานบาท ตามลําดับ)
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14. สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและภาษีเงินได
14.1 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สวนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย/หนี้สิน
ภาษีเงินไดที่แสดงในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555

31 ธันวาคม
2554

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

13,800
2,769
2,716
13,145
14,516
7,476
35
1,757

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

(33,256)
244
965
(5,004)
(4,562)
829
(108)
-

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

58,104

56,214

1,890

(40,892)

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย

66,241

55,907

(10,334)

(53,122)

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

66,241

55,907

(10,334)

(53,122)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สํารองทั่วไป
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพยอื่น
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได
คาตัดจําหนายของสินทรัพย
ตัดจําหนายหนี้สูญ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
สวนลดจากการปรับมูลคาตั๋วเงินรับ
สํารองวันลาพักรอน

2555

2554

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 23
ในป 2555 และเปนรอยละ 20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศ
ลดอั ต ราภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลเพื่ อ ให เ ป น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า วสํ า หรั บ ป 2555-2557 ธนาคารและ
บริษัทยอยไดสะทอนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการคํานวณภาษีเงินไดรอตัดบัญชีตามที่
แสดงไวขางตนแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการผลแตกตาง
ชั่ ว คราวที่ ใ ช หั ก ภาษี แ ละขาดทุ น ทางภาษี ที่ ยั ง ไม ไ ด ใ ช ป ระโยชน จํ า นวนรวม 61 ล า นบาท และ 59 ล า นบาท
ตามลําดั บ เนื่องจากบริษั ทยอ ยพิจ ารณาแลว เห็นว ามีค วามนาจะเป นไม ถึง ระดั บความเปนไปได คอ นขางแน ที่
บริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมาใชประโยชน
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14.2 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่แสดงอยูในสวนของกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและการกลับรายการผล
แตกตางชั่วคราว
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน

217,784

200,585

(10,605)
8,715
(1,890)
215,894

26,166
14,726
40,892
241,477

จํานวนเงินภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายที่รับรูในสวนของกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดดังนี้

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ภาษีเงินไดที่รับรูอยูในกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
(20,270)
(70,138)
9,936
17,016
(10,334)
(53,122)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีใชสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สามารถแสดงไดดังนี้

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตรา.
ภาษี
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
คาใชจายตองหาม
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2554
2555

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554

896,906

742,054

909,527

759,216

23%

30%

23%

30%

209,191(2)

227,765 (1)

209,191

227,765

8,715

14,726

8,715

14,726

(3,478)
1,466

(1,833)
819

(3,478)
1,466

(1,833)
819

215,894

241,477

215,894

241,477

(1)

บริษัทยอยมีผลประกอบการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนขาดทุนจากการดําเนินงาน 17 ลานบาท ดังนั้นจึงไมมี
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับบริษัทยอย

(2)

บริษัทยอยมีผลประกอบการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนขาดทุนจากการดําเนินงาน จํานวน 6 ลานบาท ดังนั้นจึงไมมี
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับบริษัทยอยและงบการเงินรวมมีการตัดรายการกําไรจากการซื้อขายเงินลงทุนระหวางกันจํานวน 7 ลานบาท

166

15. สินทรัพยอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
เงินทดรองจาย
เงินมัดจําและเงินประกัน
บัญชีพักลูกหนี้
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เหรียญกษาปณและเหรียญที่ระลึก
คาใชจายจายลวงหนา
เงินปนผลคางรับ
อื่น ๆ
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/คาเผื่อการดอยคา
สินทรัพยอื่น - สุทธิ

104,750
52,242
50,682
45,983
14,120
10,259
9,735
19,689
307,460
(20,577)
286,883

69,105
36,703
13,263
2,205
8,460
4,694
12,551
146,981
(12,816)
134,165

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
104,467
51,578
50,168
45,430
14,120
8,909
9,103
13,087
296,862
(20,062)
276,800

67,162
36,352
12,748
500
8,460
3,694
11,401
140,317
(12,301)
128,016

16. คุณภาพสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีสินทรัพยที่จัดชั้นตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
รายการระหวาง
ธนาคารและ
ตลาดเงินดาน
สินทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ
การจัดชั้นสินทรัพย
ปกติ
กลาวถึงเปนพิเศษ
ต่ํากวามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

เงินลงทุน
565
565

3,276,710
3,276,710
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เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ย
คางรับ

สินทรัพยอื่น

83,433,777
1,205,527
78,203
924,159
621,479
86,263,145

20,062
20,062

รวม
86,710,487
1,205,527
78,203
924,159
642,106
89,560,482

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
รายการระหวาง
ธนาคารและ
ตลาดเงินดาน
สินทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ
การจัดชั้นสินทรัพย
ปกติ
กลาวถึงเปนพิเศษ
ต่ํากวามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

เงินใหสินเชื่อ
แกลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับ

เงินลงทุน

3,785,409
3,785,409

565
565

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

สินทรัพยอื่น

รวม

12,301
12,301

56,355,847
1,529,683
169,772
346,646
472,874
58,874,822

17. เงินรับฝาก
17.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก

จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
เงินรับฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ใบรับเงินฝากประจํา
รวมเงินรับฝาก

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2555

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555
2554

4,463,809
29,718,130
26,607,599
23,587,370
84,376,908

4,474,634
29,718,130
26,607,599
23,587,370
84,387,733

1,129,771
9,260,628
8,710,480
3,154,128
22,255,007

1,133,290
9,260,628
8,710,480
3,154,128
22,258,526

17.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ในประเทศ
เงินบาท
รวม

84,376,908
84,376,908

31 ธันวาคม 2555
ตางประเทศ
-

รวม
84,376,908
84,376,908
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ในประเทศ
22,255,007
22,255,007

31 ธันวาคม 2554
ตางประเทศ
-

รวม
22,255,007
22,255,007

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในประเทศ
เงินบาท
รวม

31 ธันวาคม 2555
ตางประเทศ

รวม

-

84,387,733
84,387,733

ในประเทศ

84,387,733
84,387,733

22,258,526
22,258,526

31 ธันวาคม 2554
ตางประเทศ
-

รวม
22,258,526
22,258,526

18. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
มีระยะเวลา
เมื่อทวงถาม
ในประเทศ:
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน

รวม

31 ธันวาคม 2554
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา

รวม

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

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

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

200,923
450,000
2,029,436

1,497,663
2,995,000
1,654,876

1,698,586
3,445,000
3,684,312

3,769,738

18,000,808

21,770,546

2,680,359

6,147,539

8,827,898
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
มีระยะเวลา
เมื่อทวงถาม
ในประเทศ:
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน

รวม

31 ธันวาคม 2554
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา

รวม

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

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

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

200,923
450,000
2,150,625

1,497,663
2,995,000
1,654,876

1,698,586
3,445,000
3,805,501

3,821,824

18,010,808

21,832,632

2,801,548

6,147,539

8,949,087
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19. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยมื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมในรูปของตั๋วแลกเงิน
โดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ออกใหแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
กองทุน
บริษัทจํากัด
นิติบุคคลอื่น
บุคคลธรรมดา
สถาบันไมหวังผลกําไร
สถาบันการเงินอืน่
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ครบกําหนด
ตอป
จํานวนเงิน
ครบกําหนด
ตอป
จํานวนเงิน
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
ภายใน 1 ป
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ป
ภายใน 1 ป

2.50%
3.00%
3.00%
3.00%
3.05%-3.70%
2.50%-2.75%
2.80%-3.75%
3.50%-3.75%
2.50%
3.45%-3.70%
-

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

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

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

997,936
1,676,640
7,476
162,062
18,054
2,112,478
2,000
399,625
9,157,293
1,000
26,990
394,278
16,851,167
74,204
113,769
609,801
3,683,997
21,945
36,310,715

20. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2554
2555
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนจายในระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

33,004
6,295
1,372
(1,384)
39,287
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28,313
5,455
1,161
(1,925)
33,004

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
32,504
4,918
1,338
(1,384)
37,376

28,313
4,955
1,161
(1,925)
32,504

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2554
2555
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวมคาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

6,295
1,372
7,667

5,455
1,161
6,616

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
4,918
1,338
6,256

4,955
1,161
6,116

สมมติฐานสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2555
(รอยละตอป)
(รอยละตอป)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตราคิดลด

5
0 - 25
4.1, 5

5
0 - 25
4.1, 5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
(รอยละตอป)
(รอยละตอป)
5
0 - 25
4.1

5
0 - 25
4.1

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ วันสิ้นปปจจุบันและขอมูลยอนหลังสองปแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน

31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
1 มกราคม 2554
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

39,287
33,004
28,313

37,376
32,504
28,313

21. เงินรับลวงหนาคาจองซื้อหนวยลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยมีเงินที่ไดรับจากการรับจองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนเปดประเภทตราสารหนี้ และ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เปนจํานวน 144.5 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยไดแสดงเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ภายใตบัญชี “เงินรับลวงหนาคาจองซื้อหนวยลงทุน” บริษัทยอยไดนําสงเงินรับลวงหนาคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแก
กองทุนดังกลาวแลวในวันที่ 2 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยมีเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนเปดประเภทตราสารหนี้
เปนจํานวน 3.6 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยไดแสดงเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบัญชี “เงินรับลวงหนา
คาจองซื้อหนวยลงทุน” บริษัทยอยไดนําสงเงินรับลวงหนาคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกกองทุนดังกลาวแลวในวันที่
4 มกราคม 2555

22. หนี้สินอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
บัญชีพักเจาหนี้
เจาหนี้คาซื้ออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
รายไดรับลวงหนา
เงินมัดจํา
เจาหนี้คาซื้อหลักทรัพย
อื่น ๆ
รวม

88,019
52,514
26,404
6,447
1,825
1,835
177,044

124,693
16,019
22,630
5,583
220
169,145

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
88,014
51,062
26,404
6,447
1,801
173,728

124,693
16,019
22,630
5,583
180
169,105

23. ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของธนาคาร ครั้งที่ 2/2553 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน
12,000,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 650,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท เปนเงิน 6,500,000,000 บาท ซึ่งตอมาในวันที่ 28 มกราคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคาร
ครั้งที่ 2/2554 มีมติเรียกชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,500,000,000 บาท ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งธนาคาร
ไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนครบถวนแลวในวันดังกลาวและไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ 2554 และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ ครั้งที่ 8/2554 ไดจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จํานวน 200,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงิน 2,000,000,000 บาท และ
ธนาคารฯไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุน และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
2554 ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารฯมีทุนจดทะเบียนออกจําหนายและชําระแลว จํานวน 12,000,000,000 บาท
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เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯ มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 800,000,000 หุน มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปนเงิน 8,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,000,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน
20,000,000,000 บาท ธนาคารไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวในวันที่ 22 มีนาคม 2555
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2555 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุน จํ านวน 50,000,000 หุ น มู ล ค าที่ ต ราไว หุ น ละ 10 บาท เปน เงิ น 500,000,000 บาท ให กั บบริษั ท แอล เอช
ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ในราคาหุนละ 10 บาท เปนเงิน 500,000,000 บาท ธนาคารไดรับชําระคาหุน
เพิ่ ม ทุ น และได จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ออกจํ า หน า ยและชํ า ระแล ว ดั ง กล า วกั บ กระทรวงพาณิ ช ย แ ล ว ในวั น ที่
18 พฤษภาคม 2555
รายการกระทบยอดทุนหุนสามัญ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555
หุนสามัญจดทะเบียน
หุนสามัญ ณ วันตนป
เพิ่มทุนจดทะเบียนระหวางป
หุนสามัญ ณ วันสิน้ ป
หุนสามัญที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ ณ วันตนป
เพิ่มทุนชําระแลวระหวางป
หุนสามัญ ณ วันสิน้ ป

จํานวนหุน

บาท

จํานวนหุน

บาท

1,200,000,000
800,000,000
2,000,000,000

12,000,000,000
8,000,000,000
20,000,000,000

1,200,000,000
1,200,000,000

12,000,000,000
12,000,000,000

1,200,000,000
50,000,000
1,250,000,000

12,000,000,000
500,000,000
12,500,000,000

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

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

24. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา
(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้ไมสามารถ
นําไปจายเงินปนผลได
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25. เงินปนผลจาย
เงินปนผล
เงินปนผลประจําป 2553

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญประจําปผถู อื หุน
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554

รวมเงินปนผลจายป 2554
เงินปนผลประจําป 2554

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู อื หุน
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555

รวมเงินปนผลจายป 2555

เงินปนผลจาย
(พันบาท)

เงินปนผลจายตอหุน
(บาทตอหุน )

210,000
210,000

0.21
0.21

240,000

0.20

240,000

0.20

26. เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย
วัตถุประสงคของธนาคารฯในการบริหารทุน คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและ
การดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกองทุนของธนาคารตามที่ไดรายงานไวตอธนาคารแหงประเทศไทย
ประกอบดวย
31 ธันวาคม 2555
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
หัก: สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติและสํารองทั่วไป
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ในตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย
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(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2554

12,500,000
127,000
291,820
(56,214)
12,862,606

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

388,240

198,759

121,597
509,837
13,372,443

198,759
12,310,292

อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารตามที่ไดรายงานไวตอธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 มีดังตอไปนี้
31 ธันวาคม 2555

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง

(หนวย: รอยละ)
31 ธันวาคม 2554

ธนาคารฯ

อัตราขั้นต่ํา
ตามกฎหมาย

ธนาคารฯ

อัตราขั้นต่ํา
ตามกฎหมาย

15.56
16.17

4.25
8.50

24.41
24.81

4.25
8.50

นอกจากนี้เพื่อใหเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชย (Basel II Pillar III) ธนาคารไดทําการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนและขอมูลความ
เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แลวใน Website ของธนาคาร www.lhbank.co.th แลวเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2555 และจะทํ า การเปด เผยขอ มู ล การดํ ารงเงิ น กองทุ น และขอ มูล ความเสี่ ย งของธนาคาร ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2555 ใน Website ของธนาคารภายในเดือนเมษายน 2556

27. รายไดดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
การใหเชาซื้อ
รวมรายไดดอกเบี้ย

146,045
971,389
3,727,742
10,940
4,856,116

202,924
762,864
2,414,294
99
3,380,181
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
145,846
970,804
3,727,742
10,940
4,855,332

202,924
762,864
2,414,294
99
3,380,181

28. คาใชจายดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝากและ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวมคาใชจายดอกเบี้ย

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

1,497,132
266,369

502,173
245,510

1,497,132
268,912

502,185
247,418

302,350
669,873
2,735,724

95,766
807,565
1,651,014

302,350
669,873
2,738,267

95,766
807,565
1,652,934

29. รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
รายไดคา ธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน
คาธรรมเนียมรับนายหนา
คาธรรมเนียมเบี้ยปรับ
อื่น ๆ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมบริการ
อื่น ๆ
รวมคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

23,405
59,151
11,981
58,971
153,508

17,206
44,826
3,395
23,230
88,657

23,405
62,374
11,981
29,435
127,195

17,206
45,131
3,395
21,534
87,266

23,448
8,524
31,972
121,536

19,335
2,215
21,550
67,107

23,448
2,728
26,176
101,019

19,326
1,470
20,796
66,470

30. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของธนาคารและบริษัทยอยตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดํารง
ตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารและบริษัทยอยดวย
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31. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพยอื่น
สํารองหนี้สินอื่น

274,324
(5,085)
7,761
277,000

รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา

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

32. องคประกอบของกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
องคประกอบของกําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไรที่ยังไมเกิดขึน้ จริงระหวางป
หัก: ตัดจําหนายสวนเกินทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนโดย
รับรูเปนรายได
การปรับปรุงการจัดประเภทใหมสําหรับกําไรที่เกิดขึ้นจริงที่รวมอยูในกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงาน
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลกระทบภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
ภาษีเงินไดสวนกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
การปรับปรุงผลกระทบตอภาษีเงินไดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
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297,040

313,518

(9,054)

(1,358)

(187,681)
100,305

(78,369)
233,791

(20,270)
9,936
(10,334)
89,971

(70,138)
17,016
(53,122)
180,669

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไรที่ยังไมเกิดขึน้ จริงระหวางป
หัก: ตัดจําหนายสวนเกินทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนโดย
รับรูเปนรายได
การปรับปรุงการจัดประเภทใหมสําหรับกําไรที่เกิดขึ้นจริงที่รวมอยูในกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงาน
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลกระทบภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
ภาษีเงินไดสวนกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
การปรับปรุงผลกระทบตอภาษีเงินไดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ

284,865

313,518

(9,054)

(1,358)

(187,681)
88,130

(78,369)
233,791

(20,270)
9,936
(10,334)
77,796

(70,138)
17,016
(53,122)
180,669

33. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนธนาคาร (ไมรวมกําไรเบ็ดเสร็จอื่น)
ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
กําไรสําหรับป (พันบาท)
จํานวนหุน สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)
กําไรตอหุน (บาท/หุน)

681,012
1,231,148
0.55

500,577
1,085,753
0.46

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
693,633
1,231,148
0.56

517,739
1,085,753
0.48

34. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารและบริษัทยอยและพนักงานธนาคารฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นภายใตการ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงาน
จ า ยสะสมเป น รายเดื อ นในอั ต ราร อ ยละ 3 - 7 ของเงิ น เดื อ นพนั ก งานกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ของธนาคารและ
บริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด และบริษัท อเมริกัน อินเตอร
แนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด ตามลําดับและเงินที่ธนาคารและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราเดียวกันและจะ
จายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของธนาคารและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวน
17.8 ลานบาท และ 14.0 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะธนาคาร: 17.4 ลานบาท และ 13.8 ลานบาท ตามลําดับ)
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35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
35.1 ภาระผูกพัน

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
เงินตรา
เงินตรา
เงินบาท
ตางประเทศ
ตางประเทศ
รวม
เงินบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันอืน่
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา
ยังไมไดเบิกใช
รวม

รวม

428,875
2,447,532

-

428,875
2,447,532

277,440
1,203,171

-

277,440
1,203,171

3,357,055
6,233,462

-

3,357,055
6,233,462

2,431,783
3,912,394

-

2,431,783
3,912,394

35.2 คดีฟองรอง
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 ธนาคารถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย โดยมีทุนทรัพยจํานวน 5 ลานบาท และธนาคาร
ไดยื่นคําใหการพรอมฟองแยง ซึ่งฝายบริหารของธนาคารฯไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรอง
และเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นตอธนาคารฯ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย เกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากทรัพย ละเมิด เรียก
คาเสียหาย โดยมีทุนทรัพยเฉพาะสวนที่เปนของธนาคาร จํานวน 25 ลานบาท ฝายบริหารของธนาคารไดใช
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองและเชื่อมั่นวาจะไมมคี วามเสียหายเกิดขึ้นตอธนาคาร
35.3 ภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาระยะยาวสําหรับอาคารสํานักงาน
อุปกรณและยานพาหนะและสัญญาบริการโดยมีอายุสัญญาอยูระหวาง 1 ถึง 7 ป โดยธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน
เงินขั้นต่ําที่ตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตทั้งสิ้นดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2554

2555
จายชําระ:
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป

212
253
4

169
231
-

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2555
2554
209
250
4

167
229
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ภาระผูกพันของธนาคารและบริษัทยอยขางตนรวมภาระผูกพันตามสัญญาเชา
และสัญญาบริการที่ทํากับบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวนเงินรวมประมาณ 126 ลานบาท และ 179 ลานบาท ตามลําดับ
(เฉพาะธนาคาร: 121 ลานบาท และ 175 ลานบาท ตามลําดับ)
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35.4 ภาระผูกพันอื่น ๆ
(ก) ธนาคารไดเขาทําสัญญาจางที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและสัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรกับบริษัทหลายแหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คงเหลือจํานวนที่ทางธนาคารจะตอง
จายภายใตสัญญาดังกลาวอีกจํานวนเงินประมาณ 21 ลานบาท และ 27 ลานบาท ตามลําดับ
(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทยอยมีภาระที่ตองนําสงเงินคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่
ไดรับใบอนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งประกอบดวยคาธรรมเนียม
ดังตอไปนี้
-

คาธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนในอัตราที่กําหนด โดยคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใต
การบริหารจัดการ ณ สิ้นวันทําการสุดทายของเดือนถัวเฉลี่ย

-

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียนคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 ของรายไดคาธรรมเนียมการเปน
นายทะเบียน

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวกําหนดขั้นต่ํา 500,000 บาทตอป
(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทยอยมีสัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับบริษัท
แหงหนึ่ง โดยบริษัทยอยมีภาระผูกพันการจายคาบํารุงรักษาระบบคงคางจํานวนรวม 1.2 ลานบาทตอป และ
1.7 ลานบาทตอป ตามลําดับ สัญญาดังกลาวมีผลบังคับตอเนื่องจนกวาบริษัทยอยจะยกเลิกสัญญาโดยการ
แจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน
นอกจากนั้นแลว บริษัทยอยมีสัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับบริษัทอีกแหงหนึ่งจํานวน 1.9
ล า นบาท (มู ล ค า โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ) โดยไม มี กํ า หนดอายุ สั ญ ญา และ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555
บริษัทยอยมีภาระผูกพันจายคาตอบแทนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคงเหลือเปนจํานวน 1.3 ลานบาท
นอกจากนี้บริษัทยอยมีภาระตองชําระคาบํารุงรักษาระบบเปนรายปในอัตรารอยละ 15 ของมูลคาโปรแกรม
คอมพิวเตอรในสองปแรก (ป 2557 และ 2558) และในอัตรารอยละ 10 ของมูลคาโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
ปถัดไป ซึ่งจะเริ่มชําระคาบํารุงรักษาระบบตั้งแตเดือนมกราคม 2557 เปนตนไป
(ง)

บริษัทยอยไดวาจางบริษัทแหงหนึ่งพัฒนาระบบนายทะเบียนกองทุนและระบบลงทุนเพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ โดยมีมูลคางานจํานวน 1.2 ลานบาท ปจจุบันโปรแกรมยังอยูระหวาง
การพัฒนา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทยอยมีภาระตองชําระคางวดคงคางที่เหลือ
ตามสัญญาอีกจํานวน 0.1 ลานบาท และ 0.6 ลานบาท ตามลําดับ การชําระจะเกิดขึ้นเมื่อระบบพัฒนาสําเร็จ
และผานการรับมอบเปนที่เรียบรอย นอกจากนี้บริษัทยอยมีภาระตองชําระคาบํารุงรักษาระบบเปนรายปใน
อัตรารอยละ 20 ของมูลคางาน โดยเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2556 เปนตนไป สัญญาดังกลาวมีผลบังคับ
ตอเนื่องจนกวาบริษัทยอยจะยกเลิกสัญญาโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน
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36. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ธนาคารและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งรายการที่เกี่ยวของกับ
กรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลผูมีตําแหนงเทียบเทารวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวที่มี
อํานาจในการจัดการ หรือแกกิจการที่ธนาคารฯและบริษัทยอยหรือกรรมการหรือผูบริหารรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น
ลักษณะความสัมพันธสามารถแบงไดดังนี้
1.บริษัทใหญของธนาคารไดแก บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
2.บริษัทยอยของธนาคารไดแก บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
3. บริ ษั ท และบุ ค คลที่ เ ป น ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ใหญ ข องธนาคารที่ ถื อ หุ น บริ ษั ท ใหญ (“ผู ถื อ หุ น รายใหญ ข อง
บริษัทใหญ”) เกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปไดแก
3.1 บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
3.2 บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
3.3 คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
4. บริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ (ผูถือหุนตาม 3 ขางตน) ที่มีธุรกรรมกับธนาคารประกอบดวย
4.1 บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
4.2 บริษัท คิว. เอช. แมเนจเมนท จํากัด
4.3 บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
4.4 บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
4.5 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
4.6 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
4.7 บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
4.8 บริษัท คาซา วิลล จํากัด
4.9 บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด
4.10 บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด
4.11 บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด
4.12 บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554) จํากัด
4.13 บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
4.14 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
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4.15 บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด
4.16 บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
4.17 บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด
4.18 บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด
5.บริษัทรวมของผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ (ผูถือหุนตาม 3 ขางตน) ที่มีธุรกรรมกับธนาคารประกอบดวย
5.1 บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
5.2 บริษัท เอเซียแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
5.3 บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน)
5.4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง แลนด แอนด เฮาส
5.5 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
5.6 บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด
6.บริษัทที่เกี่ยวของกับกรรมการของธนาคารและมีธุรกรรมกับธนาคารฯประกอบดวย
6.1 บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
6.2 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด (มหาชน)
7.บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องบริ ษั ท ใหญ (ผู ถื อ หุ น ตาม 3 ข า งต น ) และมี ธุ ร กรรมกั บ ธนาคาร
ประกอบดวย
7.1 บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
7.2 บริษัท เมยแลนด จํากัด
7.3 บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ จํากัด
7.4 บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
7.5 บริษัท บี.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด
7.6 บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
7.7 บริษัท สุรัสยา จํากัด
7.8 บริษัท อรรถชาติ จํากัด
7.9 บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
7.10 บริษัท ดาหรา จํากัด
7.11 บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
7.12 บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท จํากัด
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7.13 บริษัท ออทัมแลนด จํากัด
7.14 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาแลนด แอนด เฮาส
7.15 บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
7.16 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ
8.บริษัทที่ถูกควบคุมโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคารและมีธุรกรรมกับธนาคารฯประกอบดวย
8.1 บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
8.2 บริษัท เอ. เอ. พร็อพเพอรตี้ (เชียงใหม) จํากัด
8.3 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
9.กรรมการและผูบริหาร หมายถึง กรรมการธนาคาร กรรมการของบริษัทยอย ผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส และผูชวยสายงาน
10. บุคคลที่เกี่ยวของกัน หมายถึง กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวของกัน กรรมการและบุคคลใกลชิดของผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ (ผูถือหุนตามขอ 3 ขางตน) และบุคคลใกลชิดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกับธนาคาร
36.1 รายการที่เกิดขึน้ ในระหวางป
ในระหวางป ธนาคารและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑที่ตกลงกันระหวางธนาคาร และบริษัทยอยและบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ
กันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
รายไดดอกเบี้ย
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

นโยบายการกําหนดราคา

10,153

4,910

10,153

4,910

ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

2,781

1,711

2,781

1,711

ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับ
ลูกคาทั่วไป

12,934

6,621

12,934

6,621
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
เรียกรอง แลนด แอนด เฮาส

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

นโยบายการกําหนดราคา

55

3

55

3

-

-

4,233

1,116

2,677

1,250

-

-

กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส

7,273

-

-

-

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาแลนด แอนด เฮาส

6,820

-

-

-

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล
แอนด เรซิเดนซ

4,025

-

-

-

20,850

1,253

4,288

1,119

37,813

-

37,813

-

ตามมูลคายุติธรรม

-

-

6,715

-

ตามมูลคายุติธรรม

37,813

-

44,528

-

1,767

-

1,767

-

1,767

-

1,767

-

240,000

210,000

240,000

210,000

240,000

210,000

240,000

210,000

8,095

8,149

8,095

8,149

-

-

2,543

1,921

21,402

11,951

21,402

11,951

13,788

9,648

13,788

9,648

กําไรจากเงินลงทุน
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
รายไดเงินปนผล
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาแลนด แอนด เฮาส
เงินปนผลจาย
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
คาใชจายดอกเบี้ย
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)

184

ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับ
ลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุน
ดังกลาว
คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุน
ดังกลาว
คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุน
ดังกลาว
คิดเปนอัตรารอยละจากมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุน
ดังกลาว

ตามที่ประกาศจายโดยกองทุนฯ

ตามอัตราที่ธนาคารฯประกาศ
จาย

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
คาใชจายดอกเบี้ย (ตอ)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

1,107

704

1,107

704

866

562

866

562

บริษัท คิว. เอช. แมเนจเมนท จํากัด

84

167

84

167

บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด

594

607

594

607

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด

243

298

243

298

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้
จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด

997

79

997

79

458

271

458

271

1,681

1,913

1,681

1,913

111

57

111

57

118

27

118

27

42

27

42

27

บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด

บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553)
จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553)
จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด
บริษทั คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ
2554) จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด

35

12

35

12

332

262

332

262

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด

111

691

111

691

บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด

144

37

144

37

บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด

283

107

283

107

บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด

50

47

50

47

56

-

56

-

20,931

22,069

20,931

22,069

327

240

327

240

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส
จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่
จํากัด
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นโยบายการกําหนดราคา
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให ผูฝาก
ทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
คาใชจายดอกเบี้ย (ตอ)
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น
โปรดักส จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
เรียกรอง แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท
จํากัด
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท
จํากัด
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ
จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

131

163

131

163

2,302

1,674

2,302

1,674

221

124

221

124

12

8

12

8

15

6

15

6

123

-

123

-

1,911

2,533

1,911

2,533

6,038

3,198

6,038

3,198

บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ จํากัด

19

14

19

14

บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท
จํากัด
บริษัท บี.ซี. เรียลเอสเตท จํากัด

27

17

27

17

1

1

1

1

2

2

2

2

18

13

18

13

347

227

347

227

62

32

62

32

บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด

1,097

723

1,097

723

บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท
จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาแลนด แอนด เฮาส
บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จํากัด
(มหาชน)

209

176

209

176

136

-

136

-

516

-

516

-

บริษัท เมยแลนด จํากัด

บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส
เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ดาหรา จํากัด

186

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

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
คาใชจายดอกเบี้ย (ตอ)
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

1

3

1

3

นโยบายการกําหนดราคา
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

บริษัท เอ. เอ. พร็อพเพอรตี้
(เชียงใหม) จํากัด
กรรมการและผูบริหาร

23

17

23

17

10,097

7,884

10,097

7,884

บุคคลที่เกี่ยวของกัน

10,364

6,333

10,364

6,333

105,527

81,073

108,070

82,994

1,200

200

1,200

200

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

2,960
188
3,508

2,774
205
471

499
188
3,508

1,130
205
471

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

2,461

2,479

2,461

2,479

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

67,356

57,509

67,356

57,509

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

5,134

2,595

5,134

2,595

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

82,807

66,233

80,346

64,589

คาเชาสํานักงานและคาบริการ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้
จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน)
กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท
จํากัด

36.2 ผลตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คาใชจายผลตอบแทนของกรรมการและผูบริหารของธนาคาร
และบริษัทยอยที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานแยกประเภทไดดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31
ธันวาคม
2555
2554
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

47.15
4.94

30.13
1.65

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31
ธันวาคม
2555
2554
44.13
4.24

27.58
1.39

ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของธนาคารและบริษัทยอย หมายถึง กรรมการและผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส และผูชวยสายงาน
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36.3 ยอดคงคางระหวางกัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงเหลือของรายการที่ธนาคารและบริษัทยอยมีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 2554 มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
เงินลงทุน - ราคาทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
หนวยลงทุน - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาแลนด แอนด เฮาส
หนวยลงทุน - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
จํากัด (มหาชน)
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอื่น - เงินมัดจําคาเชาสํานักงาน
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

188

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555
2554

225,000

225,000

225,000

225,000

91,462

-

91,462

-

67,200

-

67,200

-

383,662

225,000

383,662

225,000

2,358

2,358

2,358

2,358

2,358

2,358

2,358

2,358

56,999
56,999

66,449
66,449

56,999
56,999

66,449
66,449

67
67

15
15

67
67

15
15

300
751
1,287
342
14,732
2,665
20,077

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

300
108
1,287
342
14,732
2,665
19,434

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

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม2555 31 ธันวาคม2554
สินทรัพยอื่น - ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ
เงินรับฝาก
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554) จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด
บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส จํากัด
(มหาชน)
(1)

เปนบัญชีเงินจองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทยอย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม2555 31 ธันวาคม2554

550

750

-

-

1,460
1,458

-

-

-

1,476

-

-

-

4,944

750

-

-

153,400
-

563
-

726,494
492,286
31,454
84,137
7,079
65,887
25,382
54,427
84,964
169,010
13,706
36,067
7,449
3,575
19,150
817
13,442
67,700
4,719
2,050
819,161
27,222
124

273,254
435,690
8,947
76,339
6,899
63,132
34,032
17,989
11
20,397
180,213
6,478
8,571
952
2,717
2,626
2,093
8,960
6,880
4,839
2,321
24,541
133

153,400
10,830 (1)
726,494
492,286
31,454
84,137
7,079
65,887
25,382
54,427
84,964
169,010
13,706
36,067
7,449
3,575
19,150
817
13,442
67,700
4,719
2,050
819,161
27,222
124

563
3,519 (1)
273,254
435,690
8,947
76,339
6,899
63,132
34,032
17,989
11
20,397
180,213
6,478
8,571
952
2,717
2,626
2,093
8,960
6,880
4,839
2,321
24,541
133

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
เงินรับฝาก (ตอ)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้ เฮาส
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท บี.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ประชาชืน่ เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท สุรัสยา จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ดาหรา จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท จํากัด
บริษัท ออทัมแลนด จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
แลนด แอนด เฮาส
บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
บริษัท เอ. เอ. พร็อพเพอรตี้ (เชียงใหม) จํากัด
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส
จํากัด
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555
2554

70,729

68,404

70,729

68,404

35,784

16,916

35,784

16,916

1,183
194
1,131

642
26
-

1,183
194
1,131

642
26
-

57,209
146,176
1,767
1,119
125
198
1
1,690
15,885
1,900
58,092
27,401
12
16,772

83,288
4,102
1,785
1,460
136
208
3
1,685
15,628
1,838
53,027
12,476
24
-

57,209
146,176
1,767
1,119
125
198
1
1,690
15,885
1,900
58,092
27,401
12
16,772

83,288
4,102
1,785
1,460
136
208
3
1,685
15,628
1,838
53,027
12,476
24
-

465
49
820
724,875
402,759
4,476,038

217
1,346
443,169
201,276
2,096,233

465
49
820
724,875
402,759
4,486,868

217
1,346
443,169
201,276
2,099,752

-

-

62,451

121,189

-

-

62,451

121,189

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม2555
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
จํากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม2554

31 ธันวาคม2555

31 ธันวาคม2554

20,124
5,400
2,497
67
7,740
5,166
2,560
5,710

47,534
42,700
8,650
-

20,124
5,400
2,497
67
7,740
5,166
2,560
5,710

47,534
42,700
8,650
-

49,264

98,884

49,264

98,884

445,936
260,000
14,000
40,000
1,726,000
28,640
160,000

-

445,936
260,000
14,000
40,000
1,726,000
28,640

บริษัท เมยแลนด จํากัด

-

กรรมการและผูบริหาร

-

46,349

-

46,349

7,533

123,189

7,533

123,189

7,533

2,844,114

7,533

2,844,114

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)

28

806

28

806

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส

-

-

257

-

บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

86

43

86

43

คุณเพียงใจ หาญพาณิชย

44

107

44

107

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด

27

-

27

-

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด

-

2

-

2

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด

-

7

-

7

522

937

522

937

33

20

33

20

307

330

307

330

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด

บุคคลที่เกี่ยวของกัน

160,000

ดอกเบี้ยคางจาย

จํากัด

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
แลนด แอนด เฮาส
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
ดอกเบี้ยคางจาย (ตอ)
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้ เฮาส
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท ดาหรา จํากัด
บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัทโฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
หนี้สินอื่น - เจาหนี้อื่น
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้ เฮาส
กรรมการและผูบริหาร
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555
2554

82

-

82

-

54
274
7
3
804
1,603
3,874

625
329
8
658
1,721
5,593

54
274
7
3
804
1,603
4,131

625
329
8
658
1,721
5,593

66
34
13
41
528

29
17
19
529

9
34
13
41
528

17
19
529

32
714

15
609

32
657

15
580

43
68

452
39

43
68

452
39

4

9

4

9

115

500

115

500

36.4 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุน เงิน ใหสิน เชื่อ แกลูกหนี้ เงิ นรับฝาก รายการระหวางธนาคารและ ตลาดเงิ น
(หนี้สิน) และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุน เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและ ตลาดเงิน (หนี้สิน)
และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดยกมา
1 มกราคม 2555
เงินลงทุน - ราคาทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
หนวยลงทุน - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาแลนด แอนด เฮาส
หนวยลงทุน - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2555

ลดลง

225,000

-

-

225,000

-

91,462

-

91,462

-

67,200

-

67,200

225,000

158,662

-

383,662

66,449
66,449

141,453
141,453

(150,903)
(150,903)

56,999
56,999

563
273,254
435,690
8,947
76,339
6,899
63,132
34,032
17,989
11
20,397
180,213
6,478
8,571
952
2,717
2,626
2,093
8,960
6,880
4,839
2,321

2,260,442
54,310,709
76,090,158
222,200
7,605,989
120,857
421,752
1,230,011
631,832
1,128,479
20,858,817
617,438
866,109
355,472
444,909
119,081
124,122
12,613
3,403,305
250
136,219
4,093,571

(2,107,605)
(53,857,469)
(76,033,562)
(199,693)
(7,598,191)
(120,677)
(418,997)
(1,238,661)
(595,394)
(11)
(1,063,912)
(20,870,020)
(610,210)
(838,613)
(348,975)
(444,051)
(102,557)
(125,398)
(8,131)
(3,342,485)
(370)
(134,169)
(3,276,731)

153,400
726,494
492,286
31,454
84,137
7,079
65,887
25,382
54,427
84,964
169,010
13,706
36,067
7,449
3,575
19,150
817
13,442
67,700
4,719
2,050
819,161

เงินใหสินเชื่อแกลกู หนี้
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินรับฝาก
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554) จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด
บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

เพิ่มขึ้น
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดยกมา
1 มกราคม 2555
เงินรับฝาก (ตอ)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส จํากัด
(มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง แลนด
แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท เอ.เอ. พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท บี.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท สุรัสยา จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ดาหรา จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท จํากัด
บริษัท ออทัมแลนด จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
แลนด แอนด เฮาส
บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
บริษัท เอ. เอ. พร็อพเพอรตี้ (เชียงใหม) จํากัด
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
กรรมการและผูบริหาร

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2555

24,541

307,207

(304,526)

133
68,404

130,643
211,619

(130,652)
(209,294)

70,729

16,916
642
26
83,288
4,102
1,785
1,460
136
208
3
1,685
15,628
1,838
53,027
12,476
24
-

617,726
16,701
125,549
35,144
88,185
2,779,262
19
1,227
1
2
18
15,847
124
59,608
21,062
179,167

(598,858)
(16,160)
(125,381)
(34,013)
(114,264)
(2,637,188)
(37)
(1,568)
(12)
(12)
(2)
(13)
(15,590)
(62)
(54,543)
(6,137)
(12)
(162,395)

35,784
1,183
194
1,131
57,209
146,176
1,767
1,119
125
198
1
1,690
15,885
1,900
58,092
27,401
12
16,772

217
1,346
443,169
201,276
2,096,233

24,470
754
1,683
5,629,621
1,603,377
186,903,351

(24,005)
(922)
(2,209)
(5,347,915)
(1,401,894)
(184,523,546)

465
49
820
724,875
402,759
4,476,038

445,936
260,000
14,000
40,000
1,726,000
28,640
160,000
46,349

1,938,863
12,263,781
6,152,028
10,000
455,625
17,053
24
23,698,757
852
1,370,723
22,107

(2,384,799)
(12,523,781)
(6,152,028)
(10,000)
(455,625)
(31,053)
(40,024)
(25,424,757)
(29,492)
(1,530,723)
(68,456)

-
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27,222
124

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดยกมา
1 มกราคม 2555
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม (ตอ)
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

123,189
2,844,114

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2555

เพิ่มขึ้น

ลดลง

178,619
46,108,432

(294,275)
(48,945,013)

7,533
7,533
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดยกมา
1 มกราคม 2555
เงินลงทุน - ราคาทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
หนวยลงทุน - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาแลนด แอนด เฮาส
หนวยลงทุน - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ

(1)

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2555

ลดลง

225,000

-

-

225,000

-

91,462

-

91,462

-

67,200

-

67,200

225,000

158,662

-

383,662

66,449
66,449

141,453
141,453

(150,903)
(150,903)

56,999
56,999

2,260,442
9,994,301
54,310,709
76,090,158
222,200
7,605,989
120,857
421,752
1,230,011
631,832
1,128,479
20,858,817
617,438
866,109
355,472
444,909
119,081
124,122
12,613

(2,107,605)
(9,986,990)
(53,857,469)
(76,033,562)
(199,693)
(7,598,191)
(120,677)
(418,997)
(1,238,661)
(595,394)
(11)
(1,063,912)
(20,870,020)
(610,210)
(838,613)
(348,975)
(444,051)
(102,557)
(125,398)
(8,131)

เงินใหสินเชื่อแกลกู หนี้
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินรับฝาก
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด
บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554) จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษทั พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด

เพิ่มขึ้น

563
3,519 (1)
273,254
435,690
8,947
76,339
6,899
63,132
34,032
17,989
11
20,397
180,213
6,478
8,571
952
2,717
2,626
2,093
8,960

เปนบัญชีเงินจองซื้อหนวยลงทุนในกองทุนทีบ่ ริหารโดยบริษัทยอย
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153,400
10,830 (1)
726,494
492,286
31,454
84,137
7,079
65,887
25,382
54,427
84,964
169,010
13,706
36,067
7,449
3,575
19,150
817
13,442

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดยกมา
1 มกราคม 2555
เงินรับฝาก (ตอ)
บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด
บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
(มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตเี้ ฮาส
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท เอ.เอ. พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท บี.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท สุรัสยา จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ดาหรา จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท เอ แอนด พี แอสโซซิเอท จํากัด
บริษัท ออทัมแลนด จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาแลนด
แอนด เฮาส
บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
บริษัท เอ. เอ. พร็อพเพอรตี้ (เชียงใหม) จํากัด
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(หนวย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2555

6,880
4,839
2,321
24,541
133

3,403,305
250
136,219
4,093,571
307,207
130,643

(3,342,485)
(370)
(134,169)
(3,276,731)
(304,526)
(130,652)

67,700
4,719
2,050
819,161
27,222
124

68,404

211,619

(209,294)

70,729

16,916
642
26
83,288
4,102
1,785
1,460
136
208
3
1,685
15,628
1,838
53,027
12,476
24
-

617,726
16,701
125,549
35,144
88,185
2,779,262
19
1,227
1
2
18
15,847
124
59,608
21,062
179,167

(598,858)
(16,160)
(125,381)
(34,013)
(114,264)
(2,637,188)
(37)
(1,568)
(12)
(12)
(2)
(13)
(15,590)
(62)
(54,543)
(6,137)
(12)
(162,395)

35,784
1,183
194
1,131
57,209
146,176
1,767
1,119
125
198
1
1,690
15,885
1,900
58,092
27,401
12
16,772

217
1,346
443,169
201,276
2,099,752

24,470
754
1,683
5,629,621
1,603,377
196,897,652

(24,005)
(922)
(2,209)
(5,347,915)
(1,401,894)
(194,510,536)

465
49
820
724,875
402,759
4,486,868

121,189
121,189

1,868,869
1,868,869

(1,927,607)
(1,927,607)

62,451
62,451

445,936
260,000
-

1,938,863
12,263,781
6,152,028
10,000
455,625

(2,384,799)
(12,523,781)
(6,152,028)
(10,000)
(455,625)

-

196

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดยกมา
1 มกราคม 2555
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม (ตอ)
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

14,000
40,000
1,726,000
28,640
160,000
46,349
123,189
2,844,114

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2555

เพิ่มขึ้น

ลดลง

17,053
24
23,698,757
852
1,370,723
22,107
178,619
46,108,432

(31,053)
(40,024)
(25,424,757)
(29,492)
(1,530,723)
(68,456)
(294,275)

7,533
7,533

(48,945,013)

37. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ธนาคารฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ ธุรกิจการธนาคาร และธุรกิจจัดการกองทุน และ
ดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของธนาคารฯและ
บริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

ธุรกิจการธนาคาร
2555
2554
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
สุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการดอยคา
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปกอนสวน
ไดเสียที่ไมมีอาํ นาจควบคุม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
การตัดรายการบัญชี
ธุรกิจจัดการกองทุน
ระหวางกัน
2555
2554
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554

2,117,065

1,727,247

3,327

1,920

-

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

66,470
73,468
420
2,316
(930,705)

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

1,437
17
(20,536)

(961)
(6,715)
978

(277,000)
(215,894)

(180,000)
(241,477)

-

-

-

-

(277,000)
(215,894)

(180,000)
(241,477)

693,633

517,739

(5,923)

(17,162)

(6,698)

-

681,012

500,577
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-

2,120,392

1,729,167

(800)
121,536
183,739
43,319
3,835
800 (1,298,915)

67,107
73,468
420
2,333
(950,441)

(หนวย: พันบาท)

ธุรกิจการธนาคาร
2555
2554
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
สวนปรับปรุงอาคารเชาและ
อุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน
สินทรัพยอื่น - สุทธิ
สินทรัพยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
การตัดรายการบัญชี
ธุรกิจจัดการกองทุน
ระหวางกัน
2555
2554
2555
2554

1,619,451

822,506

2

1

-

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

5,342,519
19,860,144
157,289

209,149
156,654
-

124,944
-

(73,168)
(257,289)

85,334,205

54,423,076

-

-

-

392,336
234,526
225,957
139,019
58,104
56,214
286,788
182,470
276,800
128,016
122,080,937 81,345,779

4,814
7,950
198
10,521
389,288

3,978
7,601
6,149
142,673

(438)
(330,895)

งบการเงินรวม
2555
2554
-

1,619,453

822,507

(124,707) 5,031,706
- 28,890,936
(157,289)
-

5,342,756
19,860,144
-

-

85,334,205

54,423,076

397,150
238,504
233,907
146,620
58,104
56,214
286,986
182,470
286,883
134,165
(281,996) 122,139,330 81,206,456

ธนาคารและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 36

38. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงินหรือ
ตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของธนาคารและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสด รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน (สินทรัพย) เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทยอย เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม ธนาคารและบริษัทยอยมีความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
38.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ (Credit risk) คือ ความเสี่ยงจากโอกาสที่ความนาจะเปนที่ลูกหนี้หรือคูสัญญา (Counterparty)
ไมสามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว และความเสี่ยงอันเกิดจากการที่คุณภาพของสินเชื่อหรือเงินลงทุนเสื่อมลง
และไมสามารถปรับราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ ถือ เปนความเสี่ยงที่มีความสําคัญมากตอธุรกิจสถาบันการเงินเพราะเกี่ยวของกับ
เงินใหสินเชื่อซึ่งเปนธุรกรรมหลักของธนาคารฯ ทั้งในดานของเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพัน โดยความเสี่ยงสูงสุด
ที่ธนาคารอาจไดรับความเสียหายจากการใหสินเชื่อของธนาคารฯ คือ มูลคาตามบัญชีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
บวกดวยภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องจากการค้ําประกัน อาวัล หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน
ธนาคารไดมีการบริหารความเสี่ยงนี้ โดยเลือกทําธุรกรรมเฉพาะกับคูสัญญาที่มีความนาเชื่อถือ และกําหนดใหมี
การเรียกหลักทรัพยค้ําประกันเพื่อใชในการปรับลดความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่สําคัญ ไดแก
(1)

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ธนาคารพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวกับตัวลูกหนี้ ธุรกิจของลูกหนี้/คูสัญญา และปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ในทางลบตอรายไดและการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้/คูสัญญา รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพสินเชื่อและแนวโนมการคางชําระ ซึ่งจะชวยใหเห็นภาพของคุณภาพสินทรัพยและความเสี่ยงดานการ
ให สิ น เชื่ อ ได ธนาคารยั ง จั ด ให มี ก ารสอบทานการจั ด ระดั บ ความเสี่ ย งของลู ก หนี้ และสอบทาน
ความสอดคลองกับปจจัยเสี่ยงที่กําหนด

(2)

การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement)
ธนาคารจัดใหมีเครื่องมือเพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองคุณภาพสินเชื่อ ประกอบดวย Credit Rating Model ใชใน
การจัดอันดับเครดิตสําหรับลูกคานิติบุคคลที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ Credit Scoring
Model ใชในการจัดอันดับเครดิตสําหรับลูกคารายยอยและลูกคาบุคคลธรรมดา ซึ่งไดรับการพัฒนาโดย
ฝายบริหารความเสี่ยง เพื่อลดการพึ่งพิงการใชดุลยพินิจของผูอนุมัติในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

(3) การติดตามดูแลความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ (Risk Monitoring and Reporting)
ธนาคารจัดใหมีก ระบวนการติด ตามดูแ ลความเสี่ย งดา นการใหสินเชื่อที่ทํา ใหท ราบถึง ปริมาณและระดับ
ความเสี่ยงของลูกหนี้อยางตอเนื่องเปนปจจุบัน โดยกําหนดใหมีการทบทวนวงเงินและการติดตอเยี่ยมเยียนลูกหนี้
ทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมถึงการประเมินมูลคาหลักทรัพยที่ใชค้ําประกันทั้งในดานมูลคาและสภาพคลอง
พรอมทั้งรายงานสถานะและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกหนี้ตอผูบริหารระดับสูงอยางสม่ําเสมอ
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(4)

การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation)
ธนาคารมี ก ารกํา หนดระดั บการกระจุ กตั ว สูง สุ ด ของเงิน ใหสิ น เชื่ อทั้ ง ในระดั บภาคธุ ร กิจ /อุ ต สาหกรรม
(Industry Limit) และระดับลูกคาเพื่อควบคุมไมใหธนาคารมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อในภาคธุรกิจหนึ่ง ๆ
หรือลูกคารายใดรายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากระดับความเสี่ยงถึงระดับที่กําหนด หนวยงานตองมีการสืบสวน
หาสาเหตุถึงความผิดปกติดังกลาว เพื่อดําเนินการใหระดับความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได นอกจากนี้
ธนาคารยังจัดใหมีกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อใหการจัดการความเสี่ยงเปนไปตามกรอบ
และกระบวนการที่ธนาคารกําหนด

นอกจากนี้ ธนาคารยังดําเนินการใหมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงดานการให
สินเชื่ออยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อคาดการณความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของลูกหนี้หรือคูสัญญาแตละรายและเครดิต
ประเภทตาง ๆ ภายในพอรต และนําผลกระทบของการเสื่อมคุณภาพสินเชื่อในพอรตสินเชื่อของลูกหนี้มาพิจารณา
วามีผลกระทบตอความเพียงของเงินกองทุนและการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยูเพื่อใหธนาคารสามารถ
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันกาล
38.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหาย
เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค า ของสิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น และภาระผู ก พั น อั น เกิ ด จากความเคลื่ อ นไหวของ
อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน ราคาสินคาโภคภัณฑ และอัตราแลกเปลี่ยนดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาตลาดจึงประกอบไปดวย
38.2.1 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงิน ทั้งนี้ ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเปนผลมาจากการจัดโครงสรางและลักษณะของ
รายการในสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ และความไมสอดคลองระหวางระยะเวลาคงเหลือในการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมของรายการทางดานสินทรัพยและหนี้สิน
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ธนาคารมีโครงสรางของสินทรัพยสวนใหญเปนรายการเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และเงินลงทุนในตราสารหนี้
สวนโครงสรางหนี้สินสวนใหญเปนรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมจากประชาชน โดยรายการหลักดังกลาว
อาจจะไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน ธนาคารก็มี
ความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบตอรายได และ/หรือ มูลคาทางเศรษฐกิจ (มูลคาของสวนของเจาของ) ดวย
ดังนั้น ธนาคารจึงตองมีการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารเพื่อลดผลกระทบที่
เกิดขึ้น
สํ า หรั บ ความเสี่ ย งด า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญชี เ พื่ อ การธนาคารนั้ น เป น ความเสี่ ย งที่ ทํ า ให ร ายได ห รื อ
เงินกองทุนของธนาคารไดรับผลกระทบในทางลบจากเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย
หนี้สิน และรายการภาระผูกพันทั้งหมดที่มีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive items) ซึ่งสาเหตุ
หลักเกิดจากความแตกตางของอายุคงเหลือ (Maturity Mismatch) และความสามารถในการปรับอัตราดอกเบี้ย
ครั้งตอไป (Repricing Risk) ของรายการสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร
โดยธนาคารตองเผชิญกับความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งมีลักษณะของความเสี่ยง
เปนดังตอไปนี้
(1)

ความเสี่ยงจากชวงเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Repricing risk)
เกิดจากความไมสมดุลระหวางสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือ
การครบกําหนดสัญญาไมตรงกัน

(2)

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

ธนาคารมีเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อ
วิเคราะหผลกระทบตอความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพื่อรายงานใหคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สิน สามารถทราบสถานะความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ธนาคารไดกําหนดระดับเพดานความเสี่ยง เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงไมใหเกินกวาระดับเพดานที่กําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สินใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนงวดรายเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งเปนการประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต โดยใชสถานการณจําลองของธนาคารแหงประเทศไทยและ/หรือ
สถานการณจําลองที่ธนาคารกําหนดขึ้นเองตามความเหมาะสม โดยมีการรายงานผลกระทบจากการ
ทดสอบภาวะวิกฤตตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนรายไตรมาส
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สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน จําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่
2555 และ 2554 จําแนกไดดังนี้

31 ธันวาคม
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

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

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

2,234
44,303,297

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

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

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

31,934,109
177,757
-

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

72,955
2,981
233,580
-

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

รวม

ในกรณีที่สัญญาเงินกูไดกาํ หนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาดในชวงระยะเวลาที่เหลือ ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินกูจํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคารฯ
คิดในปนั้น ๆ
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554

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

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

40,093,911

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

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

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

10,862,445
158,160
-

11,338,099
8,669,539
36,310,715

54,463
199
182,590
-

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

รวม

ในกรณีที่สัญญาเงินกูไดกาํ หนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาดในชวงระยะเวลาที่เหลือ ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินกูจํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคารฯ
คิดในปนั้น ๆ
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555

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

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

23
44,303,297

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

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

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

31,934,109
183,043
-

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

83,780
2,982
233,580
-

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

รวม

ในกรณีที่สัญญาเงินกูไดกําหนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิงตามอัตรา
ตลาดในชวงระยะเวลาที่เหลือ ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินกูจ ํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบีย้ ทีธ่ นาคารฯคิดในปนั้น ๆ
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554

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

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

40,093,911

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

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

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

10,862,445
159,349
-

11,338,099
8,789,539
36,310,715

57,982
199
182,590
-

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

รวม

ในกรณีที่สัญญาเงินกูไดกําหนดใหจายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิงตามอัตรา
ตลาดในชวงระยะเวลาที่เหลือ ธนาคารฯจะจัดประเภทเงินกูจ ํานวนคงคางทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบีย้ ทีธ่ นาคารฯคิดในปนั้น ๆ
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีวันที่มีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด (แลวแตวันใด
จะถึงกอน) นับจาก 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
นับจาก 31 ธันวาคม 2555
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

เมื่อ
ทวงถาม

0-3
เดือน

1,614,000
922,817

1,661,800
1,195,127
8,543,254

3 - 12
เดือน

408,540

เกิน 5 ป

225,365 13,267,747 12,667,684
6,537,378 21,447,696 2,869,432

3,581,238 22,312,824 22,194,462
3,589,000 8,999,926 1,357,495
76,361

1 - 5 ป

280,956

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

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

2.65 - 5.30
2.80 - 7.11
3.00 - 9.13

4,281,320
7,643,461

-

52,369,844
21,589,882

2.50 - 5.55
0.01(1) - 4.00

3,198

-

769,055

2.50 - 3.75

เปนอัตราดอกเบี้ยของวงเงินจํานวน 7,246 ลานบาท ที่ไดรับเพื่อการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทก
ภัยป 2554
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
นับจาก 31 ธันวาคม 2554
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
รายการ

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

เมื่อ
ทวงถาม

0-3
เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

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

3.00 - 5.30
2.80 - 7.11
0.88 - 9.13

749,877
981,471

4,031,874
105,999
13,433
5,823,374 4,012,823

333,391
2,522,000

5,053,384 5,115,981
5,902,839 214,700

835,343
30,000

-

11,338,099
8,669,539

1.50 - 4.13
2.50 - 4.00

2,427,171

24,897,924 8,908,416

77,204

-

36,310,715

2.25 - 7.50
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8,987,955 10,747,957
2,918,611
157,291

(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นับจาก 31 ธันวาคม 2555
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

1,614,000 1,661,800
- 1,195,127 225,365 13,216,916 12,667,684
922,817 8,543,254 6,537,378 21,447,696 2,869,432

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

2.65 - 5.30
2.80 - 7.11
3.00 - 9.13

3,581,238 22,312,824 22,194,462 4,281,320
3,635,800 9,009,925 1,357,495 7,643,461

-

52,369,844
21,646,681

2.50 - 5.55
0.01(1)- 4.00

-

769,055

2.50 - 3.75

76,361

408,540

280,956

3,198

เปนอัตราดอกเบี้ยของวงเงินจํานวน 7,246 ลานบาท ที่ไดรับเพื่อการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทก
ภัยป 2554
(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

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

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

4,031,874
105,999 13,433 8,987,955 10,747,957
5,823,374 4,012,823 2,918,611 157,291

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

3.00 - 5.30
2.80 - 7.11
0.88 - 9.13

5,053,384 5,115,981
5,902,839 214,700

835,343
30,000

-

11,338,099
8,789,539

1.50 - 4.13
2.50 - 4.00

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

77,204

-

36,310,715

2.25 - 7.50

749,877
981,471
333,391
2,642,000
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นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพย/หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดรายได/คาใชจายตามลําดับ
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่คํานวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคงเหลือในระหวางปของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
และอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เปนดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

2554
รายได/
คาใชจาย
ดอกเบี้ย

อัตรา
เฉลี่ย
(รอยละตอป)

4.20
4.31
5.68

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

202,924
762,864
2,414,393

3.65
4.20
5.36

3.52
2.09
3.92

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

597,939
245,510
807,565

2.58
2.40
3.29

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

2555
รายได/
คาใชจาย
ดอกเบี้ย

อัตรา
เฉลี่ย
(รอยละตอป)

3,473,634
22,530,662
65,771,663

146,045
971,389
3,738,682

49,437,023
12,968,034
18,448,148

1,742,320
270,993
722,411

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

2555
รายได/
คาใชจาย
ดอกเบี้ย

อัตรา
เฉลี่ย
(รอยละตอป)

3,459,235
22,510,853
65,771,663

145,846
970,804
3,738,682

49,449,890
13,065,724
18,448,148

1,742,320
273,536
722,411
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ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

2554
รายได/
คาใชจาย
ดอกเบี้ย

อัตรา
เฉลี่ย
(รอยละตอป)

4.22
4.31
5.68

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

202,924
762,864
2,414,393

3.66
4.20
5.36

3.52
2.09
3.92

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

597,951
247,418
807,565

2.57
2.40
3.29

38.2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ของตราสารทุนหรือหุนทุน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาของสินทรัพยประเภทเงินลงทุน
ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนคือมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ในตราสารทุนตามที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
38.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด
เนื่ อ งจากไม ส ามารถเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย เ ป น เงิ น สดได ทั น หรื อ ไม ส ามารถจั ด หาเงิ น ทุ น ได เ พี ย งพอสํ า หรั บ
การดําเนินงานจนทําใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร
ธนาคารไดจัดการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยจัดทํารายงาน Liquidity Gap แยกวิเคราะห 2 ลักษณะ ไดแก
รายงานฐานะสภาพคลองสุทธิตามชวงเวลา (Contractual Liquidity Gap) และรายงานฐานะสภาพคลองสุทธิหลัง
ปรับพฤติกรรมผูฝากเงิน (Behavior Liquidity Gap) เพื่อวิเคราะหฐานะสภาพคลองสุทธิของธนาคารตามแตละ
ชวงเวลา และพิจารณาความเพียงพอของกระแสเงินสุทธิตลอดชวง 1 ปขางหนาและไดกําหนดใหมีการประเมิน
ความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยพิจารณาจากยอดสะสมของฐานะสภาพคลองสุทธิที่ปรับอายุคงเหลือตามพฤติกรรม
ผูฝากเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสมตามที่ธนาคารกําหนดไว
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดติดตามอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) และความเคลื่อนไหวของระดับสินทรัพยที่
มีสภาพคลอง (Liquidity Cushion) ตอฐานะสภาพคลองสุทธิ (Contractual liquidity Gap: at Call) ในระยะเวลา
เมื่อทวงถาม รวมถึงมีการกําหนดระดับแจงเตือน เพื่อเปนการติดตามดูแลระดับความเสี่ยงดานสภาพคลองของ
ธนาคารใหอยูในระดับที่ยอมรับได และสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดอยางเหมาะสม และรองรับพฤติกรรม
ทั้งดานกระแสเงินเขาและออกที่อาจเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ธนาคารกําหนดใหมีการศึกษาผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคารจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ
ไดแก การไถถอนเงินฝากกอนกําหนด การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตออายุ (Roll over) เงินฝาก เปนตน โดยได
กําหนดสถานการณจําลองออกเปนสถานการณปกติ (Normal Scenario) และสถานการณวิกฤติ (Stress Scenario)
โดยใหฝายบริหารความเสี่ยงเปนผูดําเนินการและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เพื่อ
ประเมินความตองการสภาพคลองในแตละกรณี และเปนแนวทางสําหรับการจัดทําแผนรองรับเหตุการณฉุกเฉิน
ดานสภาพคลอง

207

วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
มีดังนี้
(หนวย: พันบาท)

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

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

1,619,453
3,401,777 1,661,800
- 1,195,127
6,866,732(1) 12,630,566
34,181,939
3,769,738
233,580
76,361

งบการเงินรวม
นับจาก 31 ธันวาคม 2555
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป
225,365 25,935,431
8,116,009 58,634,936

22,474,300 22,777,352
8,999,926 1,357,495
408,540
280,956

ไมมี
กําหนด

รวม

- 1,619,453
- 5,063,577
1,535,578 28,891,501
- 86,248,243

4,943,317
7,643,461
3,198

- 84,376,908
- 21,770,620
233,580
769,055

สวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามจํานวน 1,624 ลานบาท เปนจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชําระ
และเปนเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ทั้งนี้ระยะเวลาการคืนขึ้นอยูกับการเจรจา
ปรับโครงสรางหนี้ใหม
(หนวย: พันบาท)

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

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

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

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

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

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

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

5,188,578
5,902,839
24,897,924

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

1,262,823
30,000
77,204

ไมมี
กําหนด

รวม

822,507
- 5,378,713
5,365 19,860,709
- 54,964,781
- 22,255,007
- 8,827,898
182,590
- 36,310,715

สวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามจํานวน 977 ลานบาท เปนจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชําระ
และเปนเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ทั้งนี้ระยะเวลาการคืนขึ้นอยูกับการเจรจา
ปรับโครงสรางหนี้ใหม
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(หนวย: พันบาท)

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

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

1,619,451
3,265,796 1,661,800
- 1,195,127
(1)
6,866,732 12,630,566
34,192,764
3,821,825
233,580
76,361

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นับจาก 31 ธันวาคม 2555
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป
225,365 25,884,600
8,116,009 58,634,936

22,474,300 22,777,352
9,009,925 1,357,495
408,540
280,956

ไมมี
กําหนด

รวม

- 1,619,451
- 4,927,596
1,429,755 28,734,847
257,289
257,289
- 86,248,243

4,943,317
7,643,461
3,198

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

สวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามจํานวน 1,624 ลานบาท เปนจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของรายที่ผิดนัด
ชําระ และเปนเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ทั้งนี้ระยะเวลาการคืนขึ้นอยูกับการเจรจา
ปรับโครงสรางหนี้ใหม
(หนวย: พันบาท)

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

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

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

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

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

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

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

5,188,578
5,902,839
24,897,924

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

1,262,823
30,000
77,204

ไมมี
กําหนด

รวม

822,506
- 5,378,476
5,365 19,860,709
157,289
157,289
- 54,964,781
- 22,258,526
- 8,949,087
182,590
- 36,310,715

สวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามจํานวน 977 ลานบาท เปนจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชําระ
และเปนเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ทั้งนี้ระยะเวลาการคืนขึ้นอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ใหม
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38.4 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการอาวัล ค้ําประกันและวงเงิน
เบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดใช ซึ่งวิเคราะหตามระยะเวลาครบกําหนดของสัญญานับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานไดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
นับจาก 31 ธันวาคม 2555
นับจาก 31 ธันวาคม 2554
(1)
ไมเกิน
มากกวา
ไมเกิน (1)
มากกวา
1 ป
1 ป
รวม
1 ป
1 ป
รวม
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันอื่น ๆ
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดใช
(1)

875
2,169,340
3,357,055

428,000
278,192
-

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

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

159,017
-

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

รวมสัญญาที่ไมมีระยะเวลาครบกําหนดจํานวน 504 ลานบาท และ 184 ลานบาท ตามลําดับ นับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

38.5 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระหนี้สินในขณะที่
ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่
ไมมีความเกี่ยวของกัน ธนาคารและบริษัทยอยไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตาม
หลักเกณฑดังนี้
(ก) สินทรัพยทางการเงิน
ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
สวนใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมถึง เงินสด รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิ น และเงิ น ให สิ น เชื่ อ แก ลู ก หนี้ ซึ่ ง จะมี ร าคาใกล เ คี ย งกั บ ราคาตามบั ญ ชี เ นื่ อ งจากมู ล ค า ตราสาร
ทางการเงินสวนใหญจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่
เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงินลงทุน เปนตน
ถึงแมวาเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ําในชวงสองปแรกของสัญญา ซึ่งอาจ
ทําใหมูลคายุติธรรมของสินเชื่อดังกลาวจะมีจํานวนต่ํากวามูล คาตามบัญชี ผูบริหารของธนาคารคาดว า
ผลแตกตางนั้นไมเปนจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญ ดังนั้นจึงประมาณการวามูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อ
แกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับมีจํานวนเทากับราคาตามบัญชี
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(ข) หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินรับฝาก หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมซึ่งมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่ระบุไว
สําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีขอมูลเกี่ยวกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินแตละประเภท ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

31 ธันวาคม 2554
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

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

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

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

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

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

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

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

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

ถึงแมวาเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ําในชวงสองปแรกของสัญญา ซึ่งอาจทําใหมูลคายุติธรรมของสินเชื่อดังกลาวจะมีจํานวนต่ํากวามูลคา
ตามบัญชี ผูบริหารของธนาคารฯคาดวาผลแตกตางนั้นไมเปนจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญ ดังนั้นจึงประมาณการวามูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อมีจํานวนเทากับมูลคา
ตามบัญชี

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(1)

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

1,619,451
4,895,725
29,300,841
85,334,205(1)

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

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

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

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

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

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

ถึงแมวาเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ําในชวงสองปแรกของสัญญา ซึ่งอาจทําใหมูลคายุติธรรมของสินเชื่อดังกลาวจะมีจํานวนต่ํากวามูลคา
ตามบัญชี ผูบริหารของธนาคารฯคาดวาผลแตกตางนั้นไมเปนจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญ ดังนั้นจึงประมาณการวามูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อมีจํานวนเทากับมูลคา
ตามบัญชี
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39. เหตุการณสําคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2556 มีมติใหความเห็นชอบจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวด 11 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.32 บาท
รวมเปนเงิน 400,000,000 บาท ทั้งนี้ การจายเงินปนผลระหวางกาลจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของ
ธนาคารรับทราบ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2556

40. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของธนาคารเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556
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ทําเนียบสาขาของธนาคาร
เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

สํานักลุมพินี
สาขาแฟชั่น ไอสแลนด
สาขาเดอะมอลล บางแค
สาขาคิวเฮาส อโศก
สาขาเดอะมอลล บางกะป
สาขาดิโอลดสยาม
สาขโฮมโปร เพชรเกษม
สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร
สาขาบิ๊กซี พระราม 2
สาขาโฮมโปร เอกมัย-รามอินทรา
สาขาเดอะมอลล ทาพระ
สาขาเยาวราช
สาขาสีลม
สาขาสําเพ็ง
สาขาทองหลอ
สาขาบางรัก
สาขาคลองถม
สาขาบิ๊กซี ออนนุช
สาขาสะพานควาย
สาขาพรานนก
สาขาวรจักร
สาขาเดอะ เซอรเคิล ราชพฤกษ
สาขาวงเวียน 22 กรกฎา
สาขาเทอรมินอล 21
สาขาเสนานิคม
สาขาปากคลองตลาด
สาขาเซ็นทรัล พระราม 9
สาขาเดอะ พรอมานาด
สาขาซีคอน บางแค
สาขาประตูน้ํา
สาขาซีคอนสแควร
สาขาถนนจันทน
สาขาโบเบ
สาขาพารคเลน

สาขา
(ชั้น G อาคารคิวเฮาส ลุมพินี)
(ชั้น 2 ติดนิติพล คลินิก)
(ชั้น1 Banking Zone)
(ชั้น G อาคารคิวเฮาส)
(ชั้น 2 เยื้องศูนย Nokia ฝง Plaza)
(ชั้น 1 ฝงถนนบูรพา)
(ชั้น 1 Plaza Zone ฝง Home Pro)
(ชั้น 4 Banking Zone)
(ชั้น 1 ใกล True Move)
(ใกลรานกวยเตี๋ยวไกแมศรีเรือน)
(ชั้น B หนา Super Market)
(ปากซอยเท็กซัส ฝงถนนเยาวราช)
(ใกล สีลม คอมเพล็กซ)
(ถนนมังกร - ซอยวานิช 1)
(ใกลโชวรูม TSL)
(ตรงขามโรบินสัน บางรัก)
(ตรงขาม บริษัท ดิทแฮลม)
(ชั้น 3 บริเวณ Food Court)
(ฝงบิ๊กซี ใกลสี่แยก)
(ตรงขามตลาดพรานนก)
(หนาตลาด)
(ใกล Kids Park Zone)
(ซอยวัดพลับพลาไชย)
(ชั้น LG ติดราน Booth)
(ตรงขาม โรงพยาบาลเมโย)
(ตรงขามตลาดสงเสริมเกษตรไทย)
(ชั้น 5 Banking Zone)
(ชั้น G ใกล กลูเม มารเก็ต )
(ชั้น 3 Zone Bank ติดกับธนาคารไทยพาณิชย)
(หลังโรงแรมอินทราสแควร ติดกับKbank)
(ชั้น 3 Zone โรบินสัน)
(ถนนจันทน สะพาน 3 ซอย เซ็นหลุยส)
(ทางเขาโรงแรมปริ๊นเซส)
(เอกมัย)
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หมายเลขโทรศัพท
0-2677-7111
0-2947-5588
0-2454-9204-6
0-2204-2515-7
0-2363-3489-91
0-2223-9866-8
0-2444-3045-7
0-2686-3930
0-2415-3737
0-2514-9112-4
0-2477-9525
0-2221-4600-2
0-2235-8372-4
0-2225-3552
0-2392-6053-5
0-2235-7050-3
0-2223-2024-6
0-2331-6471-3
0-2278-1755-7
0-2411-1272-74
0-2221-6946-8
0-2863-8757-9
0-2223-4194-5
0-2254-0045-7
0-2561-5577
0-2225-4932-4
0-2160-3866-8
0-2947-5056-8
0-2458-2846-8
0-2208-0860-2
0-2138-6180-2
0-2212-8639-40
0-2280-9518
0-2381-6573-5

เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (ตอ)

ภาคกลาง
ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

สาขาตลาดนอย
สาขาสะพานใหม
สาขาเทสโก โสตัส พระราม 4
สาขาเวฟเพลส
สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา
สาขาหัวหิน
สาขาสมุทรสาคร
สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร
สาขาฟวเจอรพารค รังสิต
สาขาบิ๊กซี บางนา
สาขาบิ๊กซี บางพลี
สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน
สาขาตลาดไท
สาขาสุขสวัสดิ์
สาขาบิ๊กซี ติวานนท
สาขาเทสโก โลตัส บางนา-ตราด
สาขานครปฐม
สาขาเชียงใหม
สาขาบิ๊กซี หางดง
สาขาตลาดวโรรส
สาขาโฮมโปร ชลบุรี
สาขาศรีราชา
สาขาบิ๊กซี พัทยากลาง
สาขาระยอง
สาขาขอนแกน
สาขาอุดรธานี
สาขาไอที พลาซา อุดรธานี
สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา
สาขาภูเก็ต
สาขาเทสโก โลตัส ภูเก็ต
สาขาปาตอง
สาขาเซ็นทรัล สุราษฎรธานี

สาขา
(อยูอาคารณัฐภูมิ ถนนเจริญกรุงแยกทรงวาด)
(ตรงขามตลาดยิ่งเจริญ)
(ชั้น 2 ทางขึ้นบันไดเลื่อน)
(เพลินจิต)
(ชั้น 4 ใกลโถงกลาง)
(ตรงขามแขวงการทางหัวหิน)
(ตรงขาม โรงเรียนมหาชัย คริสเตียน)
(ชั้น 1 บริเวณรานทอง)
(ชั้น 2 Central Zone)
(ชั้น1 ติดราน Black Canyon)
(ชั้น 1 Banking Zone)
(ชั้น 1 ตรงขาม DTAC )
(อยูใกลตลาดผลไมรวม)
(ตั้งอยูในโครงการสุขนิเวศน 3 ปากซอยวัดครุนอก)
(ชั้น 1 บริเวณ ติดกับธนาคารกรุงเทพ)
(ชั้น 1 Zone Bank)
(ถนนราชวิถี)
(Index Living Mall)
(ชั้น 1 Banking Zone)
(ปากทางเขาตลาด)
(ชั้น 2 ฝง Home Pro)
(ถนนศรีราชานคร 2)
(ชั้น 2 ติดราน 3BB)
(ถนนสุขุมวิท ติดกับธนาคารยูโอบี)
(ถนนศรีจันทร)
(ใกล หาแยกน้ําพุฯ)
(ชั้น 1 บริเวณ ทางเขาหาง)
(ชั้น B ติดกับ TMB)
(ถนนเทพกระษัตรี)
( Banking Zone)
(ปากซอย เดอะโรยัล พาราไดซ)
(ชั้น 3 Zone Bank)
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หมายเลขโทรศัพท
0-2235-7463-5
0-2522-7088-90
0-2249-5758-60
0-2254-4150-2
0-2433-1155
032-513420-2
034-870737-9
0-2594-2578-80
0-2958-5271-3
0-2361-6324-6
0-2312-2626
0-2550-1287-9
0-2529-6192-3
0-2462-8364-6
0-2527-4551-2
0-2316-3184-6
034-271981-3
053-851-671-5
053-447-855-7
053-252-223-5
038-387-924-6
038-325-693-5
038-428-946-8
038-619494-6
043-235-244
042-230-280-2
042-136155-7
044-393925-7
076-523-306-10
076-304-113-5
076-340-770-1
077-602709-11

